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Έν ἀρχῇ 

 

 

Nagyon sok ember tisztelt meg figyelmével, gondolatébresztő tanácsával vagy jószándékú 

kritikai észrevételével az elmúlt évek során. Elsősorban nekik köszönhető, hogy oly hosszú idő 

után – legalább időlegesen – pontot tehetek az értekezés végére, és a Jülicher által „sűrű 

bozótként, áthatolhatatlan cserjésként” szemlélt János-evangélium képteológiájának 

értelmezésére irányuló kísérletem – Ruben Zimmermann metaforáját idézve – keskeny, ám talán 

járható ösvényként jelenhet meg. 

 

Hálával gondolok Rózsa Hubára, Fila Bélára és Vanyó Lászlóra, a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Hittudományi Karának professzoraira. Az előadásaikban mindvégig megjelenő 

kontemplatív módszer, mellyel a bibliai szövegeket megközelítették, döntő szerepet játszott 

abban, hogy figyelmem az egzegézis, a teológiai beszédmód és az ókeresztény hagyomány világa 

felé fordult. 

 Puskás Attila professzor úrnak köszönhetem, hogy megismerhettem Hans Urs von 

Balthasar gondolkodását, azt a szellemi gazdagságot, mely a teológiai, esztétikai, filozófiai (sőt 

drámaértelmezési) irányvonalak – számomra páratlan – szintéziseként jelenik meg. 

 Hálás vagyok témavezetőim, Nagy Imre professzor úr és Kisantal Tamás javaslataiért és a 

beszélgetésekért. Az elmúlt évek során kutatási tevékenységem a János-evangélium narratológiai, 

metaforaelméleti, képteológiai kérdésfelvetései felé fordult. A csütörtöki beszélgetések 

hangulatát őrizve köszönöm Nagy Imre professzor úr türelmét, remélve, hogy az értekezésben 

tükröződő új kiindulópontokat is megértéssel fogadja. 

 

Kutatásaimat az Irodalomtudományi Doktori Iskolában mindvégig megértő segítőkészség övezte. 

Hálás vagyok azért, hogy bekapcsolódhattam a Narratológiai Kutatócsoport munkájába, hogy 

fontos konferenciákon vehettem részt, hogy kutathattam a Leuveni Katolikus Egyetem Maurits 

Sabbe Könyvtárában, és a meghatározó forrásokat, szakirodalmi munkákat tanulmányozhattam. 
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A jánosi képhálók komplexitása és a balthasari kereszt-teológia az olvasót a szövegben rejtőző 

Krisztus-ikon figyelmes szemlélésére invitálja. 

E szemlélődő magatartás, a szövegre irányuló figyelem lehetősége számomra immár hosszú ideje 

Thomka Beáta szeretetteljes támogatása nyomán valósulhat meg. Mindaz, ami az értekezés 

szövegében a per speculum in aenigmate tapasztalaton túlmutat, Thomka Beáta szellemi 

jelenlétének köszönhető. 
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„Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak” 

A János-evangélium képteológiája mint a balthasari krisztológia alapja 

Irodalomelméleti – egzegetikai megfontolások 

 

 

 

BEVEZETÉS – Módszertani kiindulópontok 

 

A János-evangélium szövegvilágára irányuló kutatás irányvonalait a 20. század utolsó harmadáig 

elsődlegesen teológiai, történelmi, szociológiai kiindulópontok határozták meg. A jelentős 

monográfiák illetve tanulmányok a szerző krisztológiai, szótériológiai tanítását, az evangéliumi 

szöveg kialakulásának kérdését vagy a jánosi közösség és az 1. századi vallási – történelmi 

környezet kapcsolatának problematikáját helyezték előtérbe. A kutatási irányvonalak további, 

meghatározó kérdésfelvetései a negyedik evangélium és a szinoptikus források kapcsolatának 

vizsgálatára, és – ezzel összefüggésben – a sajátos jánosi beszédmód illetve krisztológiai 

artikuláció és az őskeresztény egyház tanúságtétele közti összefüggések elemzésére irányultak.
1
 

                                                 
1
 Ld. C. Kingsley Barrett: The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the 

Greek Text, London – Philadelphia, SPCK – Westminster, 1978; Josef Blank: Das Evangelium nach Johannes, GS 4, 

1-2, Düsseldorf, Patmos, 1977; Raymond E. Brown: The Gospel According to John 1-2. A New Translation with 

Introduction and Commentary, AB 29 – 29A, Garden City, Doubleday, 1966 -1970; Uő: The Community of the 

Beloved Discipline: The Life, Loves, and Hates of an Individual Church in New Testament Times, New York, Paulist, 

1979; Ernst Haenchen: Das Johannesevangelium. Ein Kommentar, Tübingen, Mohr Siebeck, 1980; Edwyn C. 

Hoskyns: The Fourth Gospel, London, Faber and Faber, 1947; Martinus de Jonge szerk.: L’Évangile de Jean: 

Sources, rédaction, théologie, BETL 44., Leuven, Leuven University Press, 1977; Barnabas Lindars: The Gospel of 

John, Grand Rapids – London, Eerdmans – Marshall, Morgan and Scott, 1972; J. Louis Martyn: History and 

Theology in the Fourth Gospel, Louisville, Westminster John Knox, 1979. Az egzegetikai, történelmi, teológiai 

művek bibliográfiáját ld. Edward Malatesta: St. John’s Gospel (1920 – 1965): A Cumulative and Classified 

Bibliography of Books and Periodical Literature on the Fourth Gospel, Roma, Pontificio Instituto Biblico, 1967; 

Aldo Moda: „Quarto Vangelo (1966 – 1972): Una selezione bibliografica”, Rivista Biblica 22 (1974), 53-86; 

Hartwig Thyen: „Aus der Literatur zum Johannesevangelium”, ThR 39 (1974), 1-69, 222-252, 289-330; továbbá ThR 

42 (1977), 211-279; ThR 43 (1978), 328-359; ThR 44 (1979), 97-134. 
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A keresztény közösségek életén belül az evangélium továbbadása a missziós igehirdetés 

illetve az apologetikus cél alapján eltérő hangsúlyokkal jelentkező dicsőítő és hitvallási 

formulákban öltött testet, így az újszövetségi kánon szövegegységeiben különböző krisztológiai 

koncepciók párhuzamos érvényesülése figyelhető meg.  Az eltérő, olykor már adott hagyomány-

összefüggések az üdvösségvárás sajátos artikulációs formáit alakították ki, megteremtve annak 

lehetőségét, hogy a húsvéti tapasztalatot közvetítő hittételek megfogalmazhatóvá válhassanak. Az 

Újszövetség könyveiben tükröződő tanítás a történelem folyamán kibontakozó, párhuzamosan 

jelentkező elképzelések és artikulációs kísérletek, illetve a dogmatika történetét végigkísérő 

krisztológiai, szótériológiai modellek változatosságának alapjaként szemlélhető.
2
 

Az Újszövetség krisztológiai tanítását rögzítő formulák nagyfokú változatossága ugyanakkor a 

Jézus személye és üdvtörténeti működése köré szerveződő kijelentések strukturális egységét is 

felmutatja.
3
 Az egymás mellett jelentkező hagyományok, fenségcímek és hitvallási formulák 

dialogikus kapcsolatából rajzolódhat ki az a krisztológiai kép, melyben az ősi zsidó – 

üdvösségtörténeti valamint a hellenisztikus – kozmikus alapmodellek egysége valósul meg. 

A szinoptikus hagyomány a Jézusba vetett hit megvallása során az örömhír artikulációjának 

narratív jellegét helyezte előtérbe, és a krisztológiai reflexiókat dinamikus, dialógusjellegű, 

drámai, esemény- illetve folyamatleírásra törekvő beszédmód alkalmazásával rögzítette. A keleti 

hagyomány- és motívumrendszerből építkező, narratív artikulációs keretben megszólaló 

szinoptikus szövegegységek az elbeszélések drámai, poétikai köntösébe ágyazott „implicit 

axiómák” felmutatásával igen erőteljes krisztológiai alapvonalakat jelöltek ki.
4
 

 

                                                 
2
 Az Újszövetség krisztológiájának teológiai, dogmatörténeti és hermeneutikai kérdésfelvetéseivel kapcsolatban ld. 

Alois Grillmeier: Jesus der Christus im Glauben der Kirche. 1. Von der Apostolischen Zeit bis zum Konzil von 

Chalcedon (451), Freiburg – Basel – Wien, Herder, 1990; Hans Kessler: „Az Újszövetség krisztológiájának 

keletkezése és kibontakozása”, DogmK I. (1996), 306-343; Adolf Martin Ritter: „Dogma und Lehre in der Alten 

Kirche”, HDTh I. (1998), 99-283; Piet Smulders: „Dogmengeschichtliche und lehramtliche Entfaltung der 

Christologie”, MySal 3/1. (1970), 389-476.  

3
 Ld. Eduard Schweizer: Art. Jesus Christus (NT), TRE 16 (1987), 671-726. 

4
 Dietrich Ritschl a bibliai elbeszélések „implicit axiómáit” tételezi, és az általa alkalmazott hermeneutikai eljárás 

során „az elbeszélésbe statikusan beágyazott axióma” magyarázatát mint a teológiai tétel felismerését kísérli meg. 

Vö. Dietrich Ritschl: „Nachgedanken zum Story-Konzept: Die Koagulation wiedererzählter ’Stories’ auf dem Weg 

zu differierenden theologischen Lehren”, ThZ 61 (2005), 78-91. A kérdéskör általános áttekintéséhez ld. továbbá Uő: 

Zur Logik der Theologie, München, Kaiser, 1988. 
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Metafora, szimbólum, narratív képiség: A János-evangélium képteológiája 

 

A János-evangélium szövegvilágában megjelenő, Krisztusról adott tanúságtétel igen sajátos 

módon, többszörösen rétegezett artikulációs keretben jelenik meg. A felségcímek, ἐγώ εἰμι-

logionok, a narratív egységekben megjelenő metaforák vagy szimbólumok a jánosi krisztológia 

többszólamúságáról, multidimenzionális jellegéről tanúskodnak.
5
 A negyedik evangélium 

tanúságtételének ez a sajátos jellege – a krisztológiai tanúságtétel komplexitását reprezentálva – a 

kijelentéseket megóvja a leegyszerűsítő vagy egyoldalú állásfoglalástól. A szövegben számos 

helyen „elrejtőző”, az üdvtörténeti küldetést tévesen értelmező tömegtől – a narratíva világában – 

önmagát távol tartó Jézus alakja a befogadó számára felhívó szereppel bír, és a jánosi krisztológia 

türelmes szemlélésére ösztönöz.
6
 Az evangéliumi szerző által megteremtett képi keret az olvasót 

a krisztológiai reflexió totalitásának szemlélésére szólítja, és megköveteli, hogy a befogadó a 

logionok, metaforák vagy narratív egységek mozaikdarabjait „az alak szemlélésének” 

folyamatába illessze.
7
 

                                                 
5
 Vö. Craig Koester: Symbolism in the Fourth Gospel. Meaning, Mystery, Community, Minneapolis, Fortress, 2003, 

1, 28-32; Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die Christopoetik des vierten 

Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10., WUNT 171., Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, 7-28; 

valamint Uő: „Paradigmen einer metaphorischen Christologie”, in Jörg Frey – Jan Rohls – Ruben Zimmermann 

szerk.: Metaphorik und Christologie. TBT 120., Berlin – New York, W. de Gruyter, 2003, 1-34; továbbá Uő: „Ennél 

nagyobb dolgokat fogsz látni…” (Jn 1,50): „Adalékok a János-evangélium Krisztus-képeinek esztétikájához”, ford.: 

Görföl Balázs, in: Thomka Beáta – Horváth Imre szerk.: Narratívák 9., Narratív teológia, Budapest, Kijárat, 2010, 

257-258. 

6
 Vö. „Jézus észrevette, hogy körül akarják venni, […] azért visszament a hegyre egyedül. (ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ 

ὄρος αὐτὸς μόνος.)” (Jn 6,15); „Hisz senki sem működik titokban (ἐν κρυπτῷ), ha azt akarja, hogy tudomást 

szerezzenek róla. Ha képes vagy ilyenekre, akkor lépj a világ színe elé (φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ.). […] ő 

maga is fölment, csak nem nyilvánosan, hanem titokban. (οὐ φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν κρυπτῷ.)” (Jn 7,4, 10); „Jézus 

eltűnt előlük, és elhagyta a templomot. (’Ιησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ.)” (Jn 8,59); „Hol van? Nem 

tudom. (οὐκ οἶδα.) – felelte.” (Jn 9,12); „Erre ismét el akarták fogni, de kiszabadult kezük közül. (καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς 

χειρὸς αὐτῶν.)” (Jn 10,39); „Ezeket mondta Jézus, aztán elment, és többé nem mutatkozott. (καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη 

ἀπ’ αὐτῶν.)” (Jn 12,36).  

7
 Vö. Hans Urs von Balthasar: A dicsőség felfénylése, I. Az alak szemlélése, ford.: Görföl Tibor, Budapest, Sík 

Sándor Kiadó, 2004, 432-560. A „krisztológiai látás” kérdésfelvetéseivel kapcsolatban ld. Ruben Zimmermann: 

„Jenseits von Historie und Kerygma. Zum Ansatz einer wirkungsästhetischen Christologie des Neuen Testaments”, 
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Bár az egyes képmozaikok önálló jelentést hordoznak, és a hagyománytörténeti 

kiindulópontú kutatás meglátásai alapján meghatározott történeti értéket képviselnek, a 

mozaikdarabok egységes képpé illesztése mindig sajátos többletet eredményez, és a krisztológia 

ily módon olyan interpretációs folyamatot reprezentál, mely a képiség fogalmát (olykor szinte 

észrevétlenül) alkalmazhatónak tekinti további dogmatikai diszciplinák (szótériológiai, 

szentháromságtani, ekkléziológiai) értelmezésével kapcsolatban. 

A Jézus búcsúbeszédét tartalmazó szövegrész dialogikus formában megjelenő 

kijelentéseket, igen jellegzetes kifejezéseket rejt, melyek jelenléte az evangéliumban rögzített 

tanítás jellegére, illetve az értelmező pozíciójára vonatkozó utalásként értelmezhető (Jn 16,25, 

29). 

 

„Ezeket képekben mondtam el nektek. De elérkezik az óra, amikor már nem beszélek 

képekben, hanem nyíltan hirdetem nektek az Atyát.” 

Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελἁληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὣρα ὄτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, 

ἀλλὰ παρρησία περì τοῦ πατρòς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. (Jn 16,25) 

 

„Erre a tanítványok megjegyezték: Most már nyíltan beszélsz, nem képekben.” 

Λέγουσιν οἱ μαθηταί αύτοῦ’ ίδέ νῦν ἐν παρρησία λαλεῖς καì παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. 

(Jn 16,29) 

 

Az evangélium szövegében megjelenő tanítás formájára vonatkozó jézusi mondat alapján a 

παροιμία arra a képi beszédmódra utal, amely a szerző teológiai üzenetének értelmezése, a 

mondanivaló kibontása során a befogadó aktív közreműködését követeli meg. Az evangéliumi 

szerző artikulációját, képteológiájának jellegét érzékeltető παροιμία – a szó etimológiai hátterével 

összhangban – a befogadó utitársává, vezetőjévé válik a jelentés felfejtésére irányuló 

erőfeszítései során.
8
 

Jézus búcsúbeszédének befejezéseként παροιμία-ként jellemzi mindazt, amit tanítványainak 

elmondott: 

                                                                                                                                                              
in: Ulrich H. J. Körtner szerk.: Jesus im 21. Jahrhundert. Bultmanns Jesusbuch und die heutige Jesusforschung, 

Neukirchen-Vluyn, Neukirchener, 2002, 153-188. 

8
 Vö. Apostol. XII. 31; Rhet. ad Herenn. IV. 17, 24. 
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Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελἁληκα ὑμῖν· (Jn 16,25). 

 

A παροιμία kifejezés módhatározóként való használata, az időbeli dimenzió megjelölése, a 

mondatokban kijelölt ὑμῖν névmás, és főként a παρρησία szóra utaló kontraszt azt bizonyítja, 

hogy az evangéliumi szerző a παροιμία fogalmát a Jézus által használt figurális beszéd 

jellemzésére alkalmazza. Ezzel összefüggésben figyelmet érdemel az a jellegzetesség, hogy a 

szövegrészek a két fogalom (παροιμία, παρρησία) használatakor eltérő jelölőkkel utalnak az 

események idejére. 

A kifejezést tartalmazó szövegrészek a jézusi tanítás megértésével kapcsolatos dilemmát (a 

tanítványok illetve a hallgatóság reakcióját, olykor értetlenségét) helyezik előtérbe, a παροιμία 

fogalma így az evangéliumi üzenet képi világának értelmezésére szólító felhívó funkcióval bír. A 

παροιμία- illetve παρρησία-beszédek közti – a Jn 16,25, 29. versekben érzékelhető – kontraszt 

elsődlegesen nem a tanítás eltérő tartalmára vagy címzettjére utal, hanem a jézusi beszédek 

megértésére vonatkozó – a húsvét előtti és utáni pozícióval kifejezhető – teológiai szemléletre. A 

Jézus által képekben elmondott valóságtartalmak (παροιμία) a húsvét utáni tapasztalatok 

fényében válhatnak nyílt igehirdetéssé (παρρησία). 

A παρρησία és a παροιμία így nem csupán egymás mellett felbukkanó elemként, hanem sokkal 

inkább egymást erősítő szereppel bíró beszédmódként, Krisztus alakjának megpillantását 

lehetővé tevő artikulációként jelenik meg a jánosi szövegekben.
9
 E jellegzetességek fényében a 

παροιμία – a szinoptikus hagyományban megjelenő parabolákhoz, a kétértelmű kifejezésekhez 

vagy a szimbólumok jánosi alkalmazásához hasonlóan
10

 – igen lényeges szerepet játszik a 

szövegre irányuló hermeneutikai pozíció orientációjában. 

                                                 
9
 David Bracke: „Parables and Plain Speech in the Fourth Gospel and the Apocryphon of James”, JECS 7 (1999), 

187-218. Ld. továbbá Rainer Hirsch-Luipold: „Klartext in Bildern: ἁληθινός κτλ., παροιμία – παρρησία, σημεῖον als 

Signalwörter für eine bildhafte Darstellungsform im Johannesevangelium”, in  Jörg Frey – Jan Gabriël Van der Watt 

– Ruben Zimmermann szerk: Imagery in the Gospel of John: Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine 

Figurative Language, WUNT 200, Tübingen, Mohr Siebeck, 2006, 86-88; Jan Gabriël van der Watt: The Family of 

the King: Dynamics of Metaphor in the Gospel according to John, BIS 47., Leiden, Brill, 2000, 22-24, 158-160. 

10
 Ld. Uta Poplutz: „Paroimia and Parabolē: Gleichniskonzepte bei Johannes und Markus”, in: Jörg Frey – Jan 

Gabriël Van der Watt – Ruben Zimmermann szerk: Imagery in the Gospel of John: Terms, Forms, Themes, and 

Theology of Johannine Figurative Language, (9. jegyzet), 114-117. 
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A negyedik evangélium krisztológiai tanítását rögzítő beszédformáira irányuló – különösen az 

elmúlt évtized során markáns axiómákat megfogalmazó – kutatás a szinoptikus példázatok 

egzegézisének módszertani kiindulópontjaitól eltérő alapelvek alkalmazását látja indokoltnak. E 

folyamat egyértelműen jelzi, hogy az igen komoly hagyományokkal rendelkező egzegetikai 

iskolák – a szinoptikus evangéliumok képi beszédformáját értelmező –  kategóriái nem 

alkalmasak arra, hogy a negyedik evangélium képnyelvének összefüggéseit modellezzék
11

. A 

kutatástörténeti példák nyomán alapvető tapasztalatunk, hogy az evangélium szövegét átszövő 

képi beszédformák elemzése újra és újra a jánosi nyelv rejtélyességére, következetlenségeire, 

illetve a képek nyomán megnyíló jelentéssíkok zavarba ejtő gazdagságára mutat rá. Az a sokrétű 

kifejezésmód, amellyel az evangélium „képileg” beszél Krisztusról, az egzegétától és az 

irodalmártól is megfelelő metodológiai kiindulópontok megválasztását, olykor az alkalmazott 

szakterminológiai apparátus felülírását követeli meg. Az evangélium képvilága a szöveg 

strukturális összetevőinek, mondhatjuk csupán egyik, ám igen meghatározó eleme, a textus 

stilisztikai és teológiai rétegét hordozó egysége. A János által képviselt elbeszélés-szervező 

nyelvi formulák elemzése megkerülhetetlen kérdésként helyezi előtérbe a doxa kimondásának 

poétikai – teológiai feszültségét. 

 

Az evangéliumi szöveg képnyelvének komplexitása, az említett problémák szerteágazó jellege 

nyomán felmerül a kérdés, milyen módszertani kiindulópontok alkalmazásával válhat lehetővé, 

hogy a szerző által alkalmazott alakzatok, metaforák, szimbolikus formulák gazdagságát – a 

jánosi szándéknak megfelelően – elsődlegesen mint a krisztológiai, szótériológiai tartalom méltó 

artikulációs lehetőségeként szemlélhessük. 

Értekezésünkben az evangéliumi szöveg egyetlen zárt narratívájában, a keresztrefeszítés 

drámáját megjelenítő szövegegységben (Jn 19,16b – 37) rejtőző meghatározó képek elemzésére 

vállalkozunk. 

Narratológiai – egzegetikai kiindulópontú vizsgálatunk célja, hogy a keresztáldozat eseményében 

meghatározó szerepet játszó motívumok megközelítése olyan módszertani alapelvek rögzítését 

eredményezze, melyek a negyedik evangélium képteológiájának elemzése során a szerző képi 

                                                 
11

 Vö. Ulrich Busse: Das Johannesevangelium: Bildlichkeit, Diskurs und Ritual, Leuven, Peeters – Leuven 

University Press, 1-55; illetve Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die 

Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10., (5. jegyzet), 7-28. 
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világának általános leírásához megfelelő alapokat biztosítanak. Értekezésünk így a jánosi képi 

formák szisztematikus áttekintését oly módon kísérli meg, hogy az evangélium kereszt-

teológiájának motívumaiból kiindulva utal a teljes szövegben érzékelhető tudatos képalkotási 

eljárásokra. 

Alaptételünk, hogy a János-evangélium szövegében megjelenített kereszt-esemény képi 

világa a teljes szövegre érvényes képalkotási tevékenység eredményeként szemlélhető. A 

keresztrefeszítés drámáját összefoglaló szövegegység (Jn 19,16b – 37) az evangéliumban 

tükröződő krisztológia többszólamúságát, ám a képek egyetlen pontra irányuló jellegét emeli ki. 

A bibliai szövegekben kirajzolódó üdvtörténeti eseménysorban külön mozzanatokként jelenik 

meg a bűnre kimondott ítélet, a már Jeremiás tanításában körvonalazódó kegyelmi tett és az 

eszkatologikus távlat perspektívája.
12

 A kereszt eseményéhez kapcsolódó jánosi metaforákban a 

bibliai üdvtörténeti tapasztalatok elbeszélései egyetlen pontra irányuló „befejezést nyernek”. Az 

ítélet módozatait leíró ó- és újszövetségi szövegrészek teológiai olvasata „a koherencia 

keresésévé” válik, „az olvasás […] az össze nem illő összeillesztésének drámája lesz.” A 

teológiai gondolkodás – a (szöveg)világot egységgé formáló elvárásait érvényre juttatva – 

határozhatja meg (Ingarden és Ricœur szóhasználatát némileg módosítva) a narratív és 

dramatikus képsorok „egymásutániságának intencionális korrelátumát”.
13

 

A János-evangéliumban felmutatott kereszt teológiai és narratológiai szempontból is retorikai 

centrum, az üdvtörténeti cselekvések végpontja, eszkatológiai ikonja. 

Milyen módon lehetséges „a kinyilatkoztatás drámáját” megjelenítő jánosi tanúságtétel 

szövegét (Jn 19,16b – 37) poétikai, narratológiai kiindulópontok alapján megközelíteni? A 

szövegegységek képi világának elemzése hogyan mozdíthatja elő az evangéliumi narratívába 

szőtt teológiai felismerések értelmezését? Megalapozhatja-e egy jánosi metafora vizsgálata, a 

jelsorok intertextuális utalásainak elemzése az evangélium krisztológiai tanításának 

szisztematikus reflexióját? 

Értekezésünk módszertani kiindulópontjából fakadóan a kereszt drámáját felmutató narratíva 

megközelítése – az evangéliumi szerző képi világának értelmezése mellett – egyfajta teológiai 

                                                 
12

 Iz 3,13-14; 30,30; Ám 5,18-20; 8,9-10; Szof 1,15; Ez 38,19, 22; Jo 3,3-4; 4,1-2, 12-13; Jer 31,31-34; 32,40; 33,6, 

8; Bölcs 4,20; 5,14-16; Dán 7,9-14. 

13
 Vö. Paul Ricœur: „A szöveg világa és az olvasó világa”, ford.: Martonyi Éva, in: Thomka Beáta szerk.: Narratívák 

2., Történet és fikció, Budapest, Kijárat, 1998, 26, 24. 
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megismerési folyamatként szemlélhető. A 19. fejezetben megjelenő krisztológiai címek, 

szimbolikus és metaforikus képstruktúrák illetve narratív képi formák értelmezése az elbeszélő 

teológiai tanításának megértésére irányul. Elemzésünk nyomán alapvető tapasztalatunk, hogy a 

János által alkalmazott beszédmód figurális illetve ikonikus teológiát reprezentál. A teológiai 

fogalmak rendszere a szöveg képi síkja mögött húzódik, és az implicit olvasó szemtanúként 

tekinthet az isteni és a világi történetek színpadára (Jn 21,24). 

A János-evangélium önálló irodalmi egységként olvasható, értelmezhető, ám a szöveg 

egyéb – kánoni rangú – írásokkal, valamint jellegzetes módon az Ószövetség könyveivel folytat 

párbeszédet. Az evangéliumi szöveg formálódása (jelen esetben is) csak más szövegekkel való 

találkozás eredményeként képzelhető el. A jánosi korpusz és a szinoptikus hagyomány 

összefonódását a különböző szövegrészek között kimutatható rendszerszerű, funkcionális, illetve 

referenciális kapcsolatokban is kimutathatjuk. E textuális összefüggések az evangélium 

egységein belül – így a 19. fejezetben – is felismerhetők, az intertextualitás jelenségét 

ugyanakkor önálló művek (Zsoltárok könyve, a deuteronomisztikus hagyomány, Izajás illetve 

Zakariás könyve) között létesülő kapcsolatok leírására is kiterjeszthetjük. 

Az intertextuális utalások erőteljes hatást gyakorolnak a szövegértelmezés szempontjaira. A 

keresztrefeszítés eseményét leíró egység interpretácója nem csupán az adott szöveg narratív 

illetve argumentatív rétegeinek vizsgálatát feltételezi, hanem – különösen a János-evangélium 

esetében – megköveteli az adott textuson belül megfigyelhető valamint az egyéb szövegekre 

reflektáló összefüggések felismerését.
14

 

János tanúságtételét alapvetően implicit teológiai tanításként szemlélhetjük, mely krisztológiai, 

szótériológiai, ekkléziológiai fogalmait, meglátásait nem közvetlen módon artikulálja, nem 

diszkurzív eljárás során fejti ki, hanem egyfajta képalkotási, reinterpretációs folyamat részévé 

teszi. A képekben, narratív mozzanatokban rejtőző reflexiók, poétikailag értelmezett tételek 

sajátos jánosi narratív kommunikációt, dialogikus teológiát reprezentálnak. Az evangéliumi 

szerző által megjelenített narratíva felhívó szereppel bír, és a történettel párhuzamosan 

                                                 
14

 Vö. Jean Zumstein: „Ein gewachsenes Evangelium: Der Relecture-Prozess bei Johannes”, in Thomas Söding 

szerk: Johannesevangelium: Mitte oder Rand des Kanons?, QD 203., Freiburg a. Br., Herder, 2003, 9-37; valamint 

Uő: Kreative Erinnerung: Relecture und Auslegung im Johannesevangelium, ATANT 84, Zürich, Theologischer 

Verlag, 2004. 
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jelentkező, elméletileg értelmezendő – olykor implicit kommentárral kiegészített – teológiai 

axiómák felismerésére  szólít.
15

 

Az evangélium szövegét elemző mértékadó kommentárok a kereszt eseményét a dicsőség 

kinyilatkoztatásaként, „a messiási tett” epifániájaként szemlélik.
16

 

Miért indokolt az epifánia szó használata? Milyen poétikai eszköztárral válhat 

ábrázolhatóvá ez az alapvetően hitvallási formula? Az epifánia, az ikon
 
üzenete (statikussága, 

szándékolt időtlensége ellenére) hogyan mozdítható el a narrációban rejlő dinamizmus irányába? 

Az evangéliumi szövegegységben jelentős súlyt képviselnek bizonyos reflexiós utalások. A 

narráció kibomlását, logikáját gyakran mintha egyenesen e szövegbetétek határoznák meg. Az 

elbeszélés a cselekmény sajátos belső mozgását szorosan a metaforikus krisztológia retorikai 

alakzataihoz köti. A szöveg világában az alakok, történések, mozgások leírásakor a narráció 

töredezettsége vonatkozásba kerül a beágyazott egységekkel. Sajátos kétirányú mozgás indulhat 

el az eseményszerűséget rögzítő részek és a jánosi – értelmezésünk szerint a teljes evangéliumi 

szöveg összefüggéseit meghatározó – képi világ között.  

A kereszt drámáját megjelenítő szövegrész középpontjában az ószövetségi próféciák fényében 

értelmezhető kontextuális metaforák, absztrakt képstruktúrák illetve metaforikus hálók állnak. Ez 

a jellegzetesség alapvető hatást gyakorol az események nyelvi imitációjára illetve 

rekonstrukciójára. A jánosi emlékező elbeszélés, a tanúságtétel narratívája – az elbeszélő 

akaratának és a választott képi megjelenítési módnak a hatása alá kerülve – a teológiai intenció 

szolgálatában áll. A jánosi elbeszélésben a vallásos mondanivaló kifejezésére használt nyelv 

alkalmazásának – ahogy az nyilvánvalóan az ószövetségi hagyományban is egyértelművé vált – 

                                                 
15

 Dietrich Ritschl: „Nachgedanken zum Story-Konzept. Die Koagulation wiedererzählter ’Stories’ auf dem Weg zu 

differierenden theologischen Lehren”, (4. jegyzet), 78-91. 

16
 C. Kingsley Barrett: The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the Greek 

Text, (1. jegyzet); Josef Blank: Das Evangelium nach Johannes, (1. jegyzet); Raymond E. Brown: The Gospel 

According to John 1-2. A New Translation with Introduction and Commentary, (1. jegyzet); Uő: The Community of 

the Beloved Discipline: The Life, Loves, and Hates of an Individual Church in New Testament Times, (1. jegyzet); 

Ulrich Busse: Das Johannesevangelium: Bildlichkeit, Diskurs und Ritual. Mit einer Bibliographie über den Zeitraum 

1986 – 1998., (11. jegyzet); Jörg Frey – J. Gabriël van der Watt – Ruben Zimmermann szerk.: The Gospel of John: 

Terms, Forms, Themes and Theology of Figurative Language, WUNT 200, Tübingen, Mohr Siebeck, 2006, 369-402; 

Ernst Haenchen: Das Johannesevangelium. Ein Kommentar, (1. jegyzet); Martinus de Jonge szerk.: L’Évangile de 

Jean: Sources, rédaction, théologie, (1. jegyzet); Craig S. Keener: The Gospel of John: A Commentary I-II., 

Peabody, Hendrickson, 2003; Benedikt Schwank: János, Scriptura 4., Szeged, Agapé, 2001, 411-622. 
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elvi hatásai voltak a vallási tapasztalatok, elképzelések teológiai összegzésére és megjelenítésére. 

Az elbeszélésben tükröződő nyelv a teológiai gondolkodásra már a kezdetektől hatást gyakorolt, 

és a narrativitás az üdvtörténeti kinyilatkoztatás karakterisztikus elemévé vált.
17

  

Ez a jellegzetesség a negyedik evangélium szövegében mindenekelőtt a verbális kijelentések és a 

dicsőség kimondására irányuló artikuláció sajátos viszonyában jelenik meg. Az ószövetségi 

hagyományból eredő beszédmódra elsődlegesen nem a névszóhasználat (nevek, címek, 

elnevezések, illetve melléknevek és igenevek használata) jellemző, hanem sokkal inkább az igék 

alkalmazása. A jánosi elbeszélés megformálása során a verbálisan megfogalmazott 

cselekvésmozzanatok és a krisztusi alak szemlélésére alkalmat biztosító képiség között létrejövő 

értelmi vonatkoztatások szavatolják a megtapasztalt és hitelesnek elismert egységek egészként 

történő megörökítését. 

 

Értekezésünk második meghatározó tétele szerint az evangéliumi elbeszélés (Jn 19,16b – 37) képi 

világa a Hans Urs von Balthasar által képviselt kereszt-teológia alapjaként szemlélhető. 

Hans Urs von Balthasar új teológiai beszédmódja – elsősorban a Theodramatik lenyűgöző 

építményének részeként – egyedülálló „drámai keretben” bontakozik ki előttünk. Az isteni dráma 

az üdvösség történetének dinamikus alapját, a roppant tragédiák, a szenvedés, az áldozathozatal 

és mindenek fölött a kenózis titkának mélységét hangsúlyozza. Balthasar e titok megközelítése 

során az európai színházi hagyomány dramatikus beszédmódjában olyan artikulációt lát, mely a 

teológiai nyelv sajátos szemantikai rétegeit lehetséges értelmezési dimenziók felé tágítja ki. Az 

ember „animal rationale mortale” képen túlmutató drámai létezésének alapvonalai olyan 

jelentésmezőket, retorikai alakzatokat jelöltek ki a dráma keretében, melyeknek 

többszólamúságát, a belőlük fakadó, megújulásra képes jelentések gazdagságát a teológiai nyelv 

is gyümölcsözően hasznosíthatja. A svájci teológus a tragédiában a létet igazán felmérő jelet lát, 

mely „közvetlenül beépül és beleolvad Krisztus drámájába”
18
, s amely a nyelvi artikuláció terén 

is a lehetséges árnyaltabb (önmagát megújító) kifejezések felé mutathat. 

                                                 
17

 Vö. Klaus Seybold: „Zielformen des Erzählens im Alten Testament. Lehrziele. Zur narrativen Teologie”, in Uő: 

Poetik der erzählenden Literatur im Alten Testament, Stuttgart, Kohlhammer, 2006, 289-307. 

18
 Hans Urs von Balthasar: A dicsőség felfénylése, Teológiai esztétika III/I. 1. A metafizika terében, ford.: Görföl 

Tibor, Budapest, Sík Sándor Kiadó, 2007, 95; ld. továbbá TD I, 125-131. 
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A teológus Isten önközlésének különböző, ugyanakkor egymást kiegészítő lépcsőit egységes 

freskóvá próbálja rendezni az Istenről szóló új – esztétikai, irodalmi-dramatikus illetve logikai-

filozófiai – beszédmód alkalmazásával. Balthasar – a nyelvi kifejezésmódra is vonatkozó – 

szintézisteremtő igénye fellazítja a teológiai, filozófiai és irodalmi nyelv közötti határokat. 

Balthasar nyelve nem tesz engedményeket, mikor szükségesnek érzi a skolasztikus hagyomány 

terminológiáját alkalmazni, ugyanakkor teret biztosít az irodalmi, metaforikus beszédmódnak, 

amennyiben az gazdagabb jelentéskörű szó kimondását teszi lehetővé. A Hans Urs von Balthasar 

trilógiájának első egységét alkotó teológiai esztétika (Herrlichkeit, Eine theologische Ästhetik) 

címválasztása metaforikusan jelzi a szerző kiindulópontját, mely alapján a teológiai szóhasználat 

fogalmai között meghatározó szerepet játszanak a dicsőséget körülíró formulák (a héber kabód 

fogalmától a görög fénymisztika szóhasználatán át az új doxológiai kifejezésekig). 

 

[A] dicsőség az egész Írást átható, alapvető mozzanat. Maga Isten eleve dicsőséges, dicsőség hatja át megjelenését, 

dicsőség szavát és törvényét, dicsőség az üdvösségről szóló üzenetét és kegyelmi cselekvését. […] A Bibliában 

tanúsított dicsőség egyetemessége pedig szükségképpen összeér a másik, a teremtés nyomán a világban megjelenő 

egyetemességgel, […] Ha a keresztény igehirdetés és teológia […] valóban minden létezőre kiterjeszti 

totalitásigényét, akkor üzenetének egyszerre kell felhangzania a történelem teréből […] és a metafizika teréből. 

 

[…] A metafizikát legeredendőbb és legtágabb kiterjedésében kell vennünk, […] úgy, ahogy a görögöknél 

megjelent: nem szakadhat el „a világ kezdeteiről szóló szent híradástól” (a mítosztól), s az aléthesz („kinyilvánult”, 

„igaz”), az agathon („jó”) és a kalon („ép”, „egészséges”, „szép”) dimenzióinak tágasságába kell kinyúlnia.
19

 

 

 „Balthasar teológiájának kiindulópontja Krisztus, aki a teremtett világban tökéletes 

módon nyilatkoztatta ki Istenhez fűződő (és isteni eredetű) kapcsolatát.”
20

 

 

Krisztus egyedülálló és archetipikus értelemben személy. Benne az én mint önazonosság és a 

küldetés tökéletesen lefedi és áthatja egymást. Az Atya örök mondata („Te vagy az én szeretett 

Fiam” Mk 1,11; Lk 3,22; „Ez az én szeretett Fiam” Mt 3,17) a Jézus számára kinyilatkoztatott 

énkép és a küldetés legteljesebb foglalata. A küldetésre legteljesebb módon nyitott Krisztus – a 

teológus sajátos szóhasználatával – a teodráma főszereplője, és az általa vállalt szerep a 

                                                 
19

 Hans Urs von Balthasar: A dicsőség felfénylése, Teológiai esztétika III/I. 1. A metafizika terében, (18. jegyzet), 11-

12. 

20
 Angela Franz Franks: „Trinitarian Analogia Entis in Hans Urs von Balthasar”, The Thomist 62., (1998), 542. 
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legteljesebb megvalósulása annak, hogy Isten szemében milyenné kell alakulnia az embernek. Ő, 

aki a neki kimért küldetésnek élve saját nevének dicsőségét nem tartotta fontosnak, „minden 

néven felül álló nevet” kap. (Fil 2, 9) 

Ez a megdicsőülés és egyben az Atya doxájának kinyilatkoztatása a kereszt teljes 

elhagyatottságának állapotában, a szolgai alak legszélsőségesebb formájában valósul meg. János 

evangéliumának súlypontja – Balthasar felfogásában – Jézus szabadon vállalt áldozata, az 

Atyától kapott küldetés teljesítése, az Atyának felajánlott szenvedés. A Jézus életútjáról tudósító 

narratív egység a „leszállás az Atyától – visszatérés az Atyához“ teológiai keret nyomán 

bontakozik ki, melyben a meghatározó szerepet játszó tér – illetve idődimenzió felé mutató 

metaforák a megtestesült Fiú preegzisztens létét és a küldetés szótériológiai mélységét 

hangsúlyozzák.
21
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 Vö. TD IV, 223-232. Ld. Thomas Krenski: Passio Caritatis. Trinitarische Passiologie im Werk Hans Urs von 

Balthasars, Freiburg – Einsiedeln, Johannes, 1990, 205-208; Johann Naduvilekut: Christus der Heilsweg. Soteria als 

Theodrama im Werk Hans Urs von Balthasars, St. Ottilien, Eos, 1987; Karl Wallner: Gott als Eschaton. 
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1. A János-evangélium kialakulásának problematikája, a szerzőség kérdése 

 

A negyedik evangélium magyarázatára, szövegvizsgálatára irányuló kísérletek egészen a 19. 

századig viszonylag egyértelműen meghatározható alapelvek hatását mutatják. A patrisztika 

korának általános érvényű kiindulópontja szerint az evangélium János apostol időskori műve, aki 

életének utolsó szakaszában foglalta írásba mindazt, amit Jézus életének és üdvözítő művének 

szemtanújaként tapasztalt. 

Az evangéliumi szöveg utalása alapján a szerző azonos azzal a közelebbről meg nem nevezett 

tanítvánnyal „akit Jézus kedvelt“ (ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς.; Jn 13,23), illetve „aki ezekről tanúságot 

tett, és megírta ezeket;“, s „akinek a tanúsága igaz;“ (ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ ὁ γράψας 

ταῦτα, […] ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.; Jn 21,24). A szerző kontemplatív személyiségére, 

teológiai  szemléletének hitelességére az evangéliumi szöveg az utolsó vacsora jelenetében 

ábrázolt képpel utal, amikor a Jézus keblére boruló szeretett tanítvány képét mutatja fel (Jn 

13,23-25).
22

 

A negyedik evangéliummal szoros összefüggést mutató első János-levél szövegére Szmirnai 

Polikárp a filippiekhez írt levelében találhatunk utalást („Jézus Krisztus testben jött el”; „az 

ördögtől való, […] a sátán elsőszülöttje”),
23

 Jusztinosz egyházatya I. Apológiája (LXI, 4) pedig 

immár idézi az evangélium szövegrészletét („Krisztus ugyanis azt mondotta: Ha nem születtek 

újjá, nem mentek be a mennyek országába.”).
24

 

Bizonyosan állíthatjuk, hogy az ókeresztény időszak legtekintélyesebb egyházi írója, aki az 

evangélium szerzőjét János apostollal azonosította, Irenaeus egyházatya. 

 

                                                 
22

 Az Irenaeus által ábrázolt, az Úr keblére boruló evangéliumi szerző képét Órigenész az Atya keblén pihenő Ige 

képeként szemléli. Vö: ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς (Jn 1,18); Orig In Ioannem comm. XXXII, 13. Ágoston e 

hagyomány nyomán Jánosra, az evangélium szerzőjére narratív keretben kibontott metaforával utal: „Az Úr kebléből 

itta, amit számunkra italul felkínált.” Augustinus Tractatus in Ioannem I,7. 

23
 Polükarposz Phil VII,1; Vö. 1Jn 4,2; 3,8, 10. 

24
 Jusztinosz I. Apológia, ford.: Vanyó László, in Uő: szerk., ford.: II. századi görög apologéták, ÓÍ 8., Budapest, 

Szent István Társulat, 1984, 112; Vö. Jn 3,3-4. 
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„Ezután János, az Úr tanítványa, aki az ő kebelén nyugodott, írt evangéliumot, miközben 

az ázsiai Efezusban élt.“
25

 

 

Teofil antiochiai püspök, akinek gondolkodására a jánosi teológia érezhetően hatást gyakorolt, a 

„Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.“ (Jn 1,3) mondatot a „Szentlélek sugallata 

alatt álló (πνευματοφόροι) János“ szavaiként idézi. Úgy tűnik, az Ad Autolycum szövege – a 2. 

század végén általános érvényűnek tekinthető vélekedéssel összhangban – egyértelmű tényként 

említi, hogy az evangélium szerzőjeként János apostolt tisztelhetjük.
26

 

Az evangélium szerzőjével kapcsolatos utalásokat igen figyelemre méltó adalékkal egészíti ki a 

Muratori-kánon. Azon túl, hogy a szöveg az evangéliumot Szent János apostol művének tartja, 

legendás történetet rögzít arról az eseményről, amely szerint János írását a többi apostol is 

olvasta, illetve jóváhagyta. A Muratori-töredék utalásából arról is értesülhetünk, hogy az 

evangélium jánosi eredetét Papiasz presbiter műve is tanúsítja. 

 

„János evangéliumát még az ő életében tették közzé és adták át az egyházaknak, ahogyan 

ezt a hierápoliszinak nevezett Papiasz öt […] könyvében megírta.“
27

 

 

Az Euszebiosz által idézett, alexandriai Kelemennek tulajdonítható forrás arra utal, hogy a „régi 

preszbiterek“ tanúsága szerint az egyik evangélium szerzője János apostol.  

A 2. század végén – mint a negyedik evangélium – János evangéliuma is része annak a 

szöveggyűjteménynek, amit Irenaeus τετραμορφώς εὐαγγελίων-nak nevez. Tatianus az 

evangéliumi hagyományok harmonizált egyesítésére irányuló kísérlete, a Diatesszaron János 

művére is utal. 

Az evangélium szerzőségével kapcsolatos adatokat érdekes adalékkal egészíti ki egy ugyancsak 

2. századi forrás. Efezusi Polükratész a quartodecimális vitában, mely az ázsiai egyházakat 

Rómával szembeállította, saját egyházának álláspontját János apostol tekintélyével támasztja alá. 

                                                 
25

 Irenaeus Adv. Haer. III, 1, 2. 

26
 Theophilus Antiochenus Ad Autolycum II, 22, Miroslav Markovich szerk., PTS 44., Berlin – New York, W. de 

Gruyter, 1995. Ld. Herman C. Waetjen: The Gospel of the Beloved Disciple: A Work in Two Editions, London, T. 

and T. Clark – Continuum, 2005, 50. 

27
 Geoffrey Mark Hahneman: The Muratorian Fragment and the Development of the Canon, Oxford, Clarendon, 

1992; Albert C. Sundberg: „Canon Muratori: „A Fourth Century List”, HThR 66 (1973), 1-41. 
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„János, aki az Úr keblén nyugodott, Efezusban halt meg, és ott van eltemetve, 

hagyományát az efezusi egyház őrzi.”
28

 

 

Polükratész – Irenaeushoz hasonlóan – János apostolt jelöli meg az evangélium szerzőjeként és a 

szeretett tanítványként. 

Amennyiben a forrásokban fellelhető utalásokra elszigetelt adatokként tekintünk, meg kell 

állapítanunk, önmagában egyik sem tartalmaz biztos állítást János apostol szerzőségével 

kapcsolatban.
29

 Az evangéliumi szöveg redaktora „szeretett tanítványról (ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς)” 

beszél, a személy azonosításához azonban nem nyújt elégséges alapot. Az Irenaeustól származó 

adatok olyan időszak szemléletmódját tükrözik, mely egy adott szöveg tekintélyének 

megalapozásához, kánoni rangjának elfogadásához igyekezett az írás apostoli eredetét 

bizonyítani. Papiász szövegében a preszbüterek tanúságára vonatkozó utalás szintén nem nyújt 

egyértelmű bizonyítékot az evangéliumi szerző személyére vonatkozóan. 

 A János-evangélium igen korai, meghatározó jelentőségű kézirattöredéke a 125. körül 

keletkezett P
52

 (Papyrus 52), a Rylands-töredék, mely – bár az evangélium 18. fejezetének csupán 

néhány versrészletét (Jn 18,31-33, 37-38) tartalmazza – lényeges kiindulópontot nyújt az 

evangélium keletkezéstörténetével kapcsolatban. Az igen jó állapotban fennmaradt Bodmer-

papiruszok (Bodmer II, P
66

 valamint Bodmer XV, P
75

) feltételezhetően 200 körül keletkeztek, és 

az evangéliumi szöveg jelentős részét megőrizték. A Bodmer II papirusz (P
66

) – egyes rövid 

perikópák kivételével – az 1-14. fejezetet valamint a 21. fejezet töredékeit tartalmazza, míg a 

Bodmer XV papirusz (P
75

) szinte a teljes 1-12. fejezetet őrzi, ezen túl a 13. fejezet 

verstöredékeinek és a 14-15. fejezet hosszabb egységeinek (14,9-30; 15,7-8) szövegtanúja. 

A kutatók jelentős része a két papirusz alapján feltételezhetőnek tartja, hogy különböző 

területeken a jánosi szöveghagyomány különböző formáit ismerték és használták. A P
66 

talán 

maga is egyfajta kísérletet jelentett arra, hogy egy egyiptomi típusú és egy nyugati 

szövegformából újabb változat alakuljon ki. 
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 A levél szövege Euszébiosz Egyháztörténetében maradt ránk; Hist. eccl. III, 31,1; Euszébiosz egyháztörténete, 

ford.: Baán István, szerk.: Vanyó László, ÓÍ 4, Budapest, Szent István Társulat, 1983. 
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A korai szövegtanúk egyes rövidebb terjedelmű perikópák jánosi eredetét nem támasztják alá. A 

7. fejezet narratív egységét lezáró 53. vers valamint a 8,1-11 rész a meghatározó kéziratokból 

(P
66

, P
75
, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus) hiányzik. Elfogadhatónak 

tarthatjuk, hogy az evangélium 8. fejezetének bevezető szakasza (Jn 8,1-11), a házasságtörésen 

ért asszony történetét bemutató szövegegység a szinoptikus evangéliumok beszédmódját követi, 

és inkább agraphonként értelmezhető, melyet a jánosi kéziratokba másoltak be. A kéziratok 

tanúsága alapján az 5. fejezet rövid – kiegészítő magyarázatnak tűnő – versrészletét (Jn 5,3b-4) is 

kiegészítésnek és a János által képviselt artikulációtól eltérő szövegegységnek tekinthetjük.
30

 

Az evangélium keletkezéstörténetére vonatkozó bizonytalanságok ellenére a szöveg 

szerkezeti, stilisztikai szempontból valamint teológiai szemlélete alapján egységesnek 

tekinthető.
31

 Kérdésfelvetésünk szempontjából a szöveg ezen jellegzetessége lényeges. 

Elemzésünk – az evangéliumi krisztológiájának többszólamúságát bemutatva – a jánosi képi 

világ szövegszervező erejét tekinti meghatározónak, amely az evangélium kánoni formáját 

kialakító redaktori tevékenység alapjaként szemlélhető. Tekintélyes kutatók véleménye szerint a 

21. fejezetben sajátos módon megjelenő szerző kézjegye tükröződik az evangéliumi szöveg végső 

változatán, beszédmódján, és a redaktori pozíció – a narráció világán túllépve – a tanúságtétel a 

szeretett tanítány személyéhez kötődő mozzanatát hangsúlyozza.
32

 Az apostol személyére utaló 
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hagyomány ugyanakkor – az ókori gyakorlatnak megfelelően, a szerzőség klasszikus 

értelmezését felülírva – azt a szilárd meggyőződést tükrözi, mely szerint az evangélium a 

kinyilatkoztatás titkát, az apostoli kor hitből fakadó tapasztalatát hitelesen rögzítő írásként 

szemlélhető, mely – Irenaeus szavai szerint is – méltó helyet foglal el a kánonban. 

A 19. században jelentkező igen erőteljes bibliakritikai szempontok nyomán a szövegvizsgálat 

meghatározó kiindulópontjait az evangéliumi szerző azonosításának kérdésköre (a problema 

Johannaenum), valamint a sajátos Krisztus-portrét tükröző szöveg szellemi hátterének vizsgálata 

alkotta. 

A negyedik evangélium krisztológiai képeinek vizsgálata igen szerteágazó – ugyanakkor 

korántsem problémamentes – kutatási irányvonalak kialakulását eredményezte. Kétségtelen, hogy 

a teológiai gondolkodásra illetve az egyházi művészetek fejlődésére igen erőteljes hatást gyakorló 

képi világ az egzegétát vagy a szöveg értelmezőjét összetett feladat elé állítja. A jánosi 

képkrisztológia kérdésfelvetései – különösen a 20. század végétől – immár az evangéliumi 

szövegértelmezés részét képezik, ám nem találunk olyan általános áttekintést nyújtó munkát, 

mely a jánosi képvilág eredetével, irodalmi formájával, szóhasználatával illetve teológiai 

jelentőségével és szerepével kapcsolatban a kutatók egyöntetű álláspontját tükrözné. A szöveg 

alkotóelemei a hagyományos egzegetikai kiindulópontok megszüntetését és az új kísérletek 

kudarcát eredményezik. Az evangéliumban ábrázolt „Krisztus-arc” összetett képi világban, (Mark 

Stibbe és Ruben Zimmermann szavaira utalva) a narráció szintjén a szövegben „elrejtőző” 

portréként jelenik meg a befogadó előtt, s a krisztológiai axiómákat rejtő, „gyorsan tovatűnő 

képek” a tömegtől elvonuló Jézus alakját mutatják fel.
33

 A János-evangélium összetett képvilága, 

bonyolultsága, rejtélyessége – Adolf Jülicher metaforáját idézve – „sűrű bozótként, 

áthatolhatatlan cserjésként” szemlélhető.
34
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– Jean Zumstein szerk.: La Communauté Johannique et son Histoire, Genève, Labor et Fides, 1990, 207-230. 

33
 Ld. Mark W. G. Stibbe: „The Elusive Christ: A New Reading of the Fourth Gospel”, JSNT 44. (1991), 20-39; 

valamint Ruben Zimmermann: „Imagery in John: Opening up Paths into the Tangled Thicket of John’s Figurative 

World”, in: Jörg Frey – Jan Gabriël Van der Watt – Ruben Zimmermann szerk.: Imagery in the Gospel of John: 

Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language, (9. jegyzet), 1.    

34
 Adolf Jülicher: Die Gleichnisreden Jesu I-II., Tübingen, Mohr Siebeck, 1910 (Reprint kiad., Darmstadt, 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963), I., 115. 



26 

 

Ilyen szempontból nem meglepő tehát, hogy a szöveg képi beszédmódjának vizsgálata 

hosszú ideig háttérbe szorult a János-evangélium kutatása terén, és csupán a „nyelvi fordulatot” 

követő időszakban irányult kellő figyelem az evangélium képkrisztológiájának tanulmányozára. 

Talán illúziónak tűnik, hogy a kutatás általános módszertani illetve interpretációs alapelveket, 

vagy akár csak egységesnek elfogadott terminológiai apparátust rögzíthet az evangélium 

képnyelvének leírásakor, munkánk célja mégis elsődlegesen az lehet, hogy néhány alapvető – a 

további diskurzus lehetőségét feltételező – kiindulópontot kínáljon fel a jánosi képkrisztológia 

artikulációjának áttekintéséhez. 
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2. Az evangélium képi világának felfedezése 

 

2. 1. Módszertani alapelvek, kutatási szempontok a 20. század első felében
35

 

 

Adolf Jülicher monumentális munkájában a jézusi példabeszédeket beszédmódjuk alapján az 

allegória, a parabola illetve a példázat (az elbeszélésbe szőtt példázat [Beispielerzählung]) 

típusába sorolta, megteremtve ezzel azokat az alapelveket, melyekkel a kutatás a 20. században 

az újszövetségi szövegegységek képi beszédmódja felé fordult.
36

 A bibliai narratívák allegorikus 

értelmezése (illetve a szövegeket kizárólag a szakralitás nézőpontjából szemlélő kiindulópont) 

kétségkívül Jülicher munkássága nyomán szorult fokozatosan háttérbe. A parabolé ókori retorikai 

fogalmára alapozva Adolf Jülicher az újszövetségi példázatok narratív egységeit moralizáló 

történetekként szemlélte, melyek nem rendelkeznek allegorikus jelleggel. A parabolák 

meghatározó szövegszervező elveként a kép (Bild) és a valóságrész, valóságdarab (Sache) 

viszonyát tételezte, s hangsúlyozta, hogy a parabolának egyetlen hasonlítási pontja (punctum 

comparationis) létezik. Az elbeszélés világában található elemek (helyszínek, cselekedetek, 

szereplők) a szöveg nyitottsága miatt (és nem a textuson kívül vagy allegoriaként) nyerik el 

hitbeli döntésre szólító funkciójukat.
37

 A János-evangélium alakzatai egészen más beszédmódot 

reprezentálnak mint a szinoptikusok által alkalmazott παραβολαί formulák
38

, ám ezen tény 

ismeretében is megdöbbentő, hogy Jülicher – a jánosi képnyelvvel kapcsolatos fenntartásait 

világosan kifejezve – az evangélium képi világának elemzésére egészen pontosan 29 sort (nem 

egészen egy oldalt) szentel. A Gleichnisbuch szerzője a János által alkalmazott képeket „csekély 

esztétikai értékkel bíró, kidolgozatlan allegóriáknak” tartja, melyek csupán „kusza és zavaros” 

értelmezési lehetőségeket hordoznak.
39

 

                                                 
35

 A kutatási szempontok szisztematikus áttekintéséhez ld. Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im 

Johannesevangelium: Die Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10. (5. 

jegyzet), 77-87. 

36
 Adolf Jülicher: Die Gleichnisreden Jesu I-II., (34. jegyzet), I., 25-118. 

37
 Adolf Jülicher: I. m. I., 98; Vö. Norman Perrin: Parable and Gospel: Parables and Hermeneutics, Minneapolis, 

Fortress, 35-50.  

38
 Adolf Jülicher: I. m. I., 117.  

39
 Adolf Jülicher: I. m. I., 115; ld. továbbá 201-202; 264. 
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A Jülicher nyomán paradigmának tekintett módszertani kiindulópont hatása érzékelhető 

Johannes Kreyenbühl véleményében. A német kutató a szinoptikus parabolákat széles 

jelentésmezőt felölelő kategóriaként értelmezi, mely a szólások, példázatok, hasonlatok, 

allegóriák és a zárt narratívák fogalmát is felöleli. A parabolák – viszonylag egyszerű szerkezeti 

felépítésük ellenére – erőteljes retorikai erővel és felhívó (döntésre szólító) szereppel bírnak, 

mely a negyedik evangélium képi világából hiányzik. A jellegzetes jánosi artikulációban elsikkad 

a szóban forgó üdvtörténeti kérdés sorsdöntő jellege, és „az egyszerű jelentéseket hordozó képi 

világra a sematizmus és az egysíkúság jellemző” 

 

„A szinoptikus evangéliumok erőteljes, változatos formákban rögzített parabolái a János-

evangélium allegorikus világában csupán halvány képek formájában bukkannak fel, és a jánosi 

szöveg a szinoptikus példázatokban érezhető gondolatgazdagságot sem mutatja fel.”
40

 

 

Az Adolf Jülicher illetve Johannes Kreyenbühl által képviselt – a János-evangélium képiségét 

elutasító – szemléletmód a 20. század utolsó harmadáig az újszövetségi exegézis meghatározó 

eleme maradt. Az Újszövetség képi formulái így – részben a Gleichnisbuch-hatás következtében 

– a szinoptikus példázatok alapján váltak vizsgálhatóvá. Az exegézis terén korábban meghatározó 

allegorikus értelmezéssel kapcsolatos jülicheri kritika magát az allegória kategóriáját is 

megkérdőjelezte, s úgy tűnt, a János-evangélium (valamint a Jelenések könyvének világa) a 

Jülicher által alkalmazott típusoktól eltérő módon nem közelíthető meg. 

A negyedik evangélium képi beszédformájára utaló fenntartások emellett a jánosi 

szöveget értelmező tanulmányok módszertani kiindulópontjaiból erednek. Az exegézis 

meghatározó kérdésfelvetéseire (legalábbis német nyelvterületen) a Julius Wellhausen és Rudolf 

Bultmann nyomán alkalmazott hagyomány- és formatörténeti valamint egzisztencialista 

kiindulópontok gyakoroltak hatást, és az evangéliumra, mint irodalmi formával bíró szövegre már 

nem irányult kellő figyelem. 

A kutatók közül mindössze néhány, ettől eltérő álláspontot képviselő nevet említhetünk. Oscar 

Cullmann 1948-ban megjelent tanulmányában
41

 a jánosi nyelv rejtélyességét „az evangélium 

                                                 
40

 Johannes Kreyenbühl: „Kritische Randglossen zu Wellhausens Evangelium Johannis”, SThZ 30. (1913), 129-263, 

203. 
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megértésének kulcsaként” szemléli. A szerző által tudatosan alkalmazott kétértelmű kifejezések, 

félreérthető kijelentések igen jellegzetes és erőteljes módon járulnak hozzá Jézus szavainak 

magyarázatához és az evangélium tanításának mélyebb megértéséhez. Az örömhír teológiai 

üzenete az olvasóra erőteljesebb hatást gyakorló jánosi artikuláció alkalmazásával jelenik meg a 

szövegben.
42

 

 Charles Harold Dodd könyve (The Interpretation of the Fourth Gospel)
43

 elsőként 

vállalkozik arra, hogy a szöveg „meghatározó gondolatait” azonosítva, forma és teológiai 

tartalom alapján „a negyedik evangélium allegóriáit” a szinoptikus példabeszédektől függetlenül 

szemlélje, és e képiség az ószövetségi képi tradícióhoz illetve a zsidó-hellenisztikus 

szimbólumokhoz fűződő kapcsolatát kimutassa. A szöveg platonikus szellemi háttere ellenére a 

párbeszédek, a képek – így a visszatérő ἀληθινός jelzőhöz kapcsolódó kenyér vagy szőlőtő 

motívuma –, az evangéliumi narratívák valamint a jánosi σημεĩα leírások szimbolikus 

jelentéseket hordoznak. Dodd értelmezése szerint az evangélium szövegét „összetett 

szimbólumrendszer” fogja át, „egy olyan világ reprezentációjaként, melynek jelenségei (a dolgok 

és események) nem illuzórikus fátylak mögül, hanem örök valóságok élő és dinamikus képeiként 

állnak előttünk, s melyek azt a világot jelenítik meg, amelyben az Ige testté lett”.
44

 

Franz Muβner azt a módot, ahogyan az evangélium szerzője Jézust szemléli, jellegzetes 

teológiai „látásmódként” (Sehweise) értelmezi, mely általánosabb értelemben „szimbolikus 

nyelvként” jelenik meg előttünk.
45

 A János által alkalmazott nyelv figurális jellege és 

rejtélyessége – Wayne Meeks
46

 és Herbert Leroy
47

 szerint – a közösségnek szóló üzenet 

szempontjából válik érthetővé. A szerzők – bár egymástól eltérő módon – úgy vélik, hogy az 

                                                                                                                                                              
41

 Oscar Cullmann: „Der johanneische Gebrauch doppeldeutiger Ausdrücke als Schlüssel zum Verständnis des 4. 

Evangeliums”, ThZ 4. (1948), 360-372. 

42
 Vö. Oscar Cullmann:  I. m., 360-362. Culmann kérdésfelvetésével kapcsolatban ld. R. Alan Culpepper: Anatomy of 

the Fourth Gospel: A Study in Literary Design, (31. jegyzet), 152-153. 
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 Charles Harold Dodd: The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge, Cambridge University Press, 1953. 

44
 Charles Harold Dodd: I. m., 143. 

45
 Ld. Franz Muβner: Die johanneische Sehweise und die Frage nach dem historischen Jesus, QD 28., Freiburg i. Br. 

– Basel – Wien, Herder, 1965. 

46
 Wayne Meeks: „Galilee and Judea in the Fourth Gospel”, JBL 85. (1966), 159-169; Uő: „The Man from Heaven in 

Johannine Sectarianism”, JBL 91. (1972), 44-72. 

47
 Herbert Leroy: Rätsel und Missverständnis: Ein Beitrag zur Formgeschichte des Johannesevangeliums, BBB 30., 

Bonn, Hanstein, 1968.  
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evangélium nyelve a jánosi közösség számára értelmezhető kódok „megfejtésével” mutatja fel 

teológiai értékét. 

A jánosi képi világ szisztematikus áttekintésére irányuló korai tanulmányok közül Juan 

Leal munkája emelhető ki.
48

 Az evangéliumi szöveg képisége, a figurális beszédmód gazdagsága 

– a szerző által javasolt felosztás alapján – allegorikus és nominális alakzatok formájában, a 

szentírási hagyományból eredő, cselekvésben kifejezett képek valamint a szimbolikus képiség 

eszközeivel jelenik meg. Leal a kutatás terén újdonságnak számító rendszerező munkája a képek 

szimbolikus jelentésmezőinek vizsgálatán túl a szövegegységek hagyományvilágának 

értelmezésére is vállalkozik. 

Hangsúlyozhatjuk azonban, hogy az 1970-es évekig a János evangélium szövegvizsgálatára, 

irodalmi formáinak elemzésére mindössze néhány kutató vállalkozott, és a felsorolt szerzőkön túl 

csupán a hagyománytörténeti iskola képviselőit, és elsősorban Eduard Schweizer nevét 

említhetjük, akiknek figyelme az evangélium ἐγώ εἰμι-mondásainak tanulmányozása felé 

fordult.
49

 

 

                                                 
48

 Juan Leal: „El simbolismo histórico del IV Evangelio”, EstBib 19. (1960), 329-348. 

49
 Eduard Schweizer: Ego Eimi: Die religionsgeschichtliche Herkunft und theologische Bedeutung der johanneischen 

Bildreden, zugleich ein Beitrag zur Quellenfrage des vierten Evangeliums, FRLANT 38., Göttingen, Vandenhoeck 

und Ruprecht, 1939. Ld. továbbá Ethelbert Stauffer: art. Ἐγώ εἰμι, TWNT II., 341-360; J. Georg Richter: Ani hu und 

Ego eimi, (Erlangen Diss. 1956), hivatkozás in Ruben Zimmermann: „Imagery in John. Opening up Paths into the 

tangled thicket of John’s Figurative World”, in: Jörg Frey – Jan Gabriël Van der Watt – Ruben Zimmermann szerk: 

Imagery in the Gospel of John: Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language, (9. 

jegyzet), 4; Hans Zimmermann: Das absolute Ich bin als biblische Offenbarungsformel, (Bonn Diss. 1951), 

hivatkozás in Ruben Zimmermann: I. m., Uo.; Uő: „Das absolute Ich bin als neutestamentliche Offenbarungsformel”, 

BZ NF 4. (1960), 54-69; 266-276. 
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2. 2. A nyelvi fordulat hatása a János-evangélium egzegézisére; Az evangélium 

figurális nyelvének újrafelfedezése az 1970-es évektől 

 

A 20. század utolsó harmada az evangélium szövegvilágára irányuló kutatás új fejezetét 

eredményezte. Az 1970-es évektől egyre nagyobb számban láttak napvilágot olyan tanulmányok 

illetve kézikönyvek, melyek a negyedik evangélium tanításának nyelvi megformálását, az 

irodalmi eszközök használatát a teológiai üzenet valódi rétegének felfejtéséhez segítséget nyújtó 

elemek tudatos alkalmazásaként értelmezik. A vallási kijelentéseket tartalmazó nyelv analízise, a 

kanonizált szövegek retorikai jellemzőinek vizsgálata immár az irodalomtudomány és a teológiai 

egzegézis párbeszédének kezdetét jelezte. Amennyiben rekonstruáljuk, hogy a kanonizált 

szövegeken belül hogyan alakultak át zárt korpuszok, az eltérő olvasatok nyomán hogyan 

keletkeztek (a szöveg igazi dinamizmusát felmutató) új interpretációs síkokat rejtő egységek, 

nyilvánvalóvá válik, hogy az írás egyfajta független, a megújulás lehetőségét hordozó létezést 

biztosít a szövegnek. Mindemellett azt a különleges viszonyt is figyelembe kell vennünk, amely a 

bibliai textus és a mindenkori élő közösség kapcsolatából fakad. A szövegek rögzítése (a 

megnevezés aktusa) és a befogadás (az (újra)olvasás, az érzékelhetővé vált alak szemlélésének 

(Schau der Gestalt) aktusa
50

 a bibliai irodalom markáns műfajaiban megjelenő szövegegységeket 

„képlékenységük”, dinamizmusuk varázsában mutatja fel.  

A hagyomány- illetve formatörténeti kiindulópontú egzegetikai elemzések mellett a 

kutatók immár figyelmet fordítottak az evangélium szerkezeti összefüggéseinek, 

szövegkompozíciójának, a jánosi nyelv figurális jellegének vizsgálatára. 

A szöveg irodalmi interpretációjának kezdeti időszakából David Wead, Birger Olsson illetve R. 

Alan Culpepper tanulmányai illetve egyre átfogóbb szempontokat felmutató monográfiái 

érdemelnek megkülönböztetett figyelmet.
51

 Az evangélium nyelvészeti irányultságú kutatásának 

                                                 
50

 Vö. Hans Urs von Balthasar: A dicsőség felfénylése, I. Az alak szemlélése (7. jegyzet), 19-34. 

51
 David Wead: The Literary Devices in John’s Gospel, Basel, F. Reinhardt, 1970; Uő: „The Johannine Double 

Meaning”, ResQ 13. (1970), 106-120; Birger Olsson: Structure and Meaning in the Fourth Gospel: A Text-Linguistic 
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Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in Literary Design, (31. jegyzet). Az evangéliumi szöveg irodalmi 

megközelítésének lehetőségeivel kapcsolatban ld. a Semeia 53 összegyűjtött tanulmányait: R. Alan Culpepper szerk.: 
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keretén belül fokozatosan került előtérbe a jánosi nyelv képisége, így – a kutatás második 

szakaszának nevezhető időszakban – joggal beszélhetünk az evangélium figurális nyelvének 

újrafelfedezéséről. A különböző kontextusban alkalmazott képek immár a teológiai, irodalmi 

értelmezés elemeiként jelentek meg René Kieffer
52
, Xavier Léon-Dufour

53
, Charles K. Barrett

54
 

valamint Günter Stemberger
55

 tanulmányaiban. Sandra M. Schneiders – egy lépéssel előbbre 

jutva – a jánosi képvilág szakramentális szimbólumaiban „a transzcendens misztériumának 

személyes módon megtapasztalható jellegét” hangsúlyozza.
56

 

Robert Kysar
57

 és John Painter
58

 kutatásai ettől eltérő irányba mutatnak. A szerzők a jánosi képi 

beszédmód vizsgálata során számos tanulmányban alkalmazzák – sikerrel – a nyelvészeti 

metaforakutatás kiindulópontjait. 

                                                                                                                                                              
The Fourth Gospel from Literary Perspective, Semeia 53. (1991); valamint Mark W. G. Stibbe szerk.: The Gospel of 

John as Literature: An Anthology of Twentieth-Century Perspectives, NTS 17., Leiden – New York – Köln: Brill, 
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 A János-evangélium narratív keretében megszólaló nyelv figurális jellegének felismerése 

R. Alan Culpepper nevéhez, illetve alapvető munkájához (Anatomy of the Fourth Gospel) 

fűződik.
59

 Culpepper meglátása szerint az irodalmi elemek összefüggésrendszere az evangéliumi 

szöveg tér- és idő-reprezentációja illetve a cselekményben megjelenített karakterek és a drámai 

találkozások nyomán jelenik meg. A kiváló kutató e korai munkájában az evangéliumi szöveg 

meghatározó részét („nem csupán jelenlegi formájában, hanem feltételezhetően eredeti 

változatában is”) összefüggő, egységes irodalmi műként szemlélhető alkotásnak tartja.
60

 

Culpepper munkája elsőként nyújt átfogó áttekintést az evangélium egészét egységes 

narratívaként összefogó elemekről, a szöveg tér- és időreprezentációjáról, az implicit kommentár 

valamint a szerző képi világának összetevőiről, a tudatosan alkalmazott félreértés alakzatairól, az 

irónia és a szimbólum – a teológiai mondanivaló kibontakozását szolgáló – szerepéről.
61

 

Culpepper részletesen vizsgálja az evangéliumi szerző által meghatározott expozíciós keretek – 

az olvasó szövegértelmezési pozícióját határozott vonalakkal kijelölő – funkcióját, a szöveg első 

egységében, a Prológusban kijelölt, sűrített expozíció alkalmazásával megteremtett narrátori hang 

jellegzetességeit. A szerző alapvető megállapítása, hogy a János-evangélium szövegében 

megjelenő implicit kommentár formai illetve strukturális szempontból is eltér a szinoptikus 

hagyományra jellemző artikulációtól. A szinoptikus evangéliumok szövegegységeiben mindvégig 

érezhető narrátori hang „az egyes jelenetek illetve hosszabb szövegrészek bevezetőjeként vagy a 

konklúziót megfogalmazó összegzésként jelenik meg, esetleg a szövegrészeket összekötő vagy 

magyarázó kiegészítésként tölti be szerepét.”
62
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A negyedik evangélium szövegének megközelítése során Alan Culpepper igen lényeges 

szempontnak tartja, hogy a jánosi szövegegységekben megjelenő elbeszélő magyarázatait nem 

ilyen jellegű – e két tipikus pozícióval jellemezhető – irányultság határozza meg. 

 

A Prológus a főszereplő személyére és az evangéliumban kibontakozó üdveseményre utaló 

általános áttekintéssel az olvasó számára a szöveg megértésére irányuló minden alapvető 

ismeretet biztosít, és a bevezetőben rögzített keretek a későbbi fejezetekben megerősítést 

nyernek. A befogadó (a narrátorhoz hasonlóan) így többet tud Jézusról, mint a cselekmény 

világában megjelenő karakterek, nem fenyegeti tehát az a veszély, hogy a kétértelmű 

kijelentéseket helytelenül értelmezi.
63

 

 

A Culpepper által előtérbe állított implicit kommentár (valamint az implicit olvasó) pozíciójának 

értelmezésével kapcsolatban – a János-evangélium krisztológiai tanítására vonatkozóan is – 

aktuálisnak érezhetjük Anthony Trollope gondolatát: 

 

„Meggyőződésünk, hogy a megfelelő műértelmezést szerző és olvasó egymás iránti teljes 

bizalomból fakadó együttműködése szavatolja.”
64

 

 

Alan Culpepper kutatásainak igen lényeges megállapítása, hogy az evangéliumi szövegben 

„implicit kommentárként” megjelenő irodalmi eszközök (a félreértést, kétértelműséget kifejező 

alakzatok vagy a párbeszédekben alkalmazott ironikus utalások) az üzenet valódi rétegének 

felfejtéséhez segítséget nyújtó elemekként szemlélhetők. A nyelv figurális jellege a 

szövegkompozíció szemantikai mélységét biztosítja. A János-evangéliumban központi szerepet 
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játszó szimbólumok olyan „hidakat jelenítenek meg, melyek az olvasóban rejtőző befogadói 

érzékenység nyomán a valóság és az isteni életet reprezetáló misztérium kapcsolatát jelzik”.
65

 

Culpepper kutatásainak későbbi tapasztalatait az ugyancsak igen figyelemre méltó – az 

evangélium és a jánosi levelek narrátori pozícióját illetve a szerzői szerep problematikáját elemző 

– könyvében (The Gospel and Letters of John) összegzi.
66

 Culpepper a narratív egységek 

vizsgálatából kiindulva az evangéliumi szöveg kialakulását hosszabb időszak és többlépcsős 

szerkesztési folyamat eredményének tekinti, és elsősorban azt a különleges kapcsolatot vizsgálja, 

amely a szemtanú – a szentírási hagyomány nyomán és a feltámadás fényében megszületett – 

beszámolója és az értelmezett történelmi események között jött létre.
67

 

Meghatározó kérdésként merül fel továbbá annak a viszonynak az ábrázolása, amely a szemtanú 

és a befogadó közösség közt áll fenn, melynek kapcsán a tanúként megszólaló elbeszélő az 

evangélium befejező soraiban (Jn 21,24) személyének igazolását is megfogalmazza. 

Culpepper szavaival: „Ő a szeretett tanítvány, a szemtanú, akinek tanúságát a jánosi közösség 

igaznak fogadta el.”
68

 

 

 

2. 3. Az evangélium képi világára irányuló kutatás új szakasza 

 

A János-evangélium kutatástörténetének új, harmadik szakaszában (1995-től) önálló szemléletű, 

egymástól eltérő módszertant követő kötetek állítják középpontba az evangélium képvilágát. Az 
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elmúlt mintegy tíz év során megszületett könyvek közül két monográfiát emelhetünk ki, melyek a 

jánosi beszédmód megközelítésének különböző lehetőségeit demonstrálják. 

 Otto Schwankl
69

 az evangélium képi elemeit metaforákként értelmezi, és a szöveg képeit 

a fény és árnyék motívumrendszerén keresztül vizsgálja. Az egymáshoz igazán nem tartozó 

szemantikai tartalmak „összeillesztése” az új jelentésmezők dinamizmusát eredményezi, és a 

szerző – Ricœur metaforaelméletére
70

 utaló – értelmezése szerint az élő metafora „új szemantikai 

mezők – egyfajta „jelentéstöbblet” – megtapasztalását”, a „tudat- sőt a létértelmezés 

kibontakozását” teszi lehetővé.
71

 

 Craig Koester – először 1995-ben megjelent Symbolism in the Fourth Gospel című – 

könyve
72

 az evangélium képi világának leírására elsődlegesen a szimbólum fogalmát tartja 

alkalmasnak. Koester értelmezése szerint a szimbólum „kép, cselekedet illetve személy”, mely 

transzcendens irányultsággal rendelkezik.
73

 A szerző kiindulópontja alapján az evangéliumi 

szöveg „szimbolikus és reprezentatív karakterei”, illetve a „szimbolikus cselekedetek” biztosítják 

azt a jellegzetes nyitottságot, mely alapján a narratívában kibontakozó élethelyzetek a 

kinyilatkoztatás mélységét rejtik.
74

 Koester az evangélium meghatározó szimbólumának a fény – 

árnyék, a víz valamint a kereszt – keresztrefeszítés motívumát tekinti. A szimbólumok – a szerző 

megközelítése alapján – a verbális kijelentések és a krisztusi alak felmutatását előtérbe helyező 

artikuláció sajátos viszonyát jelenítik meg. Az evangélium szimbólumhasználata emellett a jánosi 

közösség identitásértelmezésének jellegzetes alakzataiként szemlélhetők, melyben „a közösség a 

rajta kívülálló világhoz fűződő – elhatárolódást és együttműködést kifejező – viszonyának 

feszültsége érezhető”.
75

 

A későbbi munkák – e kiindulópontokhoz hasonlóan, és az egyes motívumok 

vizsgálatával – elsődlegesen az evangélium metafora- illetve szimbólumhasználatára fordítanak 
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figyelmet. Dorothee Lee könyve
76

 azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert a szerző a 

jánosi elbeszélésegységeket „szimbolikus narratívákként” értelmezi, melyek egyfajta 

„pragmatikus funkciót töltenek be”.
77

 

A kutatástörténet e harmadik szakaszában – az 1997-től 2005-ig terjedő periódusban – az 

evangélium képi világában meghatározó motívumok (mint a kenyér, a víz vagy a Templom) 

egyre gazdagodó értelmezési szempontok nyomán Larry Paul Jones és Wai-ye Ng
78

, Paul N. 

Anderson, Susan Hylan
79

 illetve Johanna Rahner, Mary L. Coloe és Alan R. Kerr
80

 

monográfiáinak témáivá váltak. 

Jan Gabriël van der Watt
81

 vagy Ulrich Busse
82

 kutatásai ezzel ellentétben elsősorban a 

metaforaelméletre alapozott szövegelemzési módszert követnek. 
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J. G. van der Watt munkája, melyben kísérletet tesz arra, hogy az evangéliumi szövegből 

kiindulva „a jánosi képvilág metaforaelméletét” dolgozza ki, különösen figyelemre méltó. Watt – 

elméletének kifejtése során – a szöveg szintjén kibomló szemantikai területek dinamikus 

interakciójában jellegzetes jánosi képteremtő módszert fedez fel, míg Ulrich Busse az 

evangélium metaforakincsét az ókori retorika horizontján át szemléli. A két kutató különös 

érdeme, hogy az általuk alkalmazott szövegértelmezési módszer a figurális nyelv nagyobb 

metaforahálók rendszerében betöltött szerepét tárja fel. J. G. van der Watt Family of the King 

című munkájában arra az összefüggésre fordít figyelmet, hogy a szöveg makroszintjén jelentkező 

képek milyen módon hozhatják létre azokat a „metaforikus hálókat,”
83

 melyek a teljes 

evangélium formanyelvét és koherenciáját biztosítják. A szöveg képvilágának rendszerén belül –  

J. G. van der Watt meglátása szerint – a család fogalmához rendelhető metaforák szerepe 

elsődleges. 

 

A család, mint metaforaháló jelenti az evangélium leglényegesebb, konstitutív szereppel bíró képstruktúráját. […] A 

fogalom, mint metaforikus háló különféle, egymást kiegészítő fogalmak képeit fogja össze, mint a születés, az élet, a 

szeretet, az étel, egymás ismerete vagy az egymás iránti gondoskodás és védelem. 
84

 

 

A kiváló kutató az evangélium beszédmódját alapvetően meghatározó két domináns 

metaforacsoportot – a „születés és élet” valamint az „Atya és Fiú” fogalma köré szerveződő képi 

világot – tart lényegesnek. E két metaforikus háló a következő, teológiai szempontból is 

meghatározó kijelentéseket szervezi egésszé: az „Isten gyermekei”, „Istentől születtek” (Jn 1,12-

13); „újjászületés”, „vízből és lélekből születik”, „örökké éljen” (Jn 3,3-8, 15-16); „örök életet 

adok nekik” (Jn 10,28); „szereti életét”, „gyűlöli életét”, „megmenti az örök életre” (Jn 12,25); 

„amint engem szeret az Atya”, „megmaradok szeretetében”, „amit hallottam Atyámtól” (Jn 15,9-

10, 15); „egyek legyenek, mint mi” (Jn 17,11).
85

 

Ulrich Busse megítélése szerint ezt az elsődleges – a képeket összefogó – szerepet a Templom 

metaforája képviseli. 
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Jean Zumstein számos figyelemre méltó tanulmánnyal illetve önálló kötettel járult hozzá a 

János-evangélium szövegére irányuló kutatás kibontakozásához.
86

 A szerző a hagyományos 

egzegetikai, szövegkritikai iskolák elveitől eltérő hermeneutikai kiindulópontja immár magát a 

szöveget (a szövegek intra- és intertextuális összefüggéseit) – s nem az adott történelmi hátteret – 

állítja középpontba. Zumstein meggyőződése, hogy szövegek egymásra utaló jeleinek vizsgálata 

– amint arra Hartwig Thyen János-evangélium kommentárja rámutat – kidolgozott értelmezési 

modellek alkalmazását követeli meg. A szövegvizsgálat szempontjából nem elegendő az 

evangélium alapszövegekre reflektáló egységeire hivatkozni, megkerülhetetlen ugyanis az 

intertextuális összefüggéseket biztosító különböző elemek pontos meghatározása, egymástól való 

elkülönítése. az eredeti, a referenciális textus és az újraértelmezést nyújtó kiegészítések között 

egyértelmű kapcsolat van, az új szövegrészek nem a cselekmény bizonyos elemeit építik tovább, 

hanem elsődlegesen a szöveg teológiai tanításának elmélyítését szolgálják. Az evangéliumi 

szöveg megközelítésének újraolvasás-, újraértelmezés-modellje két további jellegzetességre 

irányítja figyelmünket. Először is, amennyiben az újraértelmezett szöveget az adott kérdés új 

reflexiókat előtérbe helyező változataként szemléljük, a referenciaszöveget érték vagy szerzőség 

szempontjából semmiképpen nem tekinthetjük alacsonyabb rendűnek, hiszen a recepció éppen 

ezen alapszöveg mélységét világítja meg. Emellett a szövegek egymáshoz fűződő kapcsolatával 

számot vető befogadói magatartás az olvasó számára is új lehetőségeket nyit meg. 

Ezen kiindulópontok mellett figyelmet érdemelnek az evangélium szövegvilágát elemző 

újabb munkák, melyekre a jánosi képek nyelvi megközelítésén túl – némi leegyszerűsítéssel – 

bizonyos alapkategóriák definitív alkalmazása jellemző. 

Egyes elemzésekben a képek hagyomány- és vallástörténeti hátterével kapcsolatos kérdések 

válnak elsődlegessé, míg más megközelítések – mint azt a pásztor metaforát elemző tanulmányok 

jelzik – az ószövetségi héber, illetve a hellenisztikus görög nyelvi környezettel összefüggő 

kiindulópontokra helyeznek hangsúlyt.
87

 E kiindulópontok – a formakritikai szövegvizsgálat 

                                                 
86

 Jean Zumstein: „Der Prozess der Relecture in der johanneischen Literatur”, NTS 42. (1996), 394-411; továbbá Uő: 

Kreative Erinnerung: Relecture und Auslegung im Johannesevangelium, (14. jegyzet); Uő: „Bildersprache und 

Relektüre am Beispiel von Joh 15,1-17”, in: Jörg Frey – Jan Gabriël van der Watt – Ruben Zimmermann szerk.: 

Imagery in the Gospel of John: Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language, (9. 

jegyzet), 139-156; Uő: L’Évangile selon Saint Jean (13-21), CNT 2/4b., Genf, Labor et Fides, 2007.  

87
 John Paul Heil: „Ezekiel 34 and the Narrative Strategy of the Shepherd and Sheep Metaphor in Matthew”, CBQ 

55. (1993), 698-708; Ruben Zimmermann: „Jesus im Bild Gottes: Anspielungen auf das Alte Testament im 



40 

 

hagyományait követő elemzések során
88

 – az én vagyok-mondások vizsgálata kapcsán is 

meghatározóvá váltak.
89

 

 Ettől eltérő módszer jellemzi azokat a műveket, melyekben a jánosi képek hermeneutikai 

dimenziói kerülnek előtérbe. 

Saeed Hamid-Khani számára az irónia, a szimbólumhasználat, a metafora, a szöveg poétikai 

kerete vagy dramatikus stílusa „a negyedik evangélium nyelvének enigmatikus jellegét” 

reprezentálja, amely éppen rejtélyessége miatt bír hermeneutikai funkcióval. A nyelv 

kétértelműsége így a szöveg krisztológiai, pneumatológiai tanításának szolgálatában áll.
90

 

Az elemzések során az evangélium képi világának teológiai funkciója újra és újra előtérbe kerül, 

a szöveg ezen dimenziója egyes megközelítések esetében ugyanakkor különösen erőteljes 

hangsúlyt kap. Mary Coloe megítélése szerint a jánosi képek ekkleziológiai szereppel bírnak. 
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„A Jézus személyéhez kapcsolható Templom képe a keresztény közösséghez tartozó 

elemmé válik, mely egyben a közösség identitását és szerepét is jelzi.”
91

 

 

Ruben Zimmermann összefoglaló munkája
92

 átfogó képet nyújt az evangélium képi 

világának kutatástörténetéről, részletesen vizsgálja a szöveg metaforahálóinak összefüggéseit és 

krisztológiai dimenzióit. Zimmermann felfogása szerint az evangélium képi világa az olvasót a 

krisztológiai reflexió kialakításának aktív közreműködőjévé teszi, mivel az egymástól eltérő 

képek a maguk felhívás-szerkezetüknél fogva lehetővé teszik és megkövetelik, hogy a befogadók 

olyan Krisztus-mozaikká illesszék össze őket, amelyet retrospektív módon, az egész alakzattal 

számot vetve alakíthatnak ki. A krisztológia ily módon olyan interpretációs folyamatot 

reprezentál, mely a képiség fogalmát alkalmazhatónak tekinti további dogmatikai diszciplinák (az 

istentan, az antropológia illetve az ekkleziológia) értelmezésével kapcsolatban. Zimmermann 

meggyőződése, hogy az olvasó a szöveg rejtett – a bibliai narratívák hagyománykörére vonatkozó 

– referenciális pontjai nyomán juthat el (különböző lehetőségeket felmutató) szimbolikus 

teológiai állításokig. 

A János-evangélium krisztológiai tanításának megközelítése során az irodalomelméleti 

szempontok alkalmazása Ruben Zimmermann értelmezése szerint a negyedik evangélium 

szövege mögött rejtőző szerző krisztológiai reflexiói igazi mélységükben a képi beszédmód 

alkalmazásával jelenhetnek meg.
93
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3. A kereszt drámája a János-evangélium szövegében (Jn 19, 16b – 37) – 

Irodalomelméleti kiindulópontok 

 

Az üdvtörténeti tett jelentőségéből fakadóan Jézus keresztrefeszítésének eseménye az 

evangéliumi beszámolók központi egységét alkotja. Azon túl, hogy a négy – a szenvedéstörténet 

eseményeit bemutató, zárt egységként szemlélhető – szövegrész között nagyfokú összhang 

fedezhető fel, a szövegek – a beszédmód, a reflexiós utalások valamint a képhasználat 

szempontjából igen jelentős eltéréseket mutatnak.
94

 

A negyedik evangélium szerzője – tekintélyes kutatók értelmezése szerint – a kereszt eseményét 

elsődlegesen Krisztus istenségének megnyilvánulásaként ábrázolja, az egymást kiegészítő, 

gazdag reflexív hátteret felmutató jelsorok a szövegrész képi világában ugyanakkor igen összetett 

krisztológiai, szótériológiai tanítást közvetítenek.
95

 

 

Az értekezés bevezetőjében megfogalmazott alapelveket figyelembe véve az evangéliumi szöveg 

zárt narratívájának (Jn 19,16b – 37) megközelítése kapcsán a következő szempontokat tartjuk 

meghatározónak: 

 

1. A szövegegység strukturális összefüggéseinek bemutatása 

2. Az általános narratológiai kiindulópontok rögzítése  

3. A jánosi szöveg heremeneutikai orientációját meghatározó παροιμία mint beszédmód 

értelmezése 

4. Az intertextuális utalások értelmezése, továbbá 
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5. A perikópa képi világának áttekintése, a metafora, a szimbólum és a narratív képiség 

jelenlétének vizsgálata 

 

 

Értekezésünk – e kiindulópontok nyomán – a szövegrész narratológiai összefüggéseit, 

beszédmódját és képi világát az evangéliumi szerző képkrisztológiájának méltó kereteként, a 

teljes szövegben érzékelhető tudatos képalkotási eljárás alapjaként szemléli. 

Elemzésünk során a viszonylag rövid terjedelmű (22 egységből álló), meghatározható 

kohéziós szervezőelv szerint rögzített elbeszélés strukturális illetve intertextuális összefüggéseit, 

narratív alkotóelemeit valamint képi világát igyekszünk megközelíteni. 

A korpusz klasszikus példája annak a teológiai meggyőződés nyomán összeállított 

szövegmodellnek, mely igazi feladatát abban látja, hogy az üdvtörténeti dráma eseményét mint a 

reflexív újragondolások során letisztult hittartalmat mutassa fel. A szerző olyan – többszörös 

rétegezettségű, textusok közti párbeszédet megvalósító – drámai narratívában rögzíti tanítását, 

mely a keresztáldozat eseményéhez köthető jelsorok utalásai nyomán a teljes evangéliumi szöveg 

teológiai üzenetét építi tovább illetve foglalja össze. 

A jánosi tanúságtétel alapján a kereszt „a kinyilatkoztatás drámája”, az üdvtörténeti cselekvések 

végpontja, így a szöveg képi világának megközelítése – a bevezetőben említett kiindulópontok 

alapján – olyan megismerési folyamatként szemlélhető, mely az elbeszélő – a teljes evangéliumi 

szövegben domináns – teológiai tanításának megértésére irányul. 
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3. 1. A szövegegység strukturális összefüggései 

 

A János-evangélium szövege – a kutatók körében általában elfogadott szempontok alapján
96

 – a 

következő nagyobb egységekre osztható: 

 

Prológus: Himnusz a megtestesült Igéről (Jn 1,1 – 18) 

I. A jelek könyve: Jézus kinyilatkoztatja magát a világnak (Jn 1,19 – 12,50) 

II. A szenvedés és a dicsőség könyve: Jézus visszatér az Atyához (Jn 13,1 – 20,31) 

Epilógus: Jézus megjelenése a Tibériás tavánál (Jn 21,1 – 25) 

 

A dicsőség könyveként meghatározható szövegrész szintén viszonylag jól elkülöníthető – a 

búcsúbeszédekkel és a főpapi imával kiegészített – narratív egységekből épül fel:  

  

I. A lábmosás, a búcsúbeszéd és a főpapi ima (Jn 13,1 – 17,26) 

 II. A szenvedéstörténet (Jn 18,1 – 19,42) 

1. Jézus elfogatása, kihallgatása, Jézus Pilátus előtt, az ítélet (Jn 18,1 – 19,16a) 

 2. A keresztre feszítés, Jézus halála, Jézus temetése (Jn 19,16b – 42) 

 III. A feltámadás, találkozások Jézussal (Jn 20,1 – 31) 

 

Az evangéliumi szerző a keresztáldozat drámáját olyan jelsorok alkalmazásával tárja a befogadó 

elé, melyek a megváltás művét beteljesítő Jézus valódi „ikonjaivá” rendeződnek. A tanúságtétel 

sajátos narratívaként, dramatikus eseménysorként jelenik meg a szemlélődő olvasó előtt, mely 

Jézus alakjában – a szabadon vállalt áldozathozatal, az Atyától kapott küldetés, a felajánlott 

szenvedés ábrázolása mögött – a „király”, a „főpap” és „bárány” ikonját tárja fel.
97
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Ez a jellegzetes képteológiai háttér a szövegrészek strukturális összefüggéseit is meghatározza, az 

ábrázolt események illetve jelsorok ugyanakkor a befogadói orientáció függvényében többféle 

(egymást kiegészítő és nem felülíró) kiindulópontot is lehetővé tesznek. 

A passió eseménysorát összefoglaló szövegegység (Jn 18,1 – 19,42) teológiai – 

strukturális szempontból igen lényeges mozzanata a 19. fejezet 14. versében rögzített 

szövegelem, mely a Gabbatán, a húsvét előkészületi napjának hatodik órájában a tömeg előtt 

megjelenő Jézus alakját (a szenvedéstörténet meghatározó képeit mintegy sűrítve) bárányként és 

királyként állítja a befogadó elé. A narratíva strukturális összefüggései az evangéliumi szerző 

tudatos szövegalkotói szándékáról tanúskodnak. A Jn 19,14 ikonként szemlélhető mozzanata és a 

koncentrikusan egymáshoz kapcsolódó jelenetek a következő modell alapján szerveződnek 

egésszé: 

 

A (1) – Jézus elfogatása (Jn 18,1 – 11) 

 B (1) – Jézus Annás és Kaifás előtt (Jn 18,12 – 27) 

 C (1) – Jézus Pilátus előtt (Jn 18,28 – 32) 

 D (1) – Az első kihallgatás (Jn 18,33 – 40) 

 E (1) – Jézus megostorozása (Jn 19,1 – 7) 

 F (1) – A második kihallgatás (Jn 19,8 – 12) 

 G – Jézus halálra ítélése (Jn 19,13 – 16a) 

 F (2) – A keresztre feszítés; A felirat (Jn 19, 16b – 22) 

 E (2) – A katonák sorsot vetnek Jézus ruhájára (Jn 19,23 – 24) 

 D (2) – Jézus végső rendelkezése (Jn 19,25 – 27) 

 C (2) – Jézus halála (Jn 28 – 30) 

 B (2) – Jézus oldalának megnyitása (Jn 19,31 – 37) 

 A (2) – Jézus temetése (Jn 19,38 – 42)
98

 

 

Amennyiben a szenvedéstörténet második egységét képviselő narratívát folyamatleírást 

megvalósító cselekménymozzanatok rendszereként szemléljük, a következő zárt szövegrészek 

körvonalazhatók: 
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1. Jézus átadása (Jn 19,16b – 17) 

 2. A keresztre feszítés (Jn 19,18) 

 3. Pilátus és a főpapok párbeszéde; A felirat (Jn 19,19 – 22) 

 4. A katonák sorsot vetnek Jézus ruhájára (Jn 19,23 – 24) 

 5. Jézus végső rendelkezése, Jézus anyja és a szeretett tanítvány (Jn 19,25 – 27) 

 6. Jézus halála (Jn 19,28 – 30) 

 7. Jézus oldalának megnyitása (Jn 19,31 – 37) 

 8. Jézus testének levétele, sírba helyzése (Jn 19,38 – 42) 

 

A passió dramatikus jelsorait – a szövegrész szerkezeti összefüggéseit kijelölő – 

krisztológiai tanítást rejtő utalásokként is olvashatjuk. A kontemplatív jánosi tanúságtétel a 

narratív elemek, a drámai dialógusok és a metaforákként, szimbólumokként megjelenő 

képteológia alkalmazásával „Jézus-portrék” egymást követő láncolatát rögzíti.
99

   

 

1. A Fiú küldetése, a szolgai alázat, a szabadon felajánlott áldozathozatal képe (Úton a 

kereszt felé); 

„Maga vitte keresztjét,” 

καὶ βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν (Jn 19,17) 

 

2. A felemelt király képe (A keresztrefeszítés); 

„Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen.” 

ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καί ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν 

’Ιησοῦν. (Jn 19,18) 

 

3. A zsidók királya (Pilátus és a főpapok párbeszéde, a kereszt felirata); 

„Ez volt a felirat: »A názáreti Jézus, a zsidók királya!«” 

ἦν δὲ γεγραμμένον· ’Iησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ’Iουδαίων. (Jn 19,19 – 22) 

 

4. Kiüresítés és főpapi méltóság (A katonák sorsot vetnek Jézus ruhájára, a főpapi 

köntös); 
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„[…] fogták ruhadarabjait, és négy részre osztották, […] majd a köntösét is. A köntöse 

varratlan volt, egy darabból szőve.”  

ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, […] καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν 

ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου. (Jn 19,23 – 24) 

  

 5. Üdvtörténeti, ekkleziológiai képsor (Jézus anyja és a szeretett tanítvány); 

„[…] ott áll anyja és szeretett tanítványa, […] »Asszony, nézd a fiad!« […] »Nézd, az 

anyád!«”  

τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, […] γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. […] ἴδε ἡ 

μήτηρ σου. (Jn 19,25 – 27) 

 

6. Az önmagát teljesen felajánló Fiú – szótériológiai, szentháromságtani, eszkatológiai 

mélységű – képe (Jézus halála); 

„»Szomjazom!« […] »Beteljesedett!« Aztán lehajtotta fejét, és kilehelte lelkét.” 

 ·διψῶ. […] · τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδοκεν τὸ πνεῦμα. (Jn 19,28 – 30) 

 

7. A bárány, a felmagasztalt „átszúrt” meditációs ikonja (Jézus oldalának megnyitása); 

„[…] nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. 

Nyomban vér és víz folyt belőle. […] »Csontját ne törjétek.« […] »Föltekintenek arra, akit 

keresztülszúrtak.«”  

 οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, 

καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. […] ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. […] ὄψονται εἰς ὄν 

ἐξεκέντησαν. (Jn 19,31 – 37) 

 

 

3. 2. Narratológiai kiindulópontok 

 

Narratológiai szempontból a szövegegységben megjelenő eseményszerűség a szerző ikonikus 

teológiai reflexióinak rögzítését szolgálja. A krisztológiai tanítás a szöveg képi síkja mögött 

húzódik, így az implicit olvasó a drámai eseménysor, a figurális nyelv és a teológiai mondanivaló 

sajátos kölcsönhatásával szembesülhet. 
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Az evangéliumi szerző által rögzített eseményszerűség természetesen nem vonatkoztatható 

„tapasztalati tudásunkra mint kontextusra”. A drámai cselekmény során a befogadó előtt nem 

csupán egy meghatározott kép jelentése, hanem sokkal inkább a jelek egymásra vonatkoztatható 

utalásrendszerének világa bontakozik ki.
100

 

Bár a negyedik evangélium keresztáldozat eseményét leíró szövegrész során a szinoptikus 

hagyománytól eltérő beszédmódot alkalmaz, a jánosi szöveg cselekményében is viszonylag 

egyértelműen tetten érhető az eseményekről szóló tudósítás archaikus szövegalkotói szemlélete. 

Az ószövetségi beszédmóddal rokon felfogás középpontjában a perikópa, az önmagában zárt, 

didaktikusan lekerekített elbeszélésegység áll. A perikópa eseményszerűsége egy szóbeli 

hagyományban fennmaradt, továbbörökített, átformált (vagy fikcionális) cselekedet és a vele 

kapcsolatos hittartalom reprezentációjaként szemlélhető. Az írásban rögzített egyszerű 

szövegforma nem biografikus, adatszerű hitelességre törekvő történeti érdeklődéssel tekint vissza 

tettekre, a textus a hittartalom felmutatására irányuló szándék erejét tükrözi. A szöveg narratív 

kontinuitása mellett látszólag indokolatlan váltások kerekítik egésszé a teológiai 

kiindulópontokból építkező szövegrészt. 

 

Meglátásunk szerint a jánosi szövegegységre is érvényes narratológiai jellemzőkként említhetjük 

a következő szövegkompozíciós kritériumokat: 

 

 – az idő- és térviszonyok meghatározását reprezentáló jelsorok jelenlétét, 

 – a meghatározó fogalmakat, domináns kifejezéseket, kapcsolódási pontokat kijelölő 

szavak jelenlétét, 

 – a dramatikus jelenetben megörökített eseménnyel való azonosulás lehetőségét felkínáló 

jelölők alkalmazását, 

 – valamint a szövegrész – irodalmi szempontból – talán legfontosabb jellemzőjét, a 

szerző képi világát megjelenítő formanyelvet.
101
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Az evangéliumi szerző Jézus keresztrefeszítésének elbeszélését az esemény térbeli 

meghatározására valamint az időpont rögzítésére szolgáló jelsorok közé illeszti. A viszonyítási 

pontok kijelölése – azon túl, hogy a jánosi szövegegységben teológiai jelentőséggel bír – a bibliai 

elbeszélő hagyomány világában az események átélhető, megtapasztalható valóságára utal.
102

   

 

„Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet 

héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették őt, a két másikat is vele, jobb és bal felől, 

Jézust pedig középen. 

 […] Az előkészület napja volt. A zsidók arra kérték Pilátust, hogy töresse meg a 

keresztefeszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről, nehogy szombaton is a kereszten 

maradjanak a holttestek, az a szombat ugyanis nagy ünnep volt.” 

 καὶ βαστάζον ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον˙, ὃ λέγεται 

ʽΕβραϊστὶ Γολγοθᾶ, ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καί ἐντεῦθεν, 

μέσον δὲ τὸν ’Ιησοῦν. 

 […] Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ 

σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν 

αῦτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν. (Jn 19,17-18, 31) 

 

Az elbeszélés kibontakozása során a narrátori nézőpont az egyes jelenetektől függően maradhat 

ugyanabban a pozícióban, elmozdulhat, illetve – a külső és belső pozíciót egyidejűleg 

reprezentálva – szimultán módon is megjelenhet.
103
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A narráció kibontakozását, a drámai cselekmény rögzítését a heterodiegetikus narrátor 

pozíciójából szemlélhetjük, aki az események külső megfigyelésén túl („Aki látta, az tett róla 

tanúságot”; Jn 19,35) a cselekmény elemzésére utaló jelölőket is alkalmaz. 

 

„Így teljesedett be az Írás […]”  

 ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ [ ἡ λέγουσα ]· (Jn 19,24) 

 

„Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, 

megszólalt […]” 

Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ’Iησοῦς ὅτι ·ἤδη πάντα· τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει ·[…] 

(Jn 19,28) 

 

„Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek.” 

καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύ[σ]ητε. (Jn 19,35) 

 

„Vagy egy másik helyen,”  

καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει· (Jn 19,37) 

 

A szenvedéstörténet eseményét összefoglaló jánosi szövegrész (az evangélium zárt 

elbeszélésegységeihez hasonlóan) jellegzetes fogalmakat, domináns kifejezéseket, kapcsolódási 

pontokat kijelölő szavak jelenlétéről tanúskodik. Az evangéliumi szerző az egyes perikópák 

tartalmától függően különféle eszközöket alkalmaz, melyek nem csupán a teológiai szempontból 

meghatározó fogalmakat rögzítik, hanem a befogadók interpretációs horizontjára is hatást 

gyakorolnak. Az evangélium világában ilyen eszközök lehetnek a teljes szövegrész centrumát 

kijelölő domináns kifejezések, szójátékok, ismétlések, intertextuális utalásokat kijelölő 

motívumok illetve dramatikus eseményrészletek. 

A kereszt eseménye elsősorban a „király” alakját, a feltűnően gyakran alkalmazott (a narrátori 

pozíció horizontjával is összefüggő) intertextuális összefüggéseket valamint a narratív 

metaforizáció nyomán megjelenő „főpap” és „bárány” motívumát helyezi előtérbe. A szöveg 

bizonyos stíluseszközök alkalmazásával meghatározza az elbeszélésben megjelenő események 

dinamikáját, ritmusát illetve az értelmezés paramétereit. A narráció során az elbeszélő a 
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kulcsfontosságú részletek kiemelése mellett az el- illetve kihagyás lehetőségével is élhet, 

megszakíthatja az elbeszélés fonalát vagy szüneteket iktathat be, mely a befogadó számára az 

interpretáció folyamatát meghatározó elemmé válhat. A szövegkompozíció meghatározó pontjai 

(az expozíció, az elbeszélés folyamata, a cezúrák, kihagyások, a tetőpont, a krízis illetve a 

befejezés) az értelmezés kereteire, lehetőségeire hatást gyakorló mozzanatokként jelennek meg. 

A kereszt eseményét feltáró narratíva emellett olyan elbeszélésként szemlélhető, mely 

intertextuális viszonyok nyomán megvalósuló jelentésösszefüggéseket reprezentál. 

R. Alan Culpepper a János-evangéliumot olyan független egységként szemléli, melynek 

jelentése magából a szövegből, a nyelvi rendszer különböző elemeinek interakciójából ered.
104

 A 

negyedik evangéliummal kapcsolatban valóban indokolt az interakció fogalmára hivatkozni, ám a 

nyelvi elemek kölcsönhatása nem csupán a jánosi szöveg szintjén, hanem más irodalmi 

szövegkorpuszokkal való érintkezés nyomán is megvalósul. 

Az intertextualitás fogalmára utaló kiindulópontunk a befogadó alapélményére, az egyéb 

szövegekkel való, a tudatban jelentkező kapcsolatrendszerre utal. Az evangéliumi szövegrészlet 

gazdag jelentésrétegeinek az egyéb szövegekkel (az ószövetségi hagyománnyal, a szinoptikus és 

a jánosi szövegkorpuszokkal) folytatott párbeszéd mindig megújuló kibontakozási lehetőséget 

biztosít. 

 

Minden szöveg, egy másik szöveg intertextusa lévén, maga is az intertextualitáshoz tartozik, amit nem szabad 

összekeverni a szöveg eredetével, ha a mű „forrásait” és a „rá gyakorolt hatásokat” keressük, azzal csak a 

leszármazás mítoszának teszünk eleget. Az idézetek, melyekből a szöveg felépül, anonimek, visszakereshetetlenek, 

és mégis már olvasottak: idézőjel nélküli idézetek.
105

 

 

A különböző szövegek között kimutatható rendszerszerű, funkcionális, illetve referenciális 

kapcsolatok egy adott irodalmi mű egységén belül is felismerhetők, az intertextualitás jelenségét 

ugyanakkor önálló művek között létesülő összefüggések leírására is kiterjeszthetjük. Az 

intertextuális utalások szintén erőteljes hatást gyakorolnak a szövegértelmezés szempontjaira. Az 

irodalmi mű interpretácója nem csupán az adott szöveg narratív illetve argumentatív rétegeinek 
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vizsgálatát feltételezi, hanem megköveteli az adott textuson belül megfigyelhető valamint az 

egyéb szövegekre reflektáló összefüggések felismerését. 

 

 

3. 3.  Hermeneutikai orientáció – A παροιμία mint beszédmód 

 

Az evangélium képi világára irányuló interpretációt meghatározó módon befolyásolják azok az 

implicit utalások, melyek alkalmazásával a szerző saját artikulációjának kereteit, beszédmódjának 

orientációját jelzi. Az evangélista a Jézus által alkalmazott beszédmódra vonatkozóan nem a 

szinoptikus hagyományban általános παραβολή kifejezést alkalmazza, és a szövegben az ókori 

retorika olyan ismert kifejezései sem találhatók meg, mint a metafora (μεταφορά), az allegória 

(άλληγορία) vagy a szimbólum (σύμβολον), melyek a jánosi szövegegységek későbbi 

értelmezése során meghatározó szerepet kaptak. A szerző igen sajátos terminológiai utalással, 

elsősorban a παροιμία illetve a σημεĩον kifejezések tudatos alkalmazásával teszi egyértelművé, 

hogy az evangélium milyen módon értelmezi a képek szerepét.
106

 

A παροιμία- illetve παρρησία-logionok közti – a Jn 16,25, 29. versekben érzékelhető – kontraszt 

a Jézus által megjelenített üdvtörténeti valóság megértésére, a képekben kifejezett teológiai 

tartalom befogadói orientációjára irányul. Az evangéliumi szerző a képekben elmondott 

valóságtartalom (παροιμία) és a feltámadás fényében értelmezhető igehirdetés (παρρησία) 

artikulációja között megvalósuló összefüggésekre utalva a szövegértelmezésre vonatkozó 

alapelveket jelöli ki. 

A krisztusi alak szemlélése a szövegben rejtőző szerző („Aki látta, az tett róla tanúságot, és igaz a 

tanúsága. (ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία)” Jn 19,35) számára a szótériológiai események és a 

húsvét utáni tapasztalatok „egyidejűségét”, ikonikus teológiai szemléletét jelenti.
107
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E tapasztalatok fényében igyekszünk a továbbiakban a jánosi képkrisztológia befogadását 

meghatározó szerzői utalás hátterét, a παροιμία fogalmát áttekinteni. 

A következő kérdésekre próbálunk választ keresni: Milyen jelentések társíthatók e meglehetősen 

ritkán tanulmányozott kifejezéshez? A παροιμία fogalmának árnyaltabb értelmezése milyen 

módon gazdagíthatja a keresztáldozat drámájában ábrázolt Krisztus-ikon valamint az evangéliumi 

képteológia megértését?
108

 

 

 

3. 3. 1. A paroimia kifejezés jelentése az ókori forrásokban 

 

A példázat jelentéssel használt παροιμία főnévvel először Aiszkhülosz Oreszteia-trilógiájának 

soraiban találkozhatunk: 

„Jóhírnökül keljen világra – hallhatunk / íly példaszót – lágy éj-anyától hajnalunk;“ (Ag. 

264.)
109

 

A παροιμία szó igen gyakran szerepel Hérodotosz soraiban, az epikus illetve elégikus 

alkotásokban valamint a dalköltészetben – feltételezhetően a sorok metrikus adottságaiból 

következően – ugyanakkor nem találkozunk a kifejezéssel.
110

 A παροιμία elsődlegesen népi 

eredetű, rövid bölcs mondás, melyre stilisztikai szempontból az asszonánc, a parallelizmus és a 

gondolatritmus alkalmazása jellemző. 

A kifejezés ilyen értelmezése Arisztotelész Rétorikájában is megtalálható, az I. 1371b 

szövegegység a παροιμία címszó alatt négy példabeszédet idéz. A görög filozófus a paroimiát a 
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metafora – az egyik nemről a másikra való átmenetet megvalósító – lehetséges formájaként 

említi. 

 

„Ezen túl a paroimia is metafora, az egyik nemről a másikra.” 

καἰ αἰ παροιμίαι δἑ μεταφοραἱ ἁπ’ εἵδους ἑπ’ εἶδος εἰσίν, (Rhet. 1413a.)
111

 

 

Az ókori görög források igen gyakran tartalmazzák a következő bevezető formulákat: „a mondás 

szerint; amint a közmondás tartja (κατἁ τἡν παροιμίαν)”
112

; „s így a közmondás; a mondás is így 

szól (ὄθεν καἰ ἡ παροιμία)”
113
, melyet idézet vagy egy jellegzetes példabeszéd parafrázisa követ. 

Platón A lakoma, a Kratülosz valamint Az állam soraiban a παροιμία kifejezést hasonló 

értelemben, a példázat, példabeszéd illetve közmondás jelentésben használja. 

  

 „Homérosz, igaz, nagyon közel jár ahhoz, hogy ne csak meghazudtolja, hanem meg is 

csúfolja a közmondást.”  

 „[S] légy elővigyázatos, hogy úgy ne járj, mint a közmondásbeli gyermek, aki a maga 

kárán okul.” (Symp 174b; 222b) 

  

 „Hipponikosz fia, Hermogenész, régi közmondás az, hogy nem könnyű a szép dolgot 

megérteni,“ (Cra 384a) 

  

 „Mi, a körülbelül egyenlő életkorúak gyakorta összejövünk, igazolva régi közmondást.“ 

(Resp. I. 329a) 

 „[M]indezt, amennyire lehet – a közmondás szavával – a barátok köztulajdonává kell 

tennünk.“ (Resp. IV. 424a) 
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 „Kérdésed azt kívánja, hogy egy példázattal feleljek rá. […] Halld a példázatot. […] 

Először is annak, aki csodálkozik, miért nincs becsületük a filozófusoknak az államokban, 

magyarázd meg e példázatot.“ (Resp. VI. 492e)
114

 

 

A paroimia mint példázat, példabeszéd a hellenisztikus zsidó irodalom ismert szövegalakzata, a 

Septuaguinta szövegében – a héber משל kifejezés fordításaként – a Példabeszédek könyvében 

címfeliratként illetve Sirák fiának könyvében fordul elő. 

 

„Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának mondásai,” (Péld 1,1) 

 

„Mint mikor a sánta felhúzza a lábát, olyan a bölcs mondás a bolondok szájában.” (Péld 

26,7) 

 

„[S] ne hagyj észrevétlen egyetlen bölcs mondást se.” (Sir 6,35) 

 

„Ne utasítsd el a bölcsek szavait, inkább kapva kapj a mondásaikon.” (Sir 8,8) 

άπόκρυφα παροιμιῶν ἐκζητήσει καὶ ἑν αἰνίγμασι παραβολῶν ἀναστραφήσεται. 

 

 „Neves emberek mondásait őrzi, s behatol a példabeszédek világába. A hasonlatok titkait 

fürkészi, s a bölcs mondások értelmét keresi.” (Sir 39,2-3) 

 

„Énekek, mondások, rejtélyek s válaszok által elkápráztattad a világot.” (Sir 47,17)  

 

Philón ennek megfelelően a Példabeszédek könyvének témamegjelöléseként, összefoglaló jellegű 

lexémaként használja a szót. Írásaiban számos egyéb példát találunk a παροιμία szó – minden 

esetben példabeszéd jelentéssel előforduló – használatára.
115
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A kifejezés az Újszövetség szövegében János evangéliumán kívül csupán Péter 2. levelében 

fordul elő, a Példabeszédek egyik mondására utaló szövegrészben. 

 

„Illik rájuk, amit a közmondás mond;” 

συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας· (2Pét 2,22) 

 

Említhetünk természetesen olyan szövegegységeket, melyekben a παροιμία egy meghatározott 

példázattól függetlenül fordul elő. Jézus, Sirák fiának könyvében (Sir 6,35; 8,8) a kifejezés a 

bölcs mondás (διήγημα σοφῶν) illetve a parabola (παραβολή) jelentésével állítható párhuzamba. 

A példák alapján meggyőzőnek tűnik tehát, hogy a παροιμία fogalma nem korlátozható a szűkebb 

értelemben vett műfajmegjelölés kategóriájára. A kifejezés (az etimológiai magyarázat alapján is) 

általánosabb jelentéssel egyfajta beszédmódra (modus dicendi) utalt. 

Bár Diogenianosz a paroimia szó etimológiai magyarázataként a ὅμοιος melléknevet említi
116

, a 

kifejezés a πάρ-οιμος szóösszetétellel áll kapcsolatban.
117

 A szólás illetve példázat tehát az utak 

mentén, útkereszteződéseknél elhelyezett felirat, bölcs mondás, mely a vándor számára 

útmutatásként szolgál. A paroimia az emberi élet bizonyos pontjain útmutatóként szolgáló feddés, 

illetve az okos szó fogalmaként jelenik meg Hippolütosz valamint Aposztoliusz soraiban.  

 „A példázat a feddés szava, mely a teljes emberi élet során hasznos lehet.“
118

 

Egy ettől eltérő etimológiai magyarázat szerint a homéroszi himnuszokban valamint 

Kallimakhosz költeményeiben felbukkanó οίμος epikus dalt, hősi éneket jelent, és összefüggést 

mutat a προ-οίμιον szóval. A paroimia tehát az elbeszélés „mellett“ álló „betoldás“, adagio.
119

 

Quintilianus a de exemplis címszó alatt a proverbium (paroimia) meghatározó elemeként az 

„általános érvénnyel elfogadott“ jelleget valamint a „bizonytalan szerzőség“ kritériumát említi. A 

proverbium ilyen értelmezés szerint – a gnómától eltérően – népi jellegű alakzat, mely mitológiai, 
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 Diogen. CPG I, 177-178. 
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 Henry G. Liddell: Art. παροιμία GEL (1996), 1342.; Uta Poplutz: „Paroimia and Parabolē: Gleichniskonzepte bei 

Johannes und Markus”, (10. jegyzet), 104-105.; Karl Rupprecht: art. Παροιμία, (114. jegyzet), 1708. 
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 Apostol. XII. 31. 
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 Uta Poplutz: „Paroimia and Parabolē: Gleichniskonzepte bei Johannes und Markus”, (10. jegyzet), 105. 
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történelmi példákra hivatkozva, a természet (a növények és állatok) illetve a népszokások 

világából meríti témáit.
120

 

A Rhetorica ad Herennium szerzője az allegória típusai (per similitudinem, per argumentum, ex 

contrario) között a szavak eredeti jelentésének ellentétes értelme alapján alkalmazott trópust, az 

eiróneiát (είρωνεία) is megjelöli.
121

 Az irónia genusát tekintve, általánosságban a gondolt és 

mondott minőségek ellentétét hordozza, speciesei ugyanakkor jelentős különbségeket mutatnak 

fel. Az ókori szerzők az eiróneia több speciesét különböztették meg, melyek egyike – 

Quintilianus felfogása szerint – a paroimia.
122

 A római rétor klasszikus példája szerint az 

είρωνεία használója mindig mást (diversum) gondol, mint amit kimond.
123

 

Diogenianosz a tropusként értelmezett proverbium stilisztikai funkciója kapcsán az allegóriát 

helyettesítő szerepet tartja meghatározónak.
124

 

Donatus meghatározása – „proverbium sine auctore sententia“ – nem tesz különbséget a 

proverbium és a gnóma között. A gnóma eredeti jelentése szerint „vélemény“, „valakinek a 

mondása“ illetve „bölcs mondás“, mely idővel az általános érvénnyel megfogalmazott bölcsesség 

jelentéssíkja felé mozdult el, így ilyen értelemben az apophthegma fogalmához kapcsolható. Az 

ókori szerzők ugyanakkor a proverbium „általános érvényű igazságát“ hangsúlyozzák, míg az 

apophthegma az adott szituációra alkalmazható történelmi példaként állhat a befogadó előtt.
125

  

A paroimiographoszok által összeállított szöveggyűjtemények arról tanúskodnak, hogy az ókori 

szerzők nem tettek különbséget a tanító célzattal alkalmazott példázatok (paroimia, proverbium) 

és a rövid szállóigék (gnóma, sententia) között.
126

 Az ókori források alapján a gnómáknak 

alapvetően két meghatározó jelentéskörét különböztethetjük meg. A gnóma locus communisként 

a bizonyítás eszköze, illetve a beszéd díszítő eleme. E kettős funkcióban is alkalmas arra, hogy a 

                                                 
120

 „quae vulgo recepta sunt […] quod incertam auctorem habent“. Quint. Inst. or. V. 11skk., 41; Marcus Fabius 

Quintilianus: Szónoklattan, ford.: Adamik Tamás – Csehy Zoltán et. al., Pozsony, Kalligram, 2009; Karl Rupprecht: 

art. Παροιμία, (114. jegyzet), 1707. 
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szövegkörnyezettől függően változó jelentése – különösen a politikai beszédekben – hatásos 

retorikai elemként jelenjen meg. 

Arisztotelész Rétorikája alapján a két nagy csoportba osztható (buzdító vagy eltanácsoló) gnómák 

az enthymémák konklúziói illetve premisszái, melyek gyakran tartalmaznak paradoxont, és 

magyarázat (epilogosz) is kapcsolódhat hozzájuk.
127

 

Anaximenész meghatározónak tartotta, hogy a törvényszéki beszédekben a meggyőzés céljából 

felsorakoztatott példák után, a befejezés elemeként a szónok alkalmazza a szentenciákat és az 

enthymémákat.
128

 

A Rhetorica ad Herennium szerzője a gnómákat az alakzatok (figurae) típusaként értelmezte
129

, 

míg Theón igen jelentős kézikönyvében, a Progymnasmataban a gnómát a mítosszal, a khreiával 

valamint a diégémával rokon műfajnak tekintette.
130

 

Az ókori oktatás a gnóma illetve a paroimia megfelelő használatára megkülönböztetett figyelmet 

fordított. A gyakran filozófiai tartalmú gnómákat elsősorban a retorikai oktatás részeként 

vizsgálták, és a jó szónok feladatai közé tartozott, hogy – az elődök példáit felhasználva, 

továbbépítve – maga is proverbiumokat fogalmazzon meg. 

A kutatók körében általános érvénnyel elfogadott a παροιμία és a οἷμος (út, ösvény) szó 

etimológiai kapcsolata. Az ókori lexiko- majd a későbbi paroimiographoszok a παροιμία fogalma 

alatt olyan szót, mondást vagy beszédformulát értettek, mely a hallgató „utitársává” válik, mely a 

befogadót „útja során (παρ’ οἷμον)” elkíséri. 

A παροιμία és az út fogalmának szoros kapcsolatát a következő összefüggések jelzik: 

 A példázatok illetve hétköznapi mondások olyan beszédformulák voltak, melyeket az 

emberek az utcákon, utakon hallhattak (Hészükhiosz szavaival: παρἁ τἡν ỏδὸν λεγόμενος.); 

 Az ókorban az úton levők bölcs mondásokat olvashattak az utak mentén elhelyezett 

kövekről; illetve 

 A bölcsek egy-egy példázattal ajándékozták meg a hősöket, hogy e mondások utazásuk 

során elkísérjék őket.
131
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A görögök számára az út az élet ismert metaforája volt, így a παροιμία képletesen a vándorló 

ember utitársaként jelenhetett meg, ahogyan azt Aposztoliusz meghatározásából láthatjuk: 

  

„A paroimia a teljes életút során hasznos figyelmeztetés szava.” 

Παροιμία’ λόγος προτρεπτικỏς παρἁ πᾶσαν το βίου τοῠ τἡν ὁδòν χρησιμεύων˙
132

 

 

Amennyiben a παροιμία ilyen értelmezés szerint az úton lévő embert kísérő mondás, valójában 

meglepő, hogy a kifejezés a misztérium, a rejtély jelentéskörét is őrzi, amint az a jellegzetes zsidó 

– hellenisztikus szóhasználat alapján Jézus, Sirák fiának könyvében (Sir 39,3; 47,17) 

felismerhető. 

A Szuda szövegében megtalálható definíció szerint a παροιμία a szó titkos, rejtett jelentésére 

(λόγος ἁπόκρυφος) is utalhat. 

  

„A paroimia titkos szó, melynek jelentését egy másik, egyértelmű kifejezés világítja 

meg.” 

Пαροιμία ἑστἱ λόγος ἁπόκρυφος. δι’ ἑτέρου προδήλου σημαινόμενος.
133

 

 

Órigenész értelmezésében a παροιμία a παραβολή szinonímájaként – az enigma (αἵνιγμα) és az 

allegória (άλληγορία) fogalmához közel álló – „rejtélyes beszéd” jelentésben szerepel, s így 

ellentétben áll a próféták „egyenes, világos beszédével” (τῶν καλουμἑνων σκοτεινῶν λόγων).
134

 

A források a figurális beszédmódot a paroimion-alakzatok jellemzőjeként említik, ezen túl újra és 

újra találkozhatunk a παροιμία és a fabula valamint az allegória közti kapcsolatra vonatkozó 

utalásokkal. 

                                                                                                                                                              
Watt: The Family of the King: Dynamics of Metaphor in the Gospel according to John, (9. jegyzet), 158-160; Ruben 

Zimmermann: „Imagery in John: Opening up Paths into the Tangled Thicket of John’s Figurative World”, (49. 

jegyzet), 12-15. 
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προτρεπτικοἰ παρἁ πᾶσαν ỏδòν τοῠ βίου χρησιμεύοντες, Hipp. Fr. Pr. 33,7.  

133
 Suid. Ld. továbbá Origen. Or. exp. in Pr. 117, 161. 

134
 Or. Cels. VII. 10; Kelszosz ellen, ford.: Somos Róbert, Budapest, Kairosz, 2008.  
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„cui (fabulae) confine est παροιμίας genus illud, quod est velut fabella brevior et per 

allegoriam accipitur.”
135

 

 

A Diogenianosz neve alatt fennmaradt proverbium-gyűjtemény szövegében a παροιμία és az 

άλληγορία meghatározása megegyezik: 

ἔστι […] ή παροιμία τρόπος καἱ τῆς καλουμένης άλληγορίας.
136

 

Plutarkhosz ugyanakkor a paroimiát és a mítoszt említi ugyanazon kategória alatt. A παροιμία 

tehát – amint azt az említett példák szemléltetik – figurális beszédmódként jellemezhető, s ez 

artikulációjának rejtélyességére is magyarázatot nyújt. A képiség az ókori szerzők értelmezése 

alapján jellegzetes kifejezésmódot reprezentál, és az ábrázolt világ mélyebb jelentésrétegeit 

bontja ki (άπόκρυφα παροιμιῶν ἐκζητήσει; Sir 39,3). 

 

A παροιμία kifejezés jelentésére, használatára utaló ókori példák alapján összegzésként a 

következő megállapításokat tehetjük. 

A παροιμία szűkebb értelemben a példabeszéd műfajának megnevezésére, jellemzésére szolgált, 

ám emellett általánosabb jelentéssel egyfajta beszédmódra (modus dicendi) utalt, melyre – amint 

azt a metaforikus és allegorikus beszédmódra vonatkozó párhuzamok is jelzik – a figurális jelleg 

és a rejtélyes kifejezésmód jellemző. A παροιμία szó fordítása tehát lehet figurális beszédmód 

vagy a rejtélyes kifejezés is. 

A paroimia a képiség mögött húzódó jelentést nem elrejteni akarja, sokkal inkább a befogadó 

aktív közreműködését követeli meg a mondanivaló kibontása során. Ilyen értelemben, és a szó 

etimológiai hátterével összhangban, a παροιμία a befogadó útitársává, vezetőjévé válik a jelentés 

felfejtésére irányuló erőfeszítései során.    
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3. 3. 2. Paroimia János-evangélium szövegében 

 

Általános érvényű megállapítás, hogy a János-evangéliumban a παροιμία kifejezés nem 

alkalmazható a szinoptikus hagyomány jellegzetes narratíváival összevethető, meghatározott 

példázatok leírására.
137

 

Melvil Dewey az evangélium szövegét – a jánosi kétértelmű mondások, ironikus formulák 

alapján – ugyanakkor példabeszédekben gazdag textusnak tartja.
138

 

Tom Thatcher a negyedik evangélium sajátos beszédmódjából fakadóan a példabeszéd fogalmát 

az enigmatikus mondásokra is kiterjeszti, melyek jellegzetes vonásaik alapján a következő 

típusokba sorolhatók: 

  

 (1) dramatikus kétértelmű mondások: 

„Amikor Jézus körülnézett, és látta, hogy nagy sereg ember tódul hozzá, megkérdezte 

Fülöptől: „Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük? (πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα 

φάγωσιν οὗτοι;)” (Jn 6,5); 

„Aztán így folytatta: „Barátunk, Lázár elaludt (κεκοίμηται), de elmegyek és fölébresztem. 

(ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.)” (Jn 11,11);  

 

(2) leleplező mondások: 

„Ha tehát szombaton is körülmetélkedhet az ember, hogy Mózes törvénye csorbát ne 

szenvedjen, miért acsarkodtok ellenem, amiért egy embert meggyógyítottam szombaton?” (Jn 

7,23); 

 

(3) a küldetésre utaló mondások: 

„Még nem jött el az én órám. (οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου.)” (Jn 2,4b); 
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„Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem. (λύσατε τὸν ναὸν τοῦτὸν καὶ ἐν 

τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.)” (Jn 2,19); illetve 

 

(4) szótériológiai tartalmú beszédek: 

„Bizony, bizony mondom neked, aki nem születik újjá (ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν), az 

nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3).
139

 

 

Az evangélium szövegében példabeszéd (vagy legalábbis enigmatikus textus) valójában allúziót 

illetve idézetet tartalmazó szövegrészben található.  A jánosi szövegben rejtőző ószövetségi 

idézetek egyike sem származik azonban a Példabeszédek könyvéből, melynek címfelirata 

(ahogyan arra korábban utaltunk) παροιμία. Emellett az evangélium egyik nyilvánvaló 

példázatában (Jn 4,35-38), a bevezető utáni idézetet tartalmazó vers (Jn 4,37) a παροιμία szó 

helyett a meglehetősen általános jelentéssel bíró λόγος kifejezést tartalmazza. 

  

„Mert igaza van a szólásmondásnak: »Más vet, és más arat.«” 

 ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων. (Jn 

4,37)   

 

A παροιμία kifejezés nem meghatározott példabeszédek kapcsán fordul elő, kétséges tehát, hogy 

a szerző a szót irodalmi műfajhoz kötődő terminus technicusként, az adott szövegegység 

jellemzésére, esetleg a szövegekben rejtőző példázatokra irányuló figyelem felkeltésére 

alkalmazta. 

 A παροιμία kifejezés négy alkalommal fordul elő az evangélium szövegében: a 10. 

fejezetben, a kapu és a jó pásztor metaforáját kibontó szövegegység bevezető képsorára utaló 

mondatban, valamint a Jézus búcsúbeszédét összefoglaló szövegrészben. 

 

„Ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus, de nem értették, mit akart vele mondani.” 

ταύτην τήν παροιμίαν εĭπεν αύτοĩς ό ’Ιησοùς, έκεĩνοι δέ οùκ ’έγνωσαν τίνα ήν ’ά έλάλει 

αύτοĩς. (Jn 10,6) 
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Kép, példázat jelentéssel a παροιμία szó a búcsúbeszéd szövegének (Jn 16,25-29) visszatérő 

elemeként tűnik fel. A 16. fejezet összefüggő egységet alkotó versei (Jn 16,25-33) dialogikus 

formában megjelenő kijelentéseket tartalmaznak, és három szerkezeti elem (Jézus beszéde, Jn 

16,25-28; a tanítványok megjegyzése, 29-30; valamint Jézus válasza, 31-33) a szerző teológiai 

tanításának beszédmódjára vonatkozó egyértelmű utalásként értelmezhető. 

 

„Ezeket képekben mondtam el nektek. De elérkezik az óra, amikor már nem beszélek 

képekben, hanem nyíltan hirdetem nektek az Atyát.” 

Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελἁληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὣρα ὄτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, 

ἀλλὰ παρρησία περì τοῦ πατρòς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. (Jn 16,25) 

 

„Erre a tanítványok megjegyezték: Most már nyíltan beszélsz, nem képekben.” 

Λέγουσιν οἱ μαθηταί αύτοῦ’ ίδέ νῦν ἐν παρρησία λαλεῖς καì παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. 

(Jn 16,29) 

 

A 10. fejezetben feltűnő παροιμία kifejezés a teljes szövegösszefüggés kijelentéseire, a kapu és a 

jó pásztor metaforáját előtérbe helyező, erőteljes szótériológiai tanítást rögzítő logionokra utal, 

így a kép, példabeszéd kifejezés az eltérő artikulációt megjelenítő metaforikus kapcsolatok (én 

vagyok – logion, tituláris szóhasználat, narratívában kibomló metafora, képvariáció
140
) általános 

leírására vonatkozik. 

A παροιμία (az ókori források alapján igazolható) jelentése és jellegzetes funkciója a 

búcsúbeszéd szövege (a 16. fejezet 25. és 29. versei) alapján érzékeltethető. Jézus nagy 

búcsúbeszédének befejezéseként παροιμία-ként jellemzi mindazt, amit tanítványainak elmondott: 

Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελἁληκα ὑμῖν· (Jn 16,25). A παροιμία kifejezés módhatározóként való 

használata, az időbeli dimenzió megjelölése, a mondatokban kijelölt ὑμῖν névmás, és főként a 

παρρησία szóra utaló kontraszt azt bizonyítja, hogy az evangéliumi szerző a παροιμία fogalmát a 

                                                 
140

 „Én vagyok a juhok számára a kapu.”; „Én vagyok a jó pásztor.” (Jn 10,7, 11); „Aki a kapun megy be, az a juhok 

pásztora. Az őr kinyit neki, a juhok pedig megismerik a hangját. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Amikor 

mindegyiket kivezeti, elindul előttük, s a juhok követik, mert ismerik a hangját.” (Jn 10,2-4); „Én vagyok a jó 

pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. 

Életemet adom a juhokért.” (Jn 10,14-15) 
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Jézus által használt figurális beszéd jellemzésére alkalmazza.
141

 Ezzel összefüggésben figyelmet 

érdemel az a jellegzetesség, hogy a szövegrészek a két fogalom (παροιμία, παρρησία) 

használatakor eltérő jelölőkkel utalnak az események idejére. 

 

 „képekben mondtam el nektek. De elérkezik az óra, amikor már nem beszélek képekben 

[…]” 

ἐν παροιμίαις λελἁληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὣρα ὄτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, 

„Most már nyíltan beszélsz, […]” 

ίδέ νῦν ἐν παρρησία. 

 

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a 25. vers időstruktúráját jelző kifejezések (ὣρα – οὐκέτι) szoros 

kapcsolatot mutatnak a 29. vers jelölőivel (νῦν – οὐδεμίαν), a harmadik szövegrész (Jn 16,32a) 

pedig – az idő motívumára utaló – „Eljön az óra, s már itt is van” kijelentéssel létesít kapcsolatot 

az első két szakasszal. 

A kifejezést tartalmazó szövegrészek a jézusi tanítás megértésével kapcsolatos dilemmát (a 

tanítványok illetve a hallgatóság reakcióját, olykor értetlenségét) helyezik előtérbe, a παροιμία 

fogalma így az evangéliumi üzenet képi világának értelmezésére szólító felhívó funkcióval bír. 

 A παροιμία- illetve παρρησία-beszédek közti – a Jn 16,25, 29. versekben érzékelhető – 

kontraszt elsődlegesen nem a tanítás eltérő tartalmára vagy címzettjére utal, hanem a jézusi 

beszédek megértésére vonatkozó – a húsvét előtti és utáni pozícióval kifejezhető – teológiai 

szemléletre. A Jézus által képekben elmondott valóságtartalmak (παροιμία) a húsvét utáni 

tapasztalatok fényében válhatnak nyílt igehirdetéssé (παρρησία).   

A παρρησία és a παροιμία így nem csupán egymás mellett felbukkanó elemként, hanem sokkal 

inkább egymást erősítő szereppel bíró beszédmódként (sőt Krisztus alakjának megpillantását 

lehetővé tevő artikulációkén) jelenik meg a jánosi szövegekben.
142
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 Ld. Tom Thatcher: „The Riddles of Jesus in the Johannine Dialogues”, (137. jegyzet), 267-269; Jan Gabriël Van 

der Watt: The Family of the King: Dynamics of Metaphor in the Gospel according to John, (9. jegyzet), 158-160; 

Ruben Zimmermann: „Imagery in John: Opening up Paths into the Tangled Thicket of John’s Figurative World”, 

(49. jegyzet), 
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 David Bracke: „Parables and Plain Speech in the Fourth Gospel and the Apocryphon of James”, (9. jegyzet), 187-

218; valamint Rainer Hirsch-Luipold: „Klartext in Bildern: ἁληθινός κτλ., παροιμία – παρρησία, σημεῖον als 

Signalwörter für eine bildhafte Darstellungsform im Johannesevangelium” (9. jegyzet), 86-88. 
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A παροιμία a Márk evangéliumában megjelenő parabolákhoz illetve a kétértelmű kifejezésekhez 

hasonlóan meghatározó szerepet játszik a szövegre irányuló hermeneutikai pozíció 

orientációjában.
143

 Az János-evangélium képi világa mögött húzódó krisztológiai tartalom 

felfejtése során a παροιμία – a szó etimológiai hátterével összhangban – a kinyilatkoztatás 

üzenetét megérteni akaró befogadó utitársává, vezetőjévé válhat. A jánosi szöveghagyomány 

beszédmódja (παροιμία) – a befogadó aktív közreműködését megkövetelve, felhívó szerepéből 

fakadóan – a húsvéti örömhír fényében  kirajzolódó krisztusi alak szemlélésére ösztönöz. 

 

 

3. 4. Intertextuális összefüggések 

 

A János-evangéliumban rögzített narratíva krisztológiai tanítását igen lényeges intertextuális 

utalások mélyítik el. Bár az evangéliumi szakasz (Jn 19,16b – 37) önálló irodalmi egységként 

olvasható, értelmezhető, a szövegrész egyéb – kánoni rangú – írásokkal, valamint jellegzetes 

módon az Ószövetség könyveivel folytat párbeszédet. 

A keresztáldozat eseményét megörökítő implicit szerző a teológiai tartalom kibontásakor jól 

meghatározható szövegalkotói, hermeneutikai stratégiákat alkalmaz, melyek közül az 

intertextuális utalásokat eredményező relecture illetve a többszíntű narratívaértelmezés fogalmát 

vizsgáljuk.
144

 

Az újszövetségi korpusz kialakulása, a szövegek egymáshoz fűződő kapcsolata, illetve az 

evangéliumi üzenet négyféle megfogalmazása kapcsán felmerül a kérdés, hogyan jellemezhető a 

szinoptikus hagyományt és a jánosi tanúságtételt rögzítő szövegek egymáshoz fűződő kapcsolata. 

Milyen szerepet játszanak a szinoptikus szövegegységek a negyedik evangélium kialakulásában? 

Önálló alkotásnak tekinthető-e János műve?
145

 Abból a feltételezésből kiindulva, hogy János 
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 Ld. Uta Poplutz: „Paroimia and Parabolē: Gleichniskonzepte bei Johannes und Markus”, (10. jegyzet), 114-117. 
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 Vö. Jean Zumstein: „Intratextuality and Intertextuality in the Gospel of John”, in: Tom Thatcher – Stephen D. 

Moore szerk.: Anatomies of Narrative Criticism: The Past, Present, and Futures of the Fourth Gospel as Literature, 

(31. jegyzet), 122-123. 
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 Raymond E. Brown – Francis J. Moloney: An Introduction to the Gospel of John, New York, Doubleday, 2003, 
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evangéliuma Márk beszámolójával kapcsolható össze, a szóbeli hagyomány vagy az írásban 

rögzített artikuláció gyakorolt-e hatást a jánosi szövegre?
146

 

Alan Culpepper és Jean Zumstein álláspontját elfogadva a szinoptikus és jánosi 

szöveghagyományok között kialakult összefüggésekre vonatkozóan két alapvető megjegyzést 

tehetünk. 

Tekintélyes kutatók véleménye szerint egyre bizonytalanabbnak tűnik az az álláspont, 

amely szerint János az evangélium műfaját a szinoptikus szerzőktől igen eltérő módon, 

alapvetően függetlenül alkalmazta.
147

 Számos kérdést vet fel az a megközelítés, amely a két 

forrás-elmélet kiindulópontja alapján értelmezi, és a szinoptikus „szöveg előtti” hagyománnyal 

kapcsolja össze a negyedik evangélium szerzőjének tevékenységét.
148

 A jánosi szöveg 

keletkezésével kapcsolatban igen figyelemre méltó modellként említhetjük a szöveghagyomány 

és a redakciós tevékenység nyomán előttünk álló textusok elkülönítésére irányuló – elsősorban a 

leuveni iskolához kapcsolható – szövegértelmezési módszert, és tiszteletet ébresztő eredményeket 

felmutató módszerként szemlélhetjük – a szinoptikus (elsősorban márki) hagyomány hatását 

előtérbe helyező – a szerző szövegeket rendszerező, újraértelmező, kiegészítő tevékenységét 

valamint a szövegalkotás módját vizsgáló egzegetikai modellt.
149

 

A ma előttünk álló evangéliumi szövegrész beszédmódjával kapcsolatban jelen esetben azonban 

az intertextualitás jelenlétéből fakadó elemzési lehetőségeket igyekszünk figyelembe venni, és a 

szerző szövegalkotói tevékenységét a szinoptikus szövegelemek átvételeként, azok 

meghaladásaként, újra- (és „egymásba”) olvasásaként értelmezzük.
150

 

 Jellegzetes szövegintegrációs törekvésként szemlélhető az jelzés, amely a passió 

narratívájának és a jánosi vita Jesu szövegének összefüggésére utal. 
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 Vö. Samuel Byrskog: Story as History – History as Story: The Gospel Tradition in the Context of Ancient Oral 
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A szinoptikus evangéliumok a templom megtisztításának eseményét Jézus életének utolsó 

szakaszához, a jeruzsálemi tartózkodáshoz kötik, mely történeti – szövegkritikai kiindulópont 

alapján a cselekmények lineáris egységébe illeszkedik (Mt 21,12-13; Mk 11,15-19; Lk 19,45-46). 

Ez a dramatikus cselekmény János evangéliumának 2. fejezetében, Jézus nyilvános működésének 

kezdetére utaló történetként szerepel a szövegben (Jn 2,13-22). 

Hogyan értelmezhető tehát e sajátos jánosi reprezentáció, mely a templom megtisztítását a kánai 

menyegző (Jn 2,1-11) eseményét leíró szövegrészhez kapcsolja? 

Nem fogadhatjuk el azt a magyarázatot, amely szerint az evangéliumi szerző a hagyomány 

helytelen értelmezése vagy a történeti Jézus küldetését leíró események mellőzése miatt tér el a 

szinoptikus evangéliumokra jellemző időrendtől. A jánosi hagyományt követő tanítványi kör 

(illetve az első olvasók) számára a templom megtisztításának eseménye a passió fényében 

megjelenő narratívát jelentett. Az evangélium első részében megjelenő történet, a kánai 

menyegző eseménye és a kereszt drámája közti – jelentéstöbbletet képviselő – kapcsolat a jézusi 

„Még nem jött el az én órám” (Jn 2,4) kijelentéssel áll összefüggésben. 

A prolepszisz klasszikus formájának tekinthető a ἡ ὥρα („az óra”) kifejezés ismételt alkalmazása 

a szövegben, a Jn 12,23, 27; 13,1 alapján a kereszt órájára vonatkozó jelzésként. 

 

„Még nem jött el az én órám.” 

οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου. (Jn 2,4; továbbá Jn 7,6, 30; 8,20) 

 

„Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia.” 

ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. (Jn 12,23) 

 

„[…] De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” 

ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἧλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. (Jn 12,27-28) 

 

„[…] Jézus tudta, hogy elérkezett az óra” 

ὁ ’Ιησοῦς ὅτι ἧλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα, (Jn 13,1)  

 

A narratív mozzanatok sajátos elrendezése, értelmezése egyértelműen azt jelzi, hogy a János-

evangélium és a szinoptikus szövegrészek intertextuális összefüggései a szerző teológiai 
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tanításának meghatározó részét képezik. A szövegben ábrázolt eseményszerű üdvtörténeti 

kinyilatkoztatás a kánai menyegző csodajelével a kereszt „órájára”, a megváltás drámai pontjára 

utal. 

 

 

3. 4. 1. Paratextus, relecture, explicit kommentár 

 

Az evangéliumi szövegrész jellegzetes módon reprezentálja a „jelsorok együtteseként” előttünk 

álló paratextus jelenlétét, mely „egy másik textus bevezetőjeként, kereteként, részeként illetve 

összegzéseként” határozható meg. 

„A paratextus általában egy másik szöveg mellett, keretként megjelenő egység.”
151

 

A szenvedéstörténet narratívájában paratextusként értelmezhetjük a lándzsaszúrás (és általános 

érvénnyel a kereszthalál) drámáját megjelenítő szakasz után olvasható 35. verset. 

 

„Aki látta, az tett róla tanúságot, és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is 

higgyetek.” 

καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι 

ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύ[σ]ητε. (Jn 19,35) 

 

A szemtanú pozícióját, a tanúságtétel, az igazság és a hitelesség fogalmát valamint a hitre szólító 

felhívást összefoglaló vers – a 36-37. vers kiegészítő intertextuális utalásaival egységet alkotva – 

a kereszthalál drámáját rögzítő szövegegység (Jn 19,28 – 37), sőt a teljes szenvedéstörténet (Jn 

18,1 – 19,37) paratextusa, teológiai kommentárja. Az evangéliumi szerző a drámai mozzanat 

súlyát a teljes narratívára reflektáló, „az olvasó felé közvetített összegző pillantással” 

érzékelteti.
152

 A konklúziót tartalmazó vers – a szöveg metaszintjén – a jánosi tanúságtétel 

jelentőségét valamint általános érvénnyel az evangélium megalkotásának célját, szándékát 

helyezi előtérbe. A 35. vers a keresztáldozat eseményére visszatekintő pozíciót reprezentál, a 
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narráció helyes olvasatára vonatkozó konklúziót rejt, ezentúl az evangélium hitre szólító üzenetét 

mondja ki.
153

 

A szenvedéstörténet narratívája az ószövetségi hagyomány újraolvasásának, 

újraértelmezésének szövegalkotói módszerét is felmutatja.
154

 

Az ó- és újszövetségi szövegrészek összefüggését előtérbe helyező kutatás a közelmúltig két 

meghatározó kérdéskört vizsgált: egyrészt meghatározta, mely ószövetségi textusok, a héber 

szöveghagyomány mely elemei rejtőznek a jánosi szövegben, másrészt arra a folyamatra fordított 

figyelmet, melynek során a prófétai hagyomány vagy zsoltárok tekintélye a negyedik evangélium 

legitimációjának részévé vált.
155

 

A kutatás újabb szakaszában (különösen az ezredfordulót követő évektől) az evangéliumi 

szövegértelmezés során meghatározóvá vált az ószövetségi szövegelemek formai, műfaji 

vizsgálata, a textusokban eltérő retorikai céllal megjelenő idézetek, utalások illetve az allúziók 

árnyaltabb elemzése. 

A szövegrészek újraértelmezésének jellegzetes formáit a narrátori megjegyzés, egy narratív 

szövegegységben kibomló metafora újraértelmezése, valamint az ószövetségi textus logion 

formában való krisztológiai interpretációja alkotja. 

A relecture fogalmának használatával először Schnackenburg meghatározó jelentőségű 

kommentárjában illetve a biblikus szövegkritika területén találkozhatunk.
156

 

Odil Hannes Steck – a Fortschreibung fogalmának kifejtése során – a bibliai szövegek 

kialakulása, értelmezése szempontjából az újraolvasás gyakorlatát tartja elsődlegesnek, és a 

relecture alkalmazását nem korlátozza az ószövetségi hagyomány – az újszövetségi írásokban 

tükröződő – reinterpretációjának lehetőségére.
157
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Andreas Dettwiler a relecture fogalmát az egzegézis szempontjából megkerülhetetlen 

módszertani, szövegkritikai keretnek tartja. A kiváló kutató szerint a jánosi narratívák 

meghatározott részei (a szinoptikus korpuszokhoz hasonlóan) különböző hosszúságú és 

orientációjú – az alapszöveg újraértelmezéséről tanúskodó – kiegészítő szövegrészek jelenlétéről 

árulkodnak. Bár az eredeti, a referenciális textus és az újraértelmezést nyújtó kiegészítések között 

egyértelmű kapcsolat van, az új szövegrészek nem a cselekmény bizonyos elemeit építik tovább, 

hanem elsődlegesen a szöveg teológiai tanításának elmélyítését szolgálják.
158

 

Az evangéliumi szöveg megközelítésének újraolvasás-, újraértelmezés-modellje a következő 

jellegzetességekre irányítja figyelmünket. 

Amennyiben az újraértelmezett szöveget az adott kérdés új reflexiókat előtérbe helyező 

változataként szemléljük, a referenciaszöveget érték vagy szerzőség szempontjából semmiképpen 

nem tekinthetjük alacsonyabb rendűnek, hiszen a recepció éppen ezen alapszöveg mélységét 

világítja meg. Az értelmezés folyamata nyomán kialakult szöveg nem csupán a referenciaszöveg 

egyfajta olvasási lehetőségeként, csupán az eredeti tartalom új formában megjelenő változataként 

jelenik meg. Nem egyszerű kommentár, amely a szöveg jelentését a lehetőségekhez mérten 

hitelesen megvilágítja. Az újraolvasást tükröző textus az alapszöveg olyan kreatív recepcióját 

reprezentálja, amely a szövegjelentés új dimenzióit nyitja meg. 

A jánosi szövegben rögzített szenvedéstörténet az explikatív recepció illetve a tematikus 

beszédmódváltás mozzanatát is felmutatja. Az explikatív szövegalkotási eljárás olyan kiegészítő 

elemek jelenlétét reprezentálja, melyek a referenciaszöveg meghatározott részeit világítják meg, 

illetve magyarázzák, miközben annak teológiai jellegét helyezik előtérbe. A beszédmódváltás 

során az alapszöveg teológiai tartalma új kontextusban, eltérő perspektívát tükröző 

beszédmódban bomlik ki. 

 A jánosi recepció jellegzetes példájaként szemlélhetjük a Pilátus és a főpapok párbeszédét 

összefoglaló szövegszakaszt (Jn 19,19 – 22). A 19,16b verssel kezdődő eseménysor a 19. versben 

megszakad, és a szerző – a drámaiság valamint a kétértelmű kifejezés sőt az irónia eszközét 
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 Andreas Dettwiler: Die Gegenwart des Erhöhten: Eine exegetische Studie zu den johanneischen Abschiedsreden 

(Joh 13,31-16,33) unter Berücksichtigung ihres Relecture-Charakters, FRLANT 169., Göttingen, Vandenhoeck und 

Ruprecht, 1995, 44-52; továbbá Uő: „Le phénomène de la relecture dans la tradition johannique: Une proposition de 

typologie”, in: Daniel Marguerat – Adrian Curtis szerk.: Intertextualités. La Bible en écho, Le Monde de la Bible 40., 

Genf, Labor et Fides, 2000, 185-200. 
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alkalmazva – egyfajta beszédmódváltást reprezentálva összegzi a narratíva teológiai üzenetét. A 

szerző a – szenvedéstörténet narratívájában gyakran alkalmazott – dramatikus dialógus 

közbeiktatásával a keresztáldozat eseményét a királyi messiás eszméjét jelző titulussal kapcsolja 

össze, így az explikatív recepcióként szemlélhető szövegelem az evangélium tanításának mélyebb 

megértéséhez nyújt lehetőséget. 

Igen figyelemre méltó az a Rudolf Bultmann által képviselt álláspont, mely szerint János 

tudatosan alkalmazott félreérthető kifejezései „olyan fogalmakat és állításokat rögzítenek, melyek 

igazán az „isteni” világára utalnak, s csupán első pillantásra tűnnek a „földi” dolgokra vonatkozó 

kijelentéseknek. A félreértés abban az esetben következik be, amikor az értelmező ismeri az adott 

kifejezés megfelelő jelentését, ám helytelenül úgy képzeli, hogy e jelentés nem lép túl a földi 

dolgok világán.
159

 

Az evangéliumi szerző a dialógus eszközével a „Názáreti Jézus” és „a zsidók királya” tituláris 

jelentésére vonatkoztatható jelsorokat a 7. fejezet referenciaszövegként szemlélhető egységének 

összefüggésébe helyezi, miközben a párbeszéd szereplőit (Pilátust és a főpapokat) a Jézus 

személyével kapcsolatos dilemmák értelmezőiként pozícionálja. Az ironikus tónust és a 

félreérthető nyelvi formulákat alkalmazó párbeszéd – Bultmann kiindulópontja nyomán – az 

„isteni” világára utaló, s csupán első pillantásra „földi” dolgokra vonatkozó kijelentések drámai 

kontrasztját reprezentálja.
160

 

 

„[…] Ez volt a felirat: »A Názáreti Jézus, a zsidók királya.« A feliratot sokan olvasták a 

zsidók közül, mert az a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt a városhoz; héberül, latinul és 

görögül volt írva. A zsidó főpapok azért kérték Pilátust: »Ne azt írd, a zsidók királya, hanem azt, 

hogy azt mondta magáról: `A zsidók királya vagyok.«” De Pilátus azt felelte: »Amit írtam, azt 

megírtam!«” 

 ἦν δὲ γεγραμμένον· 
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 Rudolf Bultmann: Das Evangelium des Johannes, (95. jegyzet), 135, 1. lábjegyzet; R. Alan Culpepper: Anatomy 

of the Fourth Gospel, (31. jegyzet), 152. 
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 Rudolf Bultmann: I. m., Uo.; Vö. továbbá Jean Zumstein: „Die Bibel als literarisches Kunstwerk – gezeigt am 

Beispiel der Hochzeit zu Kana (Joh 2,1-11)”, in Thomas Söding szerk.: Geist im Buchstaben?, QD 225., Freiburg a. 

Br., Herder, 2007, 68-82.   
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’Iησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ’Iουδαίων. 

τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν ’Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἧν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου 

ἐσταυρώθη ὁ Ἱησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραïστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί. ἔλεγον οὖν τῷ 

Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν ’Ιουδαίων· μὴ γράφε· ὁ βασιλεὺς τῶν ’Iουδαίων, ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν· 

βασιλεὺς εἰμι τῶν ’Iουδαίων. ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· ὃ γέγραφα, γέγραφα. (Jn 19,19 – 22) 

 

A János-evangélium 7. fejezete a 25. verstől kezdődő szövegrészben – a dialógus alkalmazásával 

– Jézus tanítói, prófétai, messiási címét helyezi előtérbe. 

A teológiai tanítás keretét a templomban tanító Jézus és a hallgatóság párbeszéde alkotja, 

melynek kiindulópontja a Messiás származásával kapcsolatos vita. Az evangélium szövege 

egyértelműen utal a korabeli zsidóság messiásvárásával kapcsolatos dilemmákra, a születésének 

helyével, nyilvános működésével illetve prófétai rangjával kapcsolatos kérdésekre. 

 

„Róla tudjuk honnét származik, a Messiásról azonban, ha eljön, senki sem fogja tudni, 

honnan való. […] Hát jöhet a Messiás Galileából? Az Írás szerint Dávid családjából s Betlehem 

városából kell a Messiásnak jönnie.” (Jn 7,27, 41-42) 

 

„Hát több csodajelet visz végbe, ha eljön, a Messiás, mint amennyit ez végbevitt?” (Jn 

7,31). 

 

A szerző célja, hogy a dialógusokban előtérbe kerülő kérdésekre a Messiással kapcsolatos eltérő 

hagyományok felidézésével adjon választ, és igazolja, Jézus személyében az a Messiás jelent 

meg, aki e várakozásoknak megfelel. A szöveg jelsorai tudatosan rendelik egymás mellé a 

messiási reményekkel kapcsolatos képeket. 

A korabeli messiási várakozások egyik jellegzetes aspektusát képviseli az a hagyomány, amely a 

Messiás születését a dávidi királyi házhoz és Betlehem városához köti, és ez a szemlélet 

tükröződik a negyedik evangélium soraiban is. 

 

„De te, Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd 

nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.” (Mik 5,1) 

 



73 

 

„Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust,” (Jn 1,45) 

 

A 7. fejezet dialógusaiban érezhető ironikus tónus a szerző által elvárt befogadói pozícióval áll 

összefüggésben, mely szerint az olvasó számára ismert, hogy Jézus Betlehemben született, így 

személyében a Dávid házából származó Szabadítóval kapcsolatos remények teljesednek be. A 

dialógusokban érezhető irónia a Jézust elutasító közösség torz hagyománytiszteletére („Ne 

látszatra ítéljetek, hanem igazságosan ítéljetek!” Jn 7,24) irányítja a figyelmet: „Hát jöhet a 

Messiás Galileából?” (Jn 7,41).  Az evangélista emellett a szövegegységben megjelenő „a 

küldött” kifejezéssel a tömeg – a Messiás személyére vonatkozó – kérdéseire is választ ad. 

A párbeszéd másik meghatározó kérdésfelvetése Jézus prófétai szerepéhez, küldetéséhez 

kapcsolódik. 

 

„[…] némelyek így beszéltek: Valóban ez a Próféta!” Jn 7,40) 

 

Az evangélium az olvasó elé tárt krisztológiai kép részeként tételezi Jézus prófétai titulusát, és 

személyéhez a Deuteronomium szövegében (MTörv 18,15 – 18) elhangzó ígéretet rendeli.  A 

szövegben megjelenő ellenérv („Galileából nem támad próféta” Jn 7,52) ismét a szerzői irónia 

része (Jézus – születését tekintve – nem volt galileai), retorikai eszköz, mely a Jézus prófétai 

rangját elutasító közösség magatartását szemléltetve – kontrasztként – erősíti a prófétai titulus 

legitimációját.
161

 

 Az evangéliumi szerző a „Galileából nem támad próféta” kijelentést az „a világ 

világossága (Jn 8,12)” képhez tartozó nagyobb szövegrészhez kapcsolja.  Az Ószövetség 

könyveiben igen ritkán találkozunk a Galilea földjére vonatkozó utalással, ám az egyik 

legfontosabb izajási szövegrész a világosság szimbólumát „a pogány nemzetek tartományaként” 

jelölt területtel kapcsolja össze. 

  

                                                 
161

 „Neked prófétát támaszt az Úr körödből, testvéreid közül, mint engem, őrá hallgassatok. […] Prófétát támasztok 

nekik testvéreik köréből, […] neki adom ajkára szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.” (MTörv 

18,15 – 18). Ld. R. Alan Culpepper: Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in Literary Design (31. jegyzet), 165-

180; Craig Koester: Symbolism in the Fourth Gospel: Meaning, Mystery, Community, (5. jegyzet), 153-156; Meir 

Sternberg: Expositional Modes and Temporal Ordering in Fiction, (62. jegyzet), 98-99. 
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„Egykor megalázta az Úr Zebulun földjét és Naftali földjét. De az eljövendő napokban 

megdicsőíti majd. […] A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának 

árnyékában laknak, azoknak világosság támad.” (Iz 8,23b-9,1) 

 

A prófétai hagyomány fény-szimbolikája a dávidi királyi sarj uralmára, a béke és igazság 

eljövetelére utal („a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában” Iz 9,6), míg az Úr 

szolgájának alakjához „a nemzetek világossága” (Iz 42,6) kép rendelhető, és ugyanez a 

szimbolikus attribútum tűnik fel Hénokh könyvében.   

A zsidó források eltérő módon értelmezik az izajási sorok üdvtörténeti utalásait, ám a keresztény 

értelmezés a Dávid házából származó uralkodó alakjában – az Úr szolgájának jelkép-

vonatkozásait hordozó – „a nemzeteknek világosságot hozó” Messiást látja.  

A paratextus reflexív, metatextusként megjelenő keretként, kiegészítésként, a relecture jelenléte 

pedig a referenciális textus újraértelmezésének folyamatát reprezentálva szolgálja az evangéliumi 

szöveg interpretációjának dinamizmusát. Az evangélium utalásainak fényében a 

szenvedéstörténet drámai keretébe helyezett dialógus (Jn 19,19-22) a „Názáreti Jézus” és „a 

zsidók királya” titulust – nyelvi szinten is sajátos sub contrarioként reprezentált – egyetemes 

üdvtörténeti mélységű („[…] héberül, latinul és görögül volt írva; Jn 19,20) krisztológiai, 

szótériológiai címként alkalmazza. 

A különböző szövegszintek között megvalósuló intratextuális kapcsolatok harmadik típusát az 

explicit kommentár, a jánosi narráció visszatérő eleme alkotja. Az evangéliumi szerző által 

alkalmazott kommentár a cselekményleírás folyamatát megszakítva, közbeiktatott magyarázat 

formájában határozza meg a narratív szövegrész pozícióját.
162

 

 

„Így teljesedett be az írás: »Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot 

vetettek.«” (Jn 19,24) 

 

„Mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: »Csontját ne törjétek.« Vagy egy másik 

helyen: »Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.«” (Jn 19,36 – 37) 
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 John J. O’Rourke: „Asides in the Gospel of John”, NovT 21. (1979), 210-219; vö. Gilbert van Belle: Les 

parenthèses dans l’évangile de Jean, SNTA 11., Leuven, Leuven University Press, 1985; Carl J. Bjerkelund: Tauta 

Egeneto: Die Präzisierungssätze im Johannesevangelium, WUNT 40., Tübingen, Mohr Siebeck, 1987. 
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Az evangéliumi szenvedéstörténetben megjelenített események a (szövegben is rögzített) 

többszintű narratívaértelmezést teszik lehetővé, annak függvényében, hogy a kiegészítések 

milyen – a nyelvi elemek diakrón illetve szinkrón megközelítését tükröző – terminológiai 

eszköztár alkalmazásával nyújtanak explicit kommentárt. 

Az implicit szerző a Kivonulás, a Számok és a Bölcsesség könyvében olvasható sorokat, illetve a 

Zsoltárok szövegében és Zakariás könyvében rejlő utalásokat krisztológiai – szótériológiai 

egységként szemléli, és a Jelenések könyvében megjelenő tanítással összekapcsolva eszkatológiai 

dimenzióba helyezi. 

 

 „Csontot nem törhettek össze benne.” (Kiv 12,46) 

  

 „Az Úr megőrzi minden tagját, hogy egy se zúzódjék szét.” (Zsolt 34,21) 

 

 „[…] mert jelet kaptak a szabadulásra, […] És aki odafordult, megmenekült […] általad, 

mindeneknek megmentője által.” (Bölcs 16,6 – 7) 

 

 „Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt.” (Szám 21,9) 

 

 „Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak.” (Zak 12,10) 

 

 „Íme, közeledik a felhőkben, látni fogja minden szem, azok is, akik átszúrták.” (Jel 1,7) 

 

Az intertextuális utalások a szövegrészek intenzív kapcsolatát, új értelmezési lehetőségeket 

megnyitó viszonyrendszerét eredményezhetik. Minden, egymással valamilyen módon 

intertextuális kapcsolatban álló szöveg kölcsönösen új interpretációs rétegekkel gazdagodik, és az 

egymásba fonódó sorok – a szenvedés valóságos történeti összefüggésének megörökítése mellett 

– a jánosi teológia képi megjelenítését alapozzák meg. 

Az intertextuális vonatkozásokkal számot vető szövegalkotási módszer nem csupán János 

művének tekintélyét alapozza meg, hanem a teljes evangéliumra érvényes kiindulópontot 

reprezentál. A szerző nagy számban alkalmaz olyan szövegrészeket, melyek Izajás könyvének 
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részleteire valamint a Zsoltárokra utalnak, s melyek – a szinoptikus evangéliumoktól és János 1. 

levelétől eltérően – szó szerint, klasszikus esetben idézetként beágyazódnak a jánosi szövegbe.
163

 

 

 

3. 4. 2. Az üdvösségközvetítő alakja: A királyi Messiás 

 

Az evangéliumi szenvedéstörténet meghatározó szövegrészei az intertextuális utalások 

szempontjából elsődlegesen az üdvösségközvetítő alakját körvonalazó jelsorokként szemlélhetők. 

 A királyi Messiás eszméje az ószövetségi messiási várakozások igen erőteljes vonulatát 

képviseli. Izrael jövőbeli reménye egy olyan királyi sarj uralmában körvonalazódik, akinek 

hatalma Jahvétól ered, és akinek a személye az egész nép számára a béke állapotát biztosítja. A 
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 „A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta mondta.” (Jn 1,23); „Egy hang 

kiált: »Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át.«” (Iz 40,3); 

„Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: »Emészt a házadért való buzgalom.«” (Jn 2,17); „Mert a buzgóság 

emésztett házadért.” (Zsolt 69,10); „[…] amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.” (Jn 6,31); „Mannát 

hullatott az égből eledelül, égi kenyeret adott nekik.” (Zsolt 78,24); „Megírták a próféták: Mindnyájan Isten 

tanítványai lesznek.” (Jn 6,45); „Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek.” (Iz 54,13); „Hát nincs megírva 

törvényetekben: Én mondtam »istenek vagytok«?” (Jn 10,34); „Bár azt mondtam: »Isteneknek mondanak titeket.«” 

(Zsolt 82,6); „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!” (Jn 12,13); „Áldott, aki az Úr nevében jön.” 

(Zsolt 118,26); „Megrendült a lelkem. Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért 

az óráért jöttem.” (Jn 12,27); „A lelkem mélyen megrendült. Uram, meddig késlekedel?” (Zsolt 6,4); „Így 

beteljesedett Izajás próféta jövendölése: »Uram, ki hitt a szavunknak, és az Úr ereje ki előtt vált nyilvánvalóvá?«” 

(Jn 12,38); „Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg?” (Iz 52,1); „Nem tudtak hinni, 

amint Izajás ezt is megjövendölte: Szemüket elvakította, szívüket megkeményítette, hogy ne lássanak szemükkel, és 

ne értsenek a szívükkel, nehogy megtérjenek, és meggyógyítsam őket.” (Jn 12,39 – 40); „Tedd érzéketlenné e nép 

szívét, süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy ne lásson a szemével, ne halljon a fülével, és ne értsen a szívével, s 

így ne térjen meg és ne gyógyuljon meg.” (Iz 6,10); „Mert teljesednie kell a törvényükben olvasható jövendölésnek: 

»Ok nélkül gyűlöltek.«” (Jn 15,25); „Akik igazságtalanul rám támadnak, […] akik ok nélkül gyűlölnek.” (Zsolt 

35,19). Ld. Michael Theobald: „Schriftzitate im „Lebensbrot”-Dialog (Joh 6): Ein Paradigma für den 

Schriftgebrauch des vierten Evangelisten”, in: Christopher M. Tuckett szerk.: The Scriptures in the Gospels, BETL 

131., Leuven, Peeters – Leuven University Press, 1997, 327-366; Jean Zumstein: „Ein gewachsenes Evangelium: 

Der Relecture-Prozess bei Johannes”, (14. jegyzet), 9-37; Uő: Kreative Erinnerung: Relecture und Auslegung im 

Johannesevangelium, (14. jegyzet), 127-145. 
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legfontosabb kijelentések Dávid királyról és dinasztiájáról, illetve általánosabb érvénnyel a 

jeruzsálemi királyság üdvtörténeti jelentőségéről szólnak. A próféták tanításának jellegzetes 

motívuma az a meggyőződés, hogy Dávid kiválasztásában és uralmában a választott nép 

üdvösséges időszaka köszönt be.
164

 

 

„Az Úr naggyá tesz, s házat épít neked az Úr. […] minden időkre megszilárdítom királyi 

trónját. […] házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad.” 

(2Sám 7,11,13,16) 

A prófécia szerint Jahve kiválasztotta Dávidot, sőt isteni ígéret szavatolja, hogy a királyi trónon 

az ő utódai foglalnak helyet. Ez a szövegegység számos egyéb – Dávidot, mint eszményi királyt 

elénk táró – kijelentéssel kapcsolódik össze: 

„Dávidot választottam ki, hogy uralkodjék népem fölött.” (1Kir 8,16) 

„[…] megerősítem királyi trónodat Izrael fölött örökre, amint atyádnak, Dávidnak 

ígértem.” (1Kir 9,5) 

„[Salamon] nem tartotta szem előtt parancsaimat és törvényeimet, mint atyja, Dávid. […] 

szolgám, Dávid kedvéért, akit kiválasztottam, és aki szem előtt tartotta parancsaimat és 

törvényeimet.” (1Kir 11,33–34) 

 

A Dávid házából származó királyi Messiás alakját a prófétai hagyomány igen erőteljes képekkel 

tárja elénk az Izajás könyvében összegyűjtött szövegegységekben. A könyv első részéhez, az 1–

12. fejezet összefüggéséhez tartozó három prófécia (a többrétegű szerkesztési tevékenység 

                                                 
164

 A kérdéskör részletes áttekintését ld. Andrew Chester: Messiah and Exaltation, WUNT 207., Tübingen, Mohr 

Siebeck, 2007; Adela Yarbro Collins – John J. Collins: King and Messiah as Son of God. Divine, Human and 

Angelic Messianic Figures in Biblical and Related Literature, Grand Rapids, Eerdmans, 2008; Bo Johnson: art. צדק, 

TWAT 6. (1989), col. 898-923; George E. Ladd: art. Kingdom of God, ISBE 3. (1986), 20-23; David F. Payne: art. 

King, Kingdom, ISBE 3. (1986), 23-29; Stanley E. Porter szerk.: The Messiah in the Old and New Testaments, Grand 

Rapids, Eerdmans, 2007, 117-229; Stephen D. Renn: art. מלך; βασιλεύς; βασιλεία, EDBW (2005), 560-565; Rózsa 

Huba: Üdvösségközvetítők az Ószövetségben, Budapest, Szent István Társulat, 2001, 84-91; Magne Saebø: „Zum 

Verhältnis von Messianismus und Eschatologie im Alten Testament”, Der Messias, JBTh 8. (1993), 25-55; Uő 

szerk.: On the Way to Canon: Creative Tradition History in the Old Testament, JSOT Sup, Sheffield, Sheffield 

Academic, 1998, 197-231; Ursula Struppe szerk.: Studien zum Messiasbild im Alten Testament, SBA 6., Stuttgart, 

Katholisches Bibelwerk, 1989.  
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nyomán) Izrael végidőbe tekintő szemléletének összefoglalása. A messiási triptichon – Iz 7,10–

17; 9,1–6; 11,1–9 – egy gyermek születésének képsorától a földi történelem dimenzióin is 

túlmutató egyetemes béke távlatáig ível. 

 

Az Immánuel-jövendölés – Izajás próféta szavai egy születendő gyermekről, akinek 

személye Isten jelenlétének biztosítéka (Iz 7,10–17). 

Jövendölés a megszülető gyermekről és uralmáról – Profetikus szavak egy megszülető 

gyermek uralmáról és az egyetemes béke idejéről (Iz 9,1–6). 

Jövendölés a Messiásról, az igazság országáról – A triptichon zárása, jövendölés a föld 

szegényeinek igazságot szolgáltató Messiásról és országáról (Iz 11,1–9). 

 

A messiási remények megfogalmazása szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír az Immánuel-

jövendölés, melyet Izajás próféta hirdetett Acháznak, Júda királyának. 

 

 „Ezért az Úr maga ad nektek jelet: 

Íme a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el. 

Aludttej és méz lesz a tápláléka, míg meg nem tanulja elvetni, ami gonosz, és a jót választani. 

[…] Rád, népedre és atyád házára olyan napokat hoz majd az Úr, 

amilyenek nem voltak […]” (Iz 7,14–15,17) 

 

Az Izajás próféta könyvében olvasható isteni ígéretek a messiási uralom jövőbeli megvalósulását 

körvonalazzák. A Dávid házából származó királyi sarj uralma olyan időszakot eredményez, 

amelyben megszűnik az igazságtalanság, és megvalósulhat – az Isten által egykor mindenki 

számára elképzelt – békés, harmonikus élet. 

 

„A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. 

Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. 

[…] Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. 

Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. 

Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége  

Dávid trónján és királyságában […]” (Iz 9,1,5–6) 
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„Vessző kél majd Izsák törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. 

Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, 

a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, 

s az Úr félelmében telik öröme. 

Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, 

hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, 

és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek.” (Iz 11,1–4) 

 

 

3. 4. 3. Az üdvösségközvetítő alakja: Az Ebed Jahve – dalok 

 

A János-evangélium szövege a keresztrefeszítés eseményében valamint a szótériológiai drámára 

utaló jelsorok alkalmazásában az izajási hagyomány Ebed Jahve dalainak képi világát is felidézi. 

A páli kenózis-himnusz (Fil 2,6-10) teológiai tanításához hasonlóan
165

 János képi 

beszédmódjában megjelenik a szenvedő Szolga alakját megidéző hagyomány. A másokért 

áldozatot hozó ártatlan szolga megalázottságát és felmagasztalását előtérbe helyező dalok a jánosi 

krisztológia meghatározó pontjaihoz kapcsolhatók, ílymódon Jézus szabadon vállalt 

áldozathozalatának, a küldetés teljesítésének, és e küldetés szótériológiai mélységének 

evangéliumi artikulációját erősítik. 

 Az üdvtörténeti dráma mélységét érzékeltető izajási Ebed Jahve-dalok teológiai 

szempontból az ószövetségi hagyomány legfontosabb, ugyanakkor legvitatottabb szövegei közé 

tartoznak.
166
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 Vö. „Ő Isten formájában volt (ἐν μορφῇ θεοῦ)”; „kiüresítette magát (ἑαυτὸν ἐκένωσεν)”; „szolgai alakot öltött 

(μορφὴν δούλου λαβών)”; „Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig 

(ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.)”; Fil 2,6-10  

166
 Az üdvösségközvetítés valamint a Szolga alakjával kapcsolatos kollektív, korporatív illetve individuális 

értelmezés kérdéskörét ld. Klaus Baltzer: Deutero-Isaiah: A Commentary on Isaiah 40-45, Hermeneia 23., 

Minneapolis, Fortress, 2001; Heinz J. Fabry – Jacob Milgrom – David P. Wright: art. נזה, TWAT 5. (1986), col. 322-

326; Bernd Janowski – Christine Janowski – Hans P. Lichtenberger szerk.: Stellvertretung. Theologische, 

philosophische und kulturelle Aspekte, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener, 2004; Berndt Janowski: Ecce Homo: 
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Izajás könyvében a 40–55. fejezetekben található az a négy – nyelvi kifejezésmód és teológiai 

tanítás szempontjából is – összefüggő szövegegység, amelyek Jahve Szolgájának küldetéséről és 

üdvösségszerző szenvedéséről szólnak. A szövegcsoportokban (Iz 42,1–4; 49,1–6, valamint 

kiegészítései: 7–9; 50,4–9; 52,13–53,12) felfedezhető bizonyos fokú folyamatosság, a Szolga 

sorsának egyes mozzanatai ugyanakkor a negyedik dalban kapnak végső összegzést. 

 

A szövegrészek a következő tematikus egységeket alkotják: 

 

Iz 42,1–4: A Szolga bemutatása 

Iz 49,1–6: A Szolga meghívása 

Iz 50,4–9: A Szolga vallomása 

Iz 52,13–53,12: A Szolga engesztelő szenvedése, diadala és felmagasztalása 

 

Az izajási szövegegységek utolsó részében (Iz 52,13-53,12) összefoglalt teológiai tanítás alapján 

indokoltnak tarthatjuk azt a jellegzetes olvasási módot, mely a Jézus által megvalósított 

üdvtörténeti küldetés artikulációját az izajási szöveghagyományok egymást kiegészítő jellegének 

fényében kísérli meg. Az evangéliumok szövegében megfogalmazott tanítás (így a jánosi 

tanúságtétel) arra utal, hogy az ószövetségi hagyománytöredékek értelmezése, újraolvasása 

(relecture) lehetővé teszi, hogy szerző és befogadó a teljes szöveget (Iz 42,1–4; 49,1–6, [7–9]; 

50,4–9; 52,13–53,12) egységként szemlélje. 

A narratív mozzanatok és a teológiai tartalmakat felmutató képek az Úr lelkével felruházott 

Szolga alakját, küldetését valamint a kinyilatkoztatásra adott válasz drámai tónusát 

körvonalazzák. Az első három dalban egyre határozottabban kerül előtérbe a másokért szenvedő 

Szolga küldetésének tragikuma. Az Isten ügyéért végzett szolgálat a szenvedés, a meg nem értés 

lépcsőfokain keresztül valósul meg. A teljes ciklus mondanivalója (mintegy összegzésként) a 

negyedik – a Szolga engesztelő szenvedéséről, diadaláról és felmagasztalásáról szóló dalban (Iz 

52,13–53,12) fogalmazódik meg. 

A költői szépségű prófécia középpontjában a többes szám első személyben elmondott vallomás 

áll, mely a Szolga küldetésének, szenvedésének, halálának, majd megdicsőülésének mozzanatait 

                                                                                                                                                              
Stellvertretung und Lebenshingabe als Themen Biblischer Theologie, BThSt 84., Neukirchen – Vluyn, Neukirchener, 

2009; Rózsa Huba: Üdvösségközvetítők az Ószövetségben, (164. jegyzet), 195-229. 
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beszéli el. Ezt az összefüggő egységet foglalja keretbe Jahve két beszéde, amelyek a Szolga 

dicsőségének leírását nyújtják („diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, […] nagy 

dicsőségre emelkedik”). 

A megaláztatás és a megdicsőülés közötti feszültséget az ellentétes tónusú kijelentések, 

párhuzamba állítható szavak teremtik meg. 

 

 „Amint sokan megborzadtak láttán, – hiszen oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi 

ábrázata –, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királyok némulnak el színe előtt.”  

 

 „Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért 

érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. 

 […] az Úr […] az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. […] és bűneink miatt halállal 

sújtották.” (Iz 52,14-15; 53,5-6, 8) 

 

A szenvedő Szolga alakjában megjelenített sors az újszövetségi szöveghelyek tanúsága szerint a 

messiási szereppel, Jézus tevékenységével is párhuzamba állítható. A János-evangélium a jézusi 

dráma ábrázolása során egyetlen nagy szótériológiai képbe sűríti az izajási szöveghagyományok 

mozaikjait, a Szolga küldetését, engesztelő szenvedését és felmagasztalását feltáró reflexiókat. A 

keresztrefeszítés eseményének ábrázolása – az Ebed Jahve-dalok újraolvasását reprezentálva – a 

megaláztatás és megdicsőülés ikonjaként, valamint az ártatlan szenvedésének üdvösségszerző 

hatását hangsúlyozó szótériológiai képként értelmezhető.
167
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 A Talmudban megőrzött vélemény alapján az Izajás könyvének 53. fejezetében ábrázolt szenvedő Szolga a 

Messiás alakjára utal. „Mi az Ő [a Messiás] neve? A rabbik ezt mondták: […] Amint meg van írva: »Bizony, magára 

vette bajainkat, és hordozta szerencsétlenségeinket, mi pedig leprásnak, megvertnek és Istentől sújtottnak 

tekintettük.«”; bSzanhedrin 98b, Jes 53,4; továbbá Rút Rábbá 5,6. A negyedik Ebed Jahve dal – az Iz 53,4-ben 

megjelenő – képét a Targum a helyettesítő szenvedés, a bűnbocsánatot szerző áldozathozatal ábrázolásaként 

értelmezi. „»Azoknak bűnei, akik veled együtt vannak elrejtve, azt okozzák, hogy vasiga alá kerülsz, úgy 

cselekszenek veled, mint ezzel a borjúval, amelynek szemeit eltakarták. Szellemedet fojtogatják ez alatt az iga alatt, 

és bűneik miatt nyelved szájpadlásodhoz tapad.« […] »Mindenség Ura, örömmel és boldog szívvel veszem mindezt 

magamra, […] ha akkor Izraelből senki sem fog elveszni, sőt, nemcsak azok fognak megmenekülni, akik az én 

napjaimban élnek, hanem azok is, akik a porban rejtőznek, és nemcsak azok, akik az én napjaimban haltak meg, 

hanem azok is, akik az első Ádám napjai óta haltak meg. […] azok is, akiket Te elgondoltál, hogy megteremted őket, 

de még nem teremttettek meg. Így beleegyezem, és magamra veszem. […] Abban az órában Dávid sír, és azt 
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3. 4. 4. Az üdvösségközvetítő alakja: Az Emberfia-hagyomány 

 

A perikópa (Jn 19,31–37) lezárásaként rögzített explicit kommentár („Föltekintenek arra, akit 

keresztülszúrtak.”; ὄψονται εἰς ὄν ἐξεκέντησαν.) a Jelenések könyvében található apokaliptikus 

kép („Íme, közeledik a felhőkben, látni fogja minden szem, azok is, akik átszúrták.”; Jel 1,7) és a 

Dániel könyvében (Dán 7,13-14) megjelenő Emberfia alak kapcsolata alapján az ószövetségi 

üdvösségközvetítés fogalmához rendelhető harmadik nagy tradíciót, az eszkatologikus ítéletkor 

megjelenő Emberfia – hagyományt is felidézi. 

 Dániel könyvének 7. fejezete az ószövetségi üdvtörténeti tradíciók viszonylag késői, ám 

az újszövetségi örömhír tartalma és beszédmódja szempontjából igen nagy jelentőséggel bíró 

változatát rejti, és amely a zsidó apokaliptikus források tanúsága alapján az eszkatologikus 

ítéletet megvalósító szerep fogalmát az Emberfia alakjával kapcsolja össze.
168

 

A kutatók körében általában elfogadott vélemény szerint az Újszövetségben használt ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου kifejezés a Jézus korabeli arám nyelv (א)נש ;(א)נשא ;בר (א)נש ;בר (א)נשא (bar 'enasa; 

bar 'enas; 'enasa illetve 'enas) formulával hozható összefüggésbe.
169

 A kifejezés eredeti használata 

nem kapcsolódott meghatározott üdvösségközvetítő alakjához vagy szerepéhez, e tituláris 

értelmet kifejező többletjelentés apokaliptikus szövegösszefüggésekben (az etióp Hénok-könyv 

valamint a 4. Ezdrás-könyv soraiban) jelent meg, és ilyen értelmezési mezőt reprezentálva 

gyakorolt hatást az Újszövetségben alkalmazott beszédmódra. 

                                                                                                                                                              
mondja: »Erőm kiszáradt, mint a cserép.« Abban az órában a Szent, áldott legyen a neve, így szól: »Efráim, Messiás, 

én igazam, magadra vetted Te ezt a világ hat napja előtt, most a Te szenvedésed olyan, mint az én szenvedésem. […] 

Nézd meg a harmatot a fejemen, ahogy meg van írva: ’Fejem tele van harmattal.’« Abban az órában a Messiás így 

felel Neki: »Mindenség Ura, […] elég a szolgának, ha olyan, mint a gazdája.« […] A rabbik hagyománya ezt tartja: 

»Efráim, Messiás, igazságunk, […] magadra vetted fiaink minden bűnét, kemény és gonosz mérték jött rád, amilyen 

sem a korábban, sem a későbben élőkre nem jött. És Te nevetés és gúny tárgyává lettél a nemzetek között Izraelért, 

sötétségben és ködben laktál, szemeid nem láttak világosságot, világosságod egyedül önmagadba kapaszkodhatott, 

tested kiszáradt, mint a fa, szemed elsötétült a böjtöléstől, és erőd kiszáradt, mint a cserép: mindez a mi 

gyermekeinkért.«”; Jálkút Sim’óni 2,66c; Alfred Edersheim: The Life and Times of Jesus The Messiah, Christian 

Classics Ethereal Library, Grand Rapids – Peabody, Eerdmans - Hendickson, (rev. kiad.), 1993. Ld. továbbá Bernd 

Janowski: Ecce Homo: Stellvertretung und Lebenshingabe als Themen Biblischer Theologie, (166. jegyzet). 

168
 Ld. Rózsa Huba: Üdvösségközvetítők az Ószövetségben, (164. jegyzet), 289-347. 

169
 Carsten Colpe: art. υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, TWNT 8. (1995), 404-407; Ferdinand Hahn: Christologische Hoheitstitel: 

ihre Geschichte im frühen Christentum, FRLANT 83., Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1995, 15-17. 
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Az Emberfia kifejezés az Újszövetségben két jellegzetes szövegegységtől eltekintve (ApCsel 

7,56; Jel 1,13)
170

 az evangéliumi szöveghagyományban fordul elő, és jellegzetes jézusi 

szóhasználatról tanúskodik. A Jézus nyilvános működésével kapcsolatos, illetve a szövegek 

alapján személyéhez köthető krisztológiai címek értelmezése filológiai szempontból mindmáig 

igen problematikus kérdésként áll előttünk. A kutatók körében nincs egységes vélemény arra 

vonatkozóan, hogy az evangéliumok szövegében meghatározó Emberfia-kijelentések kitől 

erednek, és a ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου megnevezés kire (illetve milyen értelemben) alkalmazható.
171

 

A szerteágazó vélemények és egzegetikai – filológiai kiindulópontok arról tanúskodnak, hogy az 

Emberfia kifejezés eredetének és lehetséges értelmezésének „nagyjából egyértelmű és egységes 

magyarázatát“
172

 új – ugyanakkor a klasszikus módszertani elveket tiszteletben tartó – 

kiindulópontoktól remélhetjük. 

Ferdinand Hahn (a szakirodalomban gyakran idézett) megállapítását idézve: 

 

Valamennyi krisztológiai elnevezés közül az Ember fia az, amelyet a legalaposabban vizsgáltak. 

Ennek oka az, hogy e fenségcím segítségével remény mutatkozott arra, hogy Jézus tanításának 

legmélyére hatolhassunk. […] Az Ember fia cím figyelembe vétele a legmegfelelőbb kiindulási 

pont egy, a legősibb krisztológiai hagyományokat vizsgáló – kutatás számára.
173

  

 

A János által képviselt krisztológiai tanítás meghatározó – összetett jelentéssíkokat rejtő – 

aspektusait képviselik az evangélium Emberfia-mondásai. A 13 Emberfia-logiont tartalmazó 

                                                 
170

 „Felkiáltott: »Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia (τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου) ott áll az Isten jobbján.«” 

(ApCsel 7,56); „Amint odafordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a gyertyatartók közt pedig az Emberfiához (υἱὸν 

τοῦ ἀνθρώπου) hasonlót.” (Jel 1,12-13)  

171
 Ld. Seyoon Kim: The Son of Man as the Son of God, WUNT 30., Tübingen, Mohr Siebeck, 1983, 5, 9; Matthias 

Kreplin: Das Selbstverständnis Jesu, WUNT 2. 141., Tübingen, Mohr Siebeck, 2001, 83-102.; Rózsa Huba: 

Üdvösségközvetítők az Ószövetségben, (164. jegyzet), 341-346. 

172
 Walter Kasper: Jézus a Krisztus, ford. Németh Attila, Budapest, Vigilia, 119. 

173
 Ferdinand Hahn: The Titles of Jesus in Christology: Their History in Early Christianity, (reprint kiad.), 

Cambridge, Lutterworth – James Clarke, 2002, 15. 
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szöveg a szinoptikus hagyományhoz hasonlóan jellegzetes jézusi beszédalakzatként áll 

előttünk.
174

 

 A szerteágazó vélemények és az egzegetikai kiindulópontok közötti eltérések ellenére 

három viszonylag jól elkülöníthető alapmodellt említhetünk, melyek az Emberfia-mondások 

eredetére utaló megállapításokon túlmutatóan a logionok krisztológiai vonatkozásait is érintik.
175

 

Az első modell szerint az evangéliumban rögzített kijelentések Jézustól eredeztethető 

mondásokat őriznek. Az ilyen kiindulópontú értelmezések egyik ágát azon kutatók véleménye 

alkotja, akik szerint Jézus az Emberfia megnevezést fenségcímként, tituláris értelemben 

használta, és üdvtörténeti működésének reflexív metaforájaként alkalmazta. 

Ettől eltérő álláspontot képviselnek azok a modellek, melyek szerint a szövegekben előforduló 

meghatározatlan értelmű Emberfia megnevezés nem áll összefüggésben az üdvösségközvetítő 
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 „Bizony, bizony, mondom nektek: »Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, s az Isten angyalai föl- s leszállnak az 

Emberfia fölött. (ὄψεσθε τòν οὐρανòν ἀνεῳγότα καὶ τούς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ 

τòν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.)«“ (Jn 1,51); „Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia 

(aki a mennyben van) (ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου). Amint Mózes fölemelte a kígyót a 

pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is (οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,), hogy aki hisz benne, 

az el ne vesszen, hanem örökké éljen.“ (Jn 3,13-14); „[Az Atya] hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mert 

hiszen ő az Emberfia (ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν.).“ (Jn 5,27); „De ne romlandó 

eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek (ἣν ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει·), aki mellett maga az Atya tett tanúságot.“ (Jn 6,27); „Bizony, bizony, mondom nektek: »Ha 

nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek (ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ 

τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἶμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.).«“ (Jn 6,53); „[Jézus] azért így szólt hozzájuk: 

»Botránkoztok rajta? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! (ἐὰν οὖν θεωρῆτε 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὄπου ἧν τὸ πρότερον;)«“ (Jn 6,61-62); „Amikor majd fölmagasztaltatik az 

Emberfia, megtudjátok, hogy én vagyok, (ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι,) (Jn 

8,28); „[Jézus] megkérdezte tőle: »Hiszel az Emberfiában? (σὺ πιστεύεις εῖς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;)« (Jn 9,35); 

„Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia. (ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.)“ (Jn 

12,23); „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. (νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ 

θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ·)“ (Jn 13,31)  
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Cambridge University Press, 2004, 32-42, 65-67; James F. McGrath: John’s Apologetic Christology, Legitimation 

and Development in Johannine Christology, MSS NTS 111., Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 1-6. 
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szerepéhez rendelhető vonásokkal, ezért a Jézus által képviselt szóhasználatban az Emberfia 

megnevezésnek nincs tituláris karaktere.
176

 

Egyes kutatók szerint Jézus a kifejezést önmagára vonatkozó közvetett utalásként használta, a 

beszélő én helyettesítéseként, a circumlocutio alakzataként.
177

 

A negyedik evangéliumban található Emberfia-logionok jól meghatározható fogalmi háló mentén 

szerveződő képi kifejezéseket alkalmaznak, és krisztológiai, szótériológiai, eszkatológiai tartalmú 

kijelentésekként értelmezhetők. A jánosi képkrisztológia – a befogadó szemét egyfajta vertikális 

háló mentén elhelyezhető jelekre irányítva – az „ég“, „fölmegy [a mennybe]“, „alászállás“, 

„fölemelés“, „fölmagasztalás“ illetve „megdicsőülés“ fogalma köré szerveződő jelek 

alkalmazásával, valamint „test és vér“, „hit“, „örök élet“, illetve „ítélet“ fogalmát előtérbe 

helyező (szótériológiai, eszkatológiai dimenziókat megnyitó) képi kifejezésekkel jelenik meg a 

szövegegységekben. 

E képteológiai utalásokat figyelembe véve azt mondhatjuk, a szerző a ὄψονται εἰς ὄν 

ἐξεκέντησαν mondattal a keresztrefeszítés eseményét az ítélet képeihez társítható nyelvi jelekkel, 

intertextuális utalásokkal kapcsolja össze (Dán 7,13-14; Jel 1,7).
178

  

 

 „Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt mint az 

Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott 
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 Rózsa Huba: Üdvösségközvetítők az Ószövetségben, (164. jegyzet), 343. 
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 Vermes Géza: A zsidó Jézus, ford. Hajnal Piroska, Budapest, Osiris, 1995, 210-216; Uő: Jézus és a judaizmus 

világa, ford. Hajnal Piroska, Budapest, Osiris, 154-159. 
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 Az Emberfia-mondásokban megjelenő krisztológiai – eszkatológiai távlat az „ég“, „fölmegy [a mennybe]“, 

„alászállás“ és az „ítélet“ kifejezések összekapcsolódásán túl az 1. fejezetben megjelenő „Isten angyalai“ kép 

alkalmazásával is megerősítést nyer. A logion szövegében szereplő τούς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ kifejezés az 

evangéliumok szóhasználatában (elsősorban a Mátéhoz köthető szöveghagyományban) az ítélet képeihez tartozó 

nyelvi jelölőként szerepel, és eszkatológiai utalásként értelmezhető. Vö. „Az Emberfia elküldi angyalait, hogy 

szedjenek össze országában minden botrányt és minden törvényszegőt.“ (Mt 13,41); „Eljön ugyanis az Emberfia 

Atyja dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek a tettei szerint.“ (Mt 16,27); „Akkor feltűnik az 

égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy 

hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjtik a választottakat a szélrózsa 

minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig.“ (Mt 24,30-31); továbbá „De mondom nektek, mostantól látni 

fogjátok az Emberfiát, amint a Hatalom jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhőin.“ (Mt 26,64) 
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neki. Hatalma örök hatalom, […] amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy 

veszendőbe.”  

 

 „Íme, közeledik a felhőkben, látni fogja minden szem, azok is, akik átszúrták.” (Jel 1,7) 

 

Az Újszövetség meghatározó szöveghelyei
179

 (illetve a János-evangélium teológiai reflexiói) 

Izrael üdvösségvárásának beteljesülését, a királyi Messiás, az Úr szenvedő Szolgája illetve az 

Emberfia hagyományokat Jézus alakjához rendelik. A keresztáldozatot megjelenítő jánosi 

narratíva így az Ószövetség nagy hagyományvonalait egyesítve, a dicsőség kinyilvánításával 

együtt járó királyi hatalom, az engesztelő szenvedés és az eszkatologikus ítélet képsoraivá 

rendeződik. 
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4. A perikópa képi világa 

 

Amennyiben a keresztáldozatot megjelenítő szövegegységet általánosabb irodalmi keretben 

szemléljük, – Ulrich Busse álláspontját elfogadva – úgy véljük, a jánosi képi világot alkotó 

elemeket meglehetősen nehéz egyértelműen meghatározható kategóriák közé szorítani.
180

 

Elemzésünk során ugyanakkor mégis arra teszünk kísérletet, hogy a szöveg szintjén megjelenő 

képiség legjobban megragadható példáit az irodalomtudomány ismert fogalmi kategóriáihoz 

rendeljük, illetve e különböző minőségekben megjelenő figurális elemek egymáshoz fűződő 

kapcsolatait értelmezzük. 

 A kereszt eseményét megjelenítő szövegrész képi világának jellegzetes elemeit a 

metafora, a szimbólum valamint a narratív képiség fogalmához rendelhetjük.
181

 Úgy véljük, e 

három – további elágazásokat lehetővé tevő – kategória adekvát módon fogja össze a jánosi 

perikópa képi világának elemeit. Természetesen annak függvényében, hogy egy meghatározott 

kép a szöveg mely szintjén érezteti hatását, a képek közt létesülő kapcsolat eltéréseket mutathat. 

Az evangéliumi szerző által megjelenített teológiai alapfogalmak az egyes szöveghelyeken igen 

nagy változatosságot mutató képi formák keretében jelennek meg, és ugyanaz a motívum egy 

másik szövegegységben eltérő – akár ellentétes előjelű – tónussal jelentkezhet. 

 

4. 1. Krisztológiai tartalmak metaforikus keretben 

 

Az evangéliumi szövegrész képi világának leginkább megragadható példáit azok az esetek 

jelentik, amikor két, jelentéstani szempontból eltérő területet képviselő nyelvi elem között létesül 

metaforikus kapcsolat. 
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 Vö. Ulrich Busse: „Die Tempelmetaphorik als ein Beispiel von implizitem Rekurs auf die biblische Tradition im 

Johannesevangelium”, (82. jegyzet), 9.   
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 Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die Christopoetik des vierten Evangeliums 
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Bildersprache: Ein methodologischer Versuch”, TZ 56. (2000), 108-133; Uő: „Paradigmen einer metaphorischen 
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Arisztotelész Poétikája a metaforát „nemfogalomként”, tehát a trópusok bármely 

fajtájának leírására alkalmas kategóriaként értelmezi. A Poétika alapján metaforaként 

értelmezhetünk mindent, amennyiben nem a saját nevével nevezzük meg. 

 

„Metafora a szó más jelentésre való áttétele, mégpedig vagy a nemről a fajra, vagy a fajról 

a nemre, vagy a fajról a fajra, vagy pedig analógia alapján.”
182

 

 

Arisztotelész a trópusként értelmezett különböző metaforákat nem tekintette egyenrangú 

szóképeknek, a Rétorika egyértelműen arra utal, hogy a filozófus a legerősebb hatást kiváltó 

képnek az analógia alapján létesülő metaforát tartotta.
183

 

 Paul Ricoeur a metafora meghatározásával kapcsolatos arisztotelészi utalások nyomán a 

következő gondolatokat emeli ki: 

 

A metafora olyasvalami, ami névszóval történik meg. […] A metafora meghatározása mozgást kifejező szavakkal 

történik: egy adott szó epiphoráját Arisztotelész egyfajta elmozdulásként írja le. 

[…] A metafora egy olyan névszó áttétele, amelyet Arisztotelész idegenszerűnek (allotriosz) nevez, azaz, amelyik 

„valami mást jelöl” (1457b), „valahová máshová tartozik” (1457b 31). Ez a jelző a „közönségessel”, a 

„közhasználatúval” áll szemben (kürion).
184 

 

Ricoeur – a Poétika alapján megfogalmazott – a metaforakutatás meghatározó kérdésfelvetéseire 

irányuló kiindulópontjait a következőképpen összegzi: 

 

[A] metafora egyfajta kölcsönzés; […] a kölcsönvett jelentés szemben áll a tulajdonképpeni – a bizonyos szavakhoz 

eredetileg is hozzátartozó – jelentéssel; […] akkor folyamodunk a metaforákhoz, ha valamilyen szemantikai űrt kell 

betöltenünk; […] a kölcsönvett szó a hiányzó tulajdonképpeni szót helyettesíti, már ha az egyáltalán létezik.
185 

 

A klasszikus retorikai munkák a későbbiekben Arisztotelész trópus-fogalmának igen részletes 

elemzését nyújtottak, és a stíluseszközök további alcsoportjait különítették el. Az árnyalt 

megkülönböztetések nyomán kialakult rendszerek (amint azt Quintilianus meghatározó 
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 Arisztotelész: Rétorika, ford.: Adamik Tamás, Budapest, Telosz, 1999, 1411a – 1412b. 
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munkájában, az Institutio Oratoria 8. könyvében láthatjuk), elsősorban gyakorlati célokat, a 

szónokok képzését előtérbe helyező elveket követtek. 

Kenneth Burke az alapvető trópusok értelmezésére, elkülönítésére irányuló 

tanulmányában nem stilisztikai illetve retorikai kiindulópontok alapján vizsgálja a szóképek 

fogalmát. Ismeretelméleti megközelítése a metafora szerepét az „igazság leírásának” jellegzetes, 

„más perspektívából való” szemléletében jelöli ki.
186

  

Az általános kiindulópont szerint a metafora szerkezeti szempontból két meghatározó 

összetevőből épül fel, ám az alapelemek megnevezése a kutatók körében meglehetősen nagy 

eltéréseket mutat. 

Ivor A. Richards az „alap (tenor) és a hordozó (vehicle)” kategóriáját, Max Black „a metafora 

fókusza (focus) illetve a keret (frame)” fogalmát javasolja.
187

 

Harald Weinrich értelmezése szerint a metafora szerkezeti alapját „a jelentéstartományt 

létrehozó”, illetve az „e jelentéssel gazdagodó” kép alkotja.
188

 

A Max Black és Ivor A. Richards nevéhez köthető interakcióelmélet hatása nyomán általános 

érvénnyel elfogadott, hogy a metafora nem csupán egyetlen szó illetve lexéma formájában 

létezik, hanem egyfajta textuális keretben nyilvánul meg. A szövegrész, mint keret és a metafora 

között így sajátos szemantikai feszültség jelentkezik. 

Paul Ricouer – az arisztotelészi metaforaértelmezés kérdésfelvetéseire reflektálva – a metafora 

működését „a nyelv minden stratégiai szintjén, azaz a szavakén, a mondatokén, a diskurzusokén, 

a szövegekén és a stílusokén egyaránt megnyilvánuló” jelenségként szemléli, és az epiphorát 

olyan folyamatként tételezi, „amely nem csupán a névszó és az ige, hanem a nyelv minden 

jelentést hordozó egységének szemantikai magját érinti”.
189
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A következő lényeges kérdésekre kell tehát válaszolnunk: Az evangéliumi szöveg mely szintjén 

jön létre a fókusz és a keret között megvalósuló sajátos jelentésösszefüggés? Milyen 

szövegegységeken belül vizsgálhatók a kereszt eseményéhez köthető metaforikus szerkezetei? 

 

A mondatelemek egymáshoz fűződő kapcsolata alapján a következő alaptípusokat különíthetjük 

el: 

 

attributív metaforák: 

„köntöse varratlan volt” (ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος); 

 

prepozíciós metaforikus szókapcsolatok: 

„[köntöse] egy darabból szőve” (ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὃλου); 

„attól az órától fogva” (ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας); 

 

genitivus viszonyt kifejező metaforák: 

„a zsidók királya” (ὁ βασιλεὺς τῶν ’Ιουδαίων); 

„Asszony, [nézd,] a fiad!” (γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου.); „[Nézd,] az anyád!” (ἴδε ἡ μήτηρ σου.) 

 

igehasználattal kifejezett metaforikus kapcsolatok: 

„Szomjazom.” (διψῶ.); 

 

valamint mondatszintű metaforák: 

„Maga vitte keresztjét,” (βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν); 

„házába fogadta a tanítvány” (ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.); 

„megízlelte az ecetet” (ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος); 

„oldalába döfte a lándzsáját” (λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν); 

„vér és víz folyt belőle” (ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ.) 

 

A szövegrész sajátos vonásaként jelenik meg az a kompozíciós elv, melynek során a szerző 

különböző területekhez tartozó, egymástól eltérő képek között oly módon létesít kapcsolatot, 

hogy az egyes elemekhez krisztológiai kijelentéseket rendel, így a kereszt drámáját megjelenítő 
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képsorokban a különböző metaforák utalásai az új látásmódot eredményező „képklaszter” 

alkalmazásával mélyebb jelentéssíkok felé nyílnak meg.
190

 

 

A szerző az evangéliumi szövegrészben a következő jellegzetes kifejezéseket szervezi egésszé: 

 

„a zsidók királya” (ὁ βασιλεὺς τῶν ’Ιουδαίων); 

„az egy darabból szőtt köntös” (ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὃλου.); 

„Jézus anyja” ([’Ιησοῦς οὖν ἰδὼν] τὴν μητέρα); 

„a szeretett tanítvány” (τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα,); 

„szomjúság” (διψῶ.); 

„kilehelte lelkét” (παρέδοκεν τὸ πνεῦμα.); 

„nem törték meg lábszárát” (οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη); 

„vér és víz” (αἷμα καὶ ὕδωρ) 

 

 A János-evangélium szövegében a Pilátus és a zsidó főpapok közti párbeszédben 

megjelenő „a zsidók királya” képről – Jézus kigúnyolásának és a keresztrefeszítés eseményének 

keretében – a szinoptikus hagyomány is beszámol.
191

 

A negyedik evangélium szövege ugyanakkor e tituláris jel nyomán a metaforizáció komplex 

jelenlétére utaló referenciális pontokat rejt, melyek – Ricoeur szóhasználatát követve – a nyelv 

különböző stratégiai szintjein (a szavak, mondatok, szövegegységek, sőt a teljes jánosi szöveg 

illetve stílus szintjén) megnyilvánuló jelenségként szemlélhetők. 

Az evangéliumi narratívában a latin titulus szóból származó kifejezés szerepel ([ἔγραψεν δὲ καὶ] 

τίτλον), és a jánosi artikuláció kontextusa nyomán a befogadónak az a benyomása támad, hogy a 

felirat szövegét Pilátus írta fel (ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος. […]μὴ γράφε·[…] ·ὃ γέγραφα, 

γέγραφα.). Fontos krisztológiai, szótériológiai, ekkleziológiai tanítást rejt az a (szintén jánosi) 

utalás, mely szerint a felirat három nyelven készült (καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραïστί, Ῥωμαϊστί, 

                                                 
190

 Ruben Zimmermann: „Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni…” (Jn 1,50): „Adalékok a János-evangélium Krisztus-

képeinek esztétikájához”, (5. jegyzet), 256-257. 

191
 „Feje fölé táblát tettek, amelyre elítélése okát írták: »Ez Jézus, a zsidók királya«” (Mt 27,37); „Az elítélésének 

okát jelző táblára ezt írták: »A zsidók királya«” (Mk 15,26); „Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: 

»Ez a zsidók királya«” (Lk 23,38) 
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Ἑλληνιστί.), továbbá a Pilátus és a főpapok közti dialógus zárómondata, mely „a zsidók királya” 

kép maradandó, változatlan jellegét hangsúlyozza (ὃ γέγραφα, γέγραφα.). 

Az evangéliumi szerző a főpapok kérését előtérbe helyező párbeszéddel ismét implicit 

utalásokkal, a dramatizált teológiai beszédmód eszközével készteti állásfoglalásra a befogadót. 

Jézus – a főpapok kijelentésével ellentétben – nem állította magáról, hogy „én a zsidók királya 

vagyok” (βασιλεὺς εἰμι τῶν ’Iουδαίων.). Jézus magatartását egyértelműen (és jelképes módon) 

rögzíti a kenyérszaporítás eseménysorának befejező mozzanataként szereplő szerzői megjegyzés. 

 

 „Jézus észrevette, hogy körül akarják venni, erőszakkal meg akarják tenni királynak 

(ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα,), azért visszament a hegyre egyedül. (ἀνεχώρησεν πάλιν 

εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος.)” (Jn 6,15) 

 

A jánosi „igazság” fogalmának fényében – a keresztáldozat drámájában is – egyetlen alakként 

szemlélhető és értelmezhető Jézus emberi természete és Krisztus királyi méltósága.
192

 

Ezen implicit utalásokkal hozható összefüggésbe a keresztrefeszítés helyére, Jézus keresztjének 

elhelyezkedésére vonatkozó reflexiós jelsor: 

 

 „Ott keresztre feszítették őt, a két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust pedig középen.” 

 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καί ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν 

’Ιησοῦν. (Jn 19,18) 

 

János képteológiája a felemelt Úr keresztjét középen álló (μέσον δὲ) trónként értelmezi. Ez a 

deiktikus utalás szoros összefüggést mutat a hétköznapi nyelv képi konceptualizálása nyomán 

kialakuló igen sajátos metaforikus artikulációval. A szerző nem csupán a metaforák újító nyelvi 

kreativitását illetve a hagyomány szimbólumkészletét használja fel a kereszt teológiájának 

kifejezésekor, hanem a nyelv konvencionálisnak tekinthető képi koordinátáit, absztrakt struktúráit 

is tanításának szolgálatába állítja. 

                                                 
192

 Vö. „»[T]ehát király vagy?«; »Te mondod, hogy király vagyok.« – mondta Jézus. (βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ 

Ἰησοῦς· σὺ λέγεις ὅτι βασιλεὺς εἰμι.) – Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról 

(ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ). Aki az igazságból való (ἐκ τῆς ἀληθείας), hallgat szavamra.« Pilátus ezt mondta: »Mi 

az igazság? (τί ἐστιν ἀληθεία,)«  (Jn 18,37-38)   
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A jánosi kereszt-teológia absztrakt képstruktúráinak értelmezéséhez George Lakoff valamint 

Mark Johnson szemantikai kiindulópontú kutatásai adekvát kiindulópontokat jelenthetnek.
193

 Az 

evangéliumi szenvedéstörténetben reprezentált beszédmód a nyelv képi konceptualizálása során a 

megjelenített narratív mozzanatokat illetve axiomatikus elemeket – a befogadó alapvető 

tapasztalataira, a hétköznapi nyelvben is szilárd viszonyítási pontokra építve – kognitív módon 

strukturálja. 

Az emberi testmozgások, a tárgyakhoz fűződő viszonyulásainkból eredő állapotok, illetve az 

érzékeléssel kapcsolatos kölcsönhatások ismétlődő sémák szerint realizálódnak, melyek nélkül 

tapasztalataink kaotikussá, érthetetlenné válnának. Ezeket a mintákat képi sémáknak nevezhetjük, 

mivel e minták elsődlegesen absztrakt képstruktúrákként működnek.
194

 

A Jesper Tang Nielson által alkalmazott kognitív térkép – modell, a Gilles Fauconnier és Mark 

Turner nevéhez, illetve az århusi szemiotikai iskolához kötődő elméleti kiindulópontok alapján a 

keresztáldozat drámáját rögzítő szövegegység a skála-séma illetve a „fent – lent” kognitív séma 

nyomán metaforikus – teológiai koncepciót reprezentál.
195

 

A János-evangélium szövegében megjelenő, a krisztológiai tanítást sajátos módon erősítő 

metaforakoncepció alapvető emberi tapasztalatok nyomán érvényesül, és a szerző képi világában 

a teológiai kijelentések hátterében nyelvi orientációs elvként jelenik meg. Ez a konceptuális 

háttér határozza meg az evangélium „mennyből alászállás”, illetve „felülről születés 

(újjászületés)” motívumait. 

 

                                                 
193

 Ld. George Lakoff – Mark Johnson: Metaphors We Live by, Chicago, University of Chicago Press, 1980; illetve 

Mark Johnson: The Body in Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, Chicago – London, 

University of Chicago Press, 1987.  

194
 Mark Johnson: I. m., xiv, xix. 

195
 Ld. Jesper Tang Nielsen: „The Lamb of God: The Cognitive Structure of a Johannine Metaphor”, in: Jörg Frey – 

Jan Gabriël Van der Watt – Ruben Zimmermann szerk.: Imagery in the Gospel of John: Terms, Forms, Themes, and 

Theology of Johannine Figurative Language, (9. jegyzet), 218-225; Gilles Fauconnier: Mappings in Thought and 

Language, Cambridge, Cambridge University Press, 1997; Uő – Mark Turner: The Way We Think: Conceptual 

Blending and the Mind’s Hidden Complexities, New York, Basic Books, 2002; Per Åge Brandt: Spaces, Domains, 

and Meaning: Essays in Cognitive Semiotics, European Semiotics 4., Bern, Peter Lang, 2004; továbbá Dieter Massa: 

Verstehensbedingungen von Gleichnissen: Prozesse und Voraussetzungen der Rezeption aus kognitiver Sicht, TANZ 

31., Tübingen, Francke, 2000; Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im Johannesevangelium: Die 

Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10. (5. jegyzet), 219-237. 
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 „Senki sem ment föl a mennybe (ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν), csak aki alászáll a 

mennyből (ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς).“ (Jn 3,13) 

 

„Eljöttem az Atyától (ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς), a világba jöttem, de most itthagyom a 

világot, és visszatérek az Atyához (καί πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα.).“ (Jn 16,28) 

 

 „Aki nem születik újjá (γεννηθήναι ἂνωθεν), az nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 

3,3). 

 

A szöveg – az alapvető emberi tapasztalatok orientációs keretére támaszkodva – következetesen a 

felső régióhoz rendeli Jézust, a Lelket, de utalást találunk arra is, hogy az emberi hatalom is 

„felülről” adatik. 

 

„Aki felülről jön, az fölötte van mindenkinek.” 

ʽΟ ἄνωτεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν· (Jn 3,31) 

 

„Ti innen alulról valók vagytok, én meg felülről való vagyok, ti e világból vagytok, én 

nem e világból vagyok.“ 

ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ ούκ 

εἰμί ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. (Jn 8,23) 

 

„Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből (ἐξ οὐρανοῦ),”  

(Jn 1,32) 

 

„Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről (ἄνωτεν) nem kaptad volna.” 

(Jn 19,11) 

 

Az evangélium szövegvilágában az Emberfiára és a Jézus „felemeltetésére” vonatkozó utalások e 

fogalmi háttér alapján alkotnak egységes (jellegzetesen jánosi) teológiai tanítást.
196

 

                                                 
196

 Vö. Jörg Frey: „Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat […]”, Zur frühjüdischen Deutung der ehernen 

Schlange und ihrer christologischen Rezeption in Johannes 3,14f.”, in: Martin Hengel – Helmut Löhr szerk.: 
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Jézus – aki „fölötte van mindenkinek” – emberi megaláztatásának legvégső fokán, a keresztre 

feszítésben „felemeltetik”. Az utóbbi példa a fogalmiság és a metaforaképzés összefüggésének 

sajátos funkciójára irányítja figyelmünket. 

Az evangélium Jézus halálát „felemeltetésként” írja le (Jn 3,14; 8,28; 12,32-34), így az olvasó a 

„fent-lent” viszonyra vonatkozó saját tapasztalatát érvényesíti a keresztrefeszítés eseményének 

megítélésekor. A konvencionális szó-, illetve metaforahasználat nyomán a deuteronomisztikus 

hagyomány kereszthalállal összefüggést létesítő képei is más tónusban tűnnek fel (MTörv 21,22-

23).
197

 

 

 „Amint Mózes fölemelte (ὕψωσεν) a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni 

(ὕψωθῆναι) az Emberfiát is,” (Jn 3,14) 

 „Amikor majd fölmagasztaltatik (ὑψώσητε) az Emberfia, megtudjátok, hogy én vagyok,” 

(Jn 8,28) 

 „Én meg, ha majd fölmagasztaltatom (ὑψωθῶ) a földről, mindenkit magamhoz vonzok. 

Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal hal meg. […] Hogy mondhatod hát, hogy az 

Emberfia fölmagasztaltatik (ὑψωθῆναι)?” (Jn 12,32 – 34) 

   

E sajátos fogalmi utalásrendszer a teológiai szempontból szintén igen lényeges jelentéssíkok felé 

mutató szétosztott ruha és az egy darabból szőtt köntös metaforájával létesít kapcsolatot. 

A ruhák szétosztása egyértelműen utal arra a tényre, hogy Jézust ruhátlanul feszítették keresztre. 

János képi világának fényében a ruháitól, méltóságától (tulajdonképpen testétől) megfosztott 

Jézus a kenotikus áldozatot megvalósító és az önmagát a legteljesebb módon szétosztó Fiúként 

nyilatkoztatja ki önmagát. A szótériológiai gondolat mögött az evangéliumi szerző 

metaforaképzése, szövegkompozíciós eljárása húzódik. A ruha, a test szétosztása, a négyes 

számmal jelzett egyetemesség gondolata (ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα 

                                                                                                                                                              
Schriftauslegung im antiken Judentum und im Urchristentum, WUNT 73., Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 153-205; 

továbbá Uő: „Die ’Theologia crucifixi’ des Johannesevangeliums”, in: Andreas Dettwiler – Jean Zumstein szerk.: 

Kreuzestheologie im Neuen Testament, WUNT 151., Tübingen, Mohr Siebeck, 2002, 169-238. 

197
 „Ha valaki főbenjáró bűnt követ el, s úgy végzik ki, hogy felakasztják egy fára, éjszakára ne maradjon holtteste a 

fán, még aznap temesd el. Mert az akasztott ember Istentől átkozott, s nem teheted földedet, amelyet az Úr, a te 

Istened ad neked örökségül, tisztátalanná.” (MTörv 21,22-23) 



96 

 

μέρη,)
198

 a kereszten kinyilvánított legteljesebb áldozat képi megjelenítéseként áll előttünk. A 

ruha – test metaforizáció emellett a 6. fejezetben kibomló, megrendítő szépségű kenyér – 

krisztológia utalásai felé mutat. 

A felemelt Jézus képe (mely mögött az ószövetségi manna-tipológia világa is sejthető; „kenyeret 

az égből”; „igazi mennyei kenyeret”) a testét, az élő, soha meg nem romló kenyeret szétosztó Fiú 

alakját mutatja fel.
199

 

 

 „Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei 

kenyeret. […] Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott 

kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg.” (Jn 6,32, 49-50) 

 

A szerző krisztológiai metaforáit a varratlan köntösre, a főpapi öltözékre utaló megjegyzés teszi 

teljessé (ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου.).
200

 

A varrás nélkül, egyetlen darabból készített főpapi ruha leírása látszólag indokolatlan deiktikus 

utalást tartalmaz („fentről végig”; ἐκ τῶν ἄνωθεν) amely az absztrakt képstruktúrák elemeit is 

felhasználó jánosi világban az „aki felülről jön” (ʽΟ ἄνωτεν ἐρχόμενος; Jn 3,31) valamint a 

„felülről való vagyok“ (ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί·; Jn 8,23) kijelentések fogalmi hálójában válik 

krisztológiai jellé. 

   

 

                                                 
198

 „A testet […] ruházathoz hasonlíthatjuk.” Ernst Käsemann: Leib und Leib Christi. Eine Untersuchung zur 

paulinischen Begrifflichkeit, Beiträge zur Historischen Theologie 9., Tübingen, Mohr Siebeck, 1933, 87; Benedikt 

Schwank: János, (16. jegyzet), 557-558; Strack – Billerbeck Komm II, 574. 

199
 Ld. Donald A. Carson: The Gospel According to John, Leicester – Grand Rapids: 1991, 288; Jacob  J. Enz: „The 

Book of Exodus as a Literary Type for the Gospel of John”,  JBL 76. (1957), 208-215; Maarten J. Menken: „John 

6,51c-58: Eucharist or Christology”, Bib 74. (1993), 16-18; Robert Houston Smith: „Exodus Typology in the Fourth 

Gospel”, JBL 81. (1962), 329-342; Ulrich Wilckens: Das Evangelium nach Johannes, NTD 4., Göttingen, 

Vandenhoeck und Ruprecht, 1998, 102. 

200
 Vö. Philo De fuga et inventione I, 110; Benedikt Schwank: János, (jegyzet), 558-559; Strack – Billerbeck Komm 

II, 573. 



97 

 

4. 2. A szimbólum szerepe a keresztrefeszítés jánosi artikulációjában 

 

Az evangélium képi világának megközelítése – a metafora szerepének értelmezése mellett – 

számos kutató számára elsődlegesen a szimbólum szerepének vizsgálatát jelenti.
201

 A János-

evangélium szövegének megközelítése során ugyanakkor a szimbólum fogalmának értelmezése, a 

terminológia használata korántsem problémamentes, figyelembe véve azt a tényt, hogy a 

szimbólum meghatározása a kutatók jelentős részének meglehetősen általános keretek és igen 

széles jelentéstartományok között képzelhető el.
202

 

Larry Jones a János-evangélium „szimbolikus formáival” kapcsolatban a következő – a trópusok 

általános értelmezésén nyugvó – definíciót javasolja: 

 

„A szimbólum valami mást helyettesít, valami más szerepét veszi át, és több mint 

amilyenként elsődlegesen megmutatkozik.”
203

 

 

John Painter a szimbólum fogalmát az evangéliumi szöveg kulcsfontosságú jelentésrétegeivel 

kapcsolja össze. Értelmezése szerint a szimbólum „a transzcendens tartalom érzékelésének” 

lehetőségét hordozza, evokatív szereppel bír, és a befogadót „az Ige meghallására” szólítja.
204

 

Philip Wheelwright a szimbólum meghatározásakor „a szubjektív tapasztalatok mögött kialakuló 

állandó kép” fogalmát helyezi előtérbe, és bizonyos motívumok, metaforák „szimbólummá 

                                                 
201

 Larry Paul Jones: The Symbol of Water in the Gospel of John, (78. jegyzet); Alan R. Kerr: The Temple of Jesus’s 

Body: The Temple Theme in the Gospel of John, (80. jegyzet); Craig Koester: Symbolism in the Fourth Gospel: 

Meaning, Mystery, Community, (5. jegyzet); Dorothy A. Lee: The Symbolic Narratives of the Fourth Gospel: The 

Interplay of Form and Meaning, (76. jegyzet); Wai-yee Ng: Water Symbolism in John: An Eschatological 

Interpretation, (78. jegyzet); Sandra M. Schneiders: „Symbolism and Sacramental Principle in the Fourth Gospel”, 

in: Pius-Ramon Tragan szerk.: Segni e Sacramenti nel Vangelo di Giovanni, SA 66., Roma, Editrice Anselmiana, 

1977, 221-235. 

202
 Vö. Stephan Meier-Oeser: art. Symbol I., HWP 10. (1998), 710-723. 

203
 Larry Paul Jones: The Symbol of Water in the Gospel of John, (78. jegyzet), 14. 

204
 John Painter: „Johannine Symbols: A Case Study in Epistemology”, (58. jegyzet), 26-41; Uő: „John 9 and the 

Interpretation of the Fourth Gospel”, (58. jegyzet), 31-61; Uő: „Tradition and Interpretation in John 6.”, NTS 35., 

(58. jegyzet), 421-450; Uő: „Tradition, History and Interpretation in John 10.”, (58. jegyzet), 53-74; valamint Uő: 

Reading John’s Gospel Today, Eugene, Westminster John Knox, 1980, 140-141. 
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válását” hangsúlyozza abban az esetben, ha „a kép jelentése meghatározottá, konvencionálissá 

válik”.
205

 

Craig Koester meghatározó munkájában
206

 az evangéliumban igen lényeges teológiai tartalmakat 

felmutató szimbólum „megjelenési formájaként” három kategóriát tart meghatározónak. 

 

A szimbólum olyan kép, személy vagy cselekvésleírás, mely transzcendens irányultságú jelként értelmezhető. A 

jánosi szóhasználat nyomán a szimbólum áthidalja az „ami fölülről jön” és az „ami lentről van” közti szakadékot, 

anélkül, hogy a köztük lévő távolságot megszüntetné.
207 

 

Az evangéliumi szöveg szimbólumként értelmezhető képeinek vizsgálata során egyes kutatók a 

képek meghatározó aspektusaként a „szakramentális tartalmakat rejtő jellemzőket” emelik ki.
208

 

A képek jelentésteremtő szerepét és reprezentatív hatását elemezve ugyanakkor számos kérdés 

merül fel. 

Az evangéliumi szerző számára vajon ismert volt-e a keresztség és az eucharisztia szentségi 

fogalma? A szöveg vajon e szentségekre utal-e a víz, a kenyér illetve a bor képeinek 

használatakor?
209

 Meghatározó kérdést jelent továbbá, hogy a jánosi szöveg a szentségek 

fogalmának milyen implicit értelmezési mezőiről árulkodik? Christoph Niemand értelmezéséből 

kiindulva szemlélhető-e a lábmosás jelenete (Jn 13) a szakramentális jel narratívába ágyazott 

megjelenítéseként?
210

 Elfogadhatjuk-e tekintélyes kutatók véleményét, mely szerint a teljes 
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 Philip E. Wheelwright: The Burning Fountain: A Study in the Language of Symbolism, Gloucester, Smith, 1982, 

6. 

206
 Craig Koester: Symbolism in the Fourth Gospel. Meaning, Mystery, Community, (5. jegyzet). 
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evangéliumi szöveget egyfajta szakramentális karakter szövi át?
211

 Általános érvénnyel milyen 

nyelvi jelölők nyomán válhat egyértelművé, hogy az evangélium szövegében megjelenő bizonyos 

motívumok, narratív jelsorok szimbolikus jelentéseket hordoznak?
212

 

Wai-yee Ng – a szimbólum fogalmát igen általános keretként szemlélve – a János-evangélium 

szövegében meghatározott funkcióval bíró különböző képi kijelentéseket a metaforikus 

szimbólum, a narratív szimbólum, a kétértelmű kifejezés, a félreértés, az irónia, a szakramentális 

szimbólum, a reprezentatív szimbólum valamint a tematikus illetve biblikus szimbólum 

fogalmaival különbözteti meg.
213

 

Dorothy A. Lee a jánosi szövegegységeket „szimbolikus narratívákként” értelmezi, melyek a 

krisztológiai, szótériológiai tartalom mellett az olvasó számára felhívó szereppel bírnak.
214

 

A figurális nyelvre és a szimbólumhasználatra érvényes sajátos jelentés-, illetve értelmi többlet 

megjelenítésének kiindulópontja alapján a továbbiakban néhány alapvető megjegyzéssel 

próbáljuk a keresztrefeszítés drámájában megjelenő jánosi szimbolikus világ értelmezését 

gazdagítani. 

A szimbólum esetében az impertinens kijelentés illetve a szövegben megjelenő „tudatos 

abszurditás” a befogadó számára egyértelmű jelzés, hogy a szó szerinti jelentésen túllépve, a 

szöveg figurális rétegét kell szemlélnie. A szimbólum jelentéstöbblete (a metaforával ellentétben) 

ugyanakkor nem a szöveg szintjén érzékelhető jelentéstartományok interakciójaként nyilvánul 

meg. A szimbólum a szöveg önálló elemeként (például a víz, a fény vagy a kereszt képeként) 

jelenik meg, melyet – ahogyan azt a görög σύμ-βαλλείν kifejezés jelzi, a kép jelentéskörét 

kiegészítve – a befogadónak kell továbbépítenie.
215
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Paul Ricœur árnyalt szimbólum-definíciója a következő szempontokra irányítja figyelmünket: 

 

„Akkor beszélünk szimbólumról, amikor a nyelv összetett fokú jeleket produkál; amikor 

az értelem nem elégszik meg valamely dolog megjelölésével, hanem egy másik értelmet is 

megjelöl, melyet csakis a szimbólumban és a szimbólum által érhetünk el.”
216

 

 

A János-evangélium szövegrészeire, nyelvi elemeire irányuló értelmezési lehetőségek 

változatossága mindenesetre azt jelzi, hogy bizonyos fejezetek szimbólumhasználatával 

kapcsolatban valóban igen nehéz a kutatók körében elfogadhatónak tekinthető konszenzust 

tükröző véleményt megfogalmazni. Meggyőződésünk, hogy a negyedik evangélium képi világa 

megköveteli, hogy a textusok szimbólumértelmezése következetes módszertani alapelvek 

alkalmazásával valósuljon meg. 

Ruben Zimmermann és Philip Wheelwright a szimbólum fogalmának megközelítése során – 

módszertani kiindulópontként – a következő szempontokat helyezi előtérbe. 

 

Amennyiben egy motívum (mint a fény vagy a pásztor) egy nyelvi közösségen belül a tradicionális szemantikai 

mezőnek köszönhetően erőteljes vallási jelentést hordoz, és ezt a jelentést régi és kortárs szövegek közvetítik, […] 

létrejön egyfajta konvencionális egyértelműség arra vonatkozóan, hogy e motívum, alapjelentésén túl, szimbolikus 

értelemben is használható. Ebben az esetben egy motívum szövegtől független jelentéséről beszélhetünk.
217 

 

Sajátos szimbolizáció valósul meg abban az esetben, ha a motívum a szöveg jelölői nyomán 

mutat fel szimbolikus tartalmakat, és „a jelentés a szöveg erejéből fakadóan jön létre”. Egy 

szövegrész szimbolikus világa a közösségi hagyományokból fakadó konvenció és az adott 

szövegvilág jellegzetes interakciója nyomán azonosítható. 

 

Ahhoz, hogy egy bizonyos szövegegység „szimbolikusként” azonosítható legyen, a következő alapelv alkalmazása 

tűnhet modellszerűnek: Amennyiben egy motívum (szimbolikus) konvencionális hitelessége egyértelmű tényként 
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jelentkezik, a textuális hitelesség háttérbe szorul, s amennyiben egy motívum szövegtől független szimbolikus 

hitelessége kevésbé nyilvánvaló, a szövegen belüli szimbolikus jelleg válik meghatározóvá.
218 

 

A Jean Zumstein, Petrus Maritz és Gilbert van Belle által részletesen vizsgált motívumok 

szimbolikus jelentésével összefüggésben két ismert példát emelhetünk ki. 

A judaizmus korai időszakában a szőlő (szőlőtő) motívuma igen gazdag jelentésösszefüggéseket 

reprezentáló szimbolikus tartalmakat hordozott, így a motívum feltételezhetően konvencionális 

jellege miatt került szimbólumként a János-evangélium szövegébe (Jn 15,1-8).
219

 

Az evangélium 6. fejezetében központi szerepet játszó kenyér motívuma ugyancsak a 

tradicionális jelentéshorizont alapján létesít kapcsolatot az ószövetségi manna hagyományával, s 

válik szimbolikus jelentésösszefüggések hordozójává.
220

 

Az evangéliumi szerző képi világának és teológiai tanításának megértéséhez igen lényeges 

szempont tehát, hogy a szöveg bizonyos jelölőit a motívumok szimbolikus jelentésmezőire 

vonatkozó utalásokként szemlélhessük, abban az esetben is, ha a szimbolikus alapelemek 

definitív értelmezése ellentétben áll a befogadó szerepét előtérbe helyező 

szimbólumértelmezéssel. Igen figyelemre méltónak tekinthetjük Paul N. Anderson 

megközelítését, aki a szimbólumoknak tekinthető motívumok történeti formáit és teológiai 

szerepét vizsgálva a „szimbolizáció különböző lépcsőfokait”, az explicit, az implicit, a korrelatív 

valamint a nem tudatos szimbólumképzés alapkategóriáit tételezi.
221
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Amennyiben a keresztáldozat drámáját megörökítő szövegrész szimbolikus világát viszonylag jól 

meghatározható kategóriák segítségével próbáljuk értelmezni, a jellegzetes jánosi kifejezések – 

úgy véljük – két meghatározó terület köré szerveződnek. 

 

A szövegegységben igen lényeges szerepet játszanak az emberi élet alapszimbólumaihoz 

rendelhető fogalmak: 

az anya – fiú; 

„Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa (τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν 

ἠγάπα,), így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad! (γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου.)” Azután azt mondta 

a tanítványnak: „Íme, a te anyád! (ἴδε ἡ μήτηρ σου.)” (Jn 19,26-27) 

a szomjúság; 

„De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom! (διψῶ.)” (Jn 19,28) 

valamint a vér és víz. 

„[…] az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle. (αἷμα 

καὶ ὕδωρ)” (Jn 19,34) 

 

A szerző teológiai tanítása ezen túl a zsidó hagyományhoz kapcsolódó, üdvtörténeti, 

vallási szimbólumok alkalmazásával – a király illetve a bárány fogalmát előtérbe helyező implicit 

utalásokkal – is megerősítést nyer. Ez az általános szimbolikus keret a János által hangsúlyozott 

időpontra utaló nyelvi jelek keretébe illeszkedik („Az előkészület napja volt. […] az a szombat 

ugyanis nagy ünnep volt.”; ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν […] ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ 

σαββάτου; Jn 19,31). 

 

„Ez volt a felirat: »A Názáreti Jézus, a zsidók királya. (ὁ βασιλεὺς τῶν ’Iουδαίων. )« […]: 

»Ne azt írd, a zsidók királya, hanem azt, hogy azt mondta magáról: `A zsidók királya vagyok. 

(βασιλεὺς εἰμι τῶν ’Iουδαίων. )«” (Jn 19,19, 21) 

„Mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontját ne törjétek. (ὀστοῦν οὐ 

συντριβήσεται αὐτοῦ.)” (Jn 19,36) 

  

A jánosi szimbolikus narratíva beszédmódjában immár az őskeresztény közösség húsvéti 

ünnepének lelki, szellemi légköre érezhető. Az alapszimbólumok illetve az üdvtörténeti 
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hagyomány fogalmait egységgé szervező szimbólumok használata a jánosi artikulációra általában 

érvényes sajátosságot demonstrál. Az evangélium szimbolikus világa adott képterületek 

hagyományköreihez kapcsolódik, miközben e tradicionális képiség elemeit erőteljesebb színben 

láttatja, új jelentésekkel gazdagítja, s egyben meghaladja. 

A jánosi képteológia értelmezésére irányuló – az elmúlt évtized során megélénkülő – kutatás
222

 

igen figyelemre méltó megállapítása, hogy a krisztológiai képek meghatározható strukturális 

viszonyok szerint szerveződnek az emberi élet alapszimbólumaihoz tartozó fogalmak vagy az 

ószövetségi hagyományhoz kapcsolódó vallási szimbólumok világához. 

Az anya – fiú fogalompár (γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου; ἴδε ἡ μήτηρ σου; Jn 19,26-27) a család 

képterületén belül helyezhető el, melyhez a Küriosz-predikátumra utaló képeket valamint a – 

csupán képlékeny határvonalakkal elválasztható – Fiú- és születés-metaforákat (μονογενής) 

köthetjük. Jan Gabriël van der Watt szövegértelmezésének alapvető tapasztalata, hogy a család 

fogalomköréhez rendelhető, igen szerteágazó képi világ az evangélium meghatározó 

motívumcsoportját alkotja, sőt a nagyobb szövegegységek összefüggését megteremtő, egymást 

kölcsönösen értelmező metaforák egy része is e komplex képmezőhöz rendeződik.
223

 

A keresztáldozat király illetve bárány képeit mintegy megalapozva, az evangélium szövegében 

számos utalás a teológiai hagyomány fogalmainak, a vallási ünnepek és szertartások világának 

szimbolikus megjelenítését szolgálja (templom, bárány, kenyér, víz, bor). 

Az evangélium szövegében alapvető metaforikus viszonyokat reprezentáló motívumok 

(„fiú”, ὁ υἱός; „szomjúság”, διψῶ; „vér”, αἷμα; „víz”, ὕδωρ; „király”, ὁ βασιλεὺς; „bárány”, ὁ 

ἀμνὸς) – impertinens predikátum jellegükön túlmutatva – egy meghatározott, a nyelvközösség 

által ismert szimbólumnyelvhez kapcsolódnak, és Jézus személyének ábrázolásához a közösség 

hagyományában rögzített kódok nyomán új értelmezési kulcsokat nyújtanak. A János által 
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alkalmazott beszédmód „a szimbólumok krisztológiai tartalmát”, az ószövetségi hagyomány 

mélyebb jelentését bontja ki.
224

 

  

 

4. 3. Narratív krisztológia 

 

A metaforák illetve szimbólumok elemző megközelítése során alapvető tapasztalunkká vált, hogy 

a szöveg képi motívumai nem csupán módszertani vagy irodalomelméleti preszuppozíciók 

nyomán szemlélhetők egy egységes képi világ elemeiként, hanem – ahogyan arra már korábban 

utaltunk – az evangéliumi szerző tudatos képalkotási tevékenysége nyomán belső rendet 

mutatnak és krisztológiai funkcióval rendelkeznek. 

A jánosi motívumok „ismétlésének művészetét” vizsgálva Thomas Popp a képek háttereként 

Izrael és a kereszténység szimbolikus illetve nyelvi hagyományát, a metaforikus hálók valamint a 

narratív képiség elemeit, sőt a hétköznapi léttapasztalatokból fakadó képalkotó tevékenységet 

emeli ki.
225

 E képteológiai világ alkotóelemei kétségkívül meghatározott fogalmi kategóriák 

(metafora, szimbólum) alapján szemlélhetők, jelentéseik gazdagsága ugyanakkor többféle módon 

megközelíthető, és ugyanaz a motívum (tágabb artikulációs szövegtérben) különböző irodalmi 

eszközök példájaként szemlélhető. Az evangélium szövegében a változatos módon – krisztológiai 

titulusként, metaforaként illetve összetett képhálók nyomán – megjelenített „bárány vagy király” 

motívuma jól szemlélteti, hogy a szerző evangéliumi üzenete a befogadó számára változatos és 

igen elmélyült teológiai szemlélődést lehetővé tevő keretben érzékelhető.
226

 

                                                 
224

 Ld. Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im Johannesevangelium: Die Christopoetik des vierten 

Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10., (5. jegyzet), 149-153; Otto Schwankl: Licht und 

Finsternis. Ein metaphorisches Paradigma in den johanneischen Schriften, (69. jegyzet), 38-73; valamint Christian 

Dietzfelbinger: Das Evangelium nach Johannes, ZBK 4/2., Zürich, Theologischer Verlag, 2001, 224. 

225
 Thomas Popp: „Die Kunst der Wiederholung, Repetition, Variation und Amplifikation im vierten Evangelium am 

Beispiel von Joh 6,60-71”, in: Jörg Frey – Udo Schnelle szerk.: Kontexte des Johannesevangeliums: Das vierte 

Evangelium in religions- und traditionsgeschichtlicher Perspektive, (217. jegyzet), 559. 

226
 Ld. Jesper Tang Nielsen: „The Lamb of God: The Cognitive Structure of a Johannine Metaphor”, in: Jörg Frey – 

Jan Gabriël Van der Watt – Ruben Zimmermann szerk: Imagery in the Gospel of John: Terms, Forms, Themes, and 

Theology of Johannine Figurative Language, (9. jegyzet), 217-256. 



105 

 

A János által megjelenített szenvedéstörténet a teológiai artikuláció eszközeként a narratív 

képiség lehetőségeit is felhasználja, és krisztológiai motívumait narratív keretbe ágyazza. A 

keresztrefeszítés eseményének elbeszélése során az evangéliumi szerző jellegzetes, narratív 

teológiai eszközöket alkalmaz, melyek a képhasználat és a szöveg narratív világának sajátos 

interakcióját reprezentálják. Az evangélium szövegében ábrázolt sorsvetés Jézus ruhájára (Jn 

19,23-24), a szomjazó Jézusnak nyújtott ecet cselekménymozzanata (Jn 19,28-30), a 

keresztrefeszítettek lábszárcsontjának megtörése és a lándzsaszúrás jelenete (Jn 19,31-37) sajátos 

módon tükrözi a „történelmi esemény” és a fikció vetületét, és – Ricœur nyomán – a narráció 

során kibontakozó esemény és a metafora kapcsolatát. A narratív tevékenység révén előálló 

narratív azonosság, valamint a metaforikus folyamat értelmezése közti kapcsolat vizsgálata révén 

megismerhetővé válhat a trópusban rejlő történetalakító szemantikai potenciál. A szövegben 

ábrázolt esemény az élő metafora, a metaforikus értelem létrehozásának helyévé válik.
227

 

A János által tanúságtételként rögzített szenvedéstörténet olyan történelmi narratívának, sajátos 

értelemben vett mimetikus funkciót betöltő textusnak tekinthető, mely a szövegben megvalósuló 

jelentéskonstrukció folyamatában épít a figurális nyelv erejére.
228

 

 

Az evangéliumban található elbeszélések képi világára irányuló kutatás elsőként a szémeia-

narratívák vizsgálatát helyezte előtérbe,
229

 ugyanakkor megkülönböztetett figyelemmel fordult – 

az elbeszélésekben önálló szövegegységekként megjelenő – szimbolikus narratívák felé. 
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 Paul Ricœur: Az élő metafora, (70. jegyzet), 12. 

228
 Ld. Francis J. Moloney: Belief in the Word: Reading the Fourth Gospel, Vol. 1. Belief in the Word (John 1-4); 

Vol. 2. Signs and Shadows (John 5-12); Vol. 3. Glory not Dishonor (John 13-21)., Minneapolis, Augsburg Fortress, 

1993, 1996, 1998; Steve Motyer: „Narrative Theology in John 1-5”, in Jörg Frey – Jan Gabriël Van der Watt – 

Ruben Zimmermann szerk: Imagery in the Gospel of John: Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine 

Figurative Language, (9. jegyzet), 194-209; James L. Resseguie: The Strange Gospel: Narrative Design and Point of 

View in John, BIS 56., Leiden, Brill, 2001; W. B. Stibbe: John as Storyteller: Narrative Criticism and the Fourth 

Gospel, SNTS MS 73., Cambridge, Cambridge University Press, 1992; Uő: „Telling the Father’s Story: The Gospel 

of John as Narrative Theology”, in: Jörg Frey – Jan Gabriël Van der Watt – Ruben Zimmermann szerk: Imagery in 

the Gospel of John: Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language, (9. jegyzet), 170-193.    

229
 „A jézusi jelek (σημεῖα) olyan szimbólumok, melyek az ember világába belépő isteni valóságra utalnak.” Charles 

Harold Dodd: The Interpretation of the Fourth Gospel, (43. jegyzet), 363. Ld. továbbá Christian Weick: Erzählte 

Zeichen: Die Wundergeschichten des Johannesevangeliums literarisch untersucht. Mit einem Ausblick auf Joh 21., 

WUNT 2. 69., Tübingen, Mohr Siebeck, 1994.   
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Charles Harold Dodd a Lázár feltámasztását elbeszélő perikópa (Jn 11,1-54) szimbolikus 

jelentését,
230

 míg Birger Olsson a kánai menyegzőt (Jn 2,1-11) valamint a Jézus és a szamáriai 

asszony találkozását megjelenítő szövegrész (Jn 4,1-42) szimbolikus – narratív jellegét 

hangsúlyozza.
231

 John Painter a 6. és 9. fejezetet (a kenyérszaporítást és a vakon született 

meggyógyítását elbeszélő perikópát), Sandra Schneiders pedig a lábmosást leíró szövegrészt (Jn 

13,1-20) értelmezi szimbolikus narratívaként.
232

 

Bár az evangéliumi narratívák elemzése alapvető teológiai tartalmak felfedezését 

eredményezte, a jánosi képi világ irodalomkritikai, narratológiai vizsgálata az egzegézis terén 

igazi fordulópontot jelentett. 

Alan Culpepper az evangéliumi szerző szimbólumhasználatának meghatározó szerepére a 

következő sorokkal reflektál: 

 „A szimbólumok igen gyakran az evangéliumi narratívák központi üzenetét hordozzák, és 

implicit kommentárként, az olvasó számára meghatározó útmutatóként szolgálnak.”
233

 

 

Dorothee A. Lee a szimbolikus narratívák fogalmát „az evangélium bizonyos szövegrészeinek 

irodalmi formájaként” definiálja, és „a narratívákba ágyazott szimbolikus struktúrák – a jelentés 

szempontjából – meghatározó retorikai funkcióját, illetve az olvasó hitbeli meggyőződését 

előhívó szerepét” emeli ki.
234

 

A szerző a szimbolikus narratívák alapelemeiként a következő kritériumokat tartja 

meghatározónak: 

(1) a narratíva alapját képező jel vagy kép jelenlétét; 

(2) a félreérthető kifejezések tudatos alkalmazását; 
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 Charles Harold Dodd: I. m., 363.  

231
 Birger Olsson: Structure and Meaning in the Fourth Gospel: A Text-Linguistic Analysis of John 2:1-11 and 4:1-

42., (51. jegyzet), 256sk. 

232
 Vö. John Painter: „John 9 and the Interpretation of the Fourth Gospel”, (58. jegyzet), 42; Uő: „Tradition and 

Interpretation in John 6.”, (57. jegyzet); Az evangélium 13. fejezetének értelmezésével kapcsolatban ld. Sandra M. 

Schneiders: „The Foot Washing (John 13,1-20): An Experiment in Hermeneutics”, (56. jegyzet), 139.   

233
 R. Alan Culpepper: Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in Literary Design, (31. jegyzet), 181. 

234
 Dorothee A. Lee: The Symbolic Narratives of the Fourth Gospel: The Interplay of Form and Meaning. (76. 

jegyzet), 11-12, 24, 231. Ld. továbbá Uő: Flesh and Glory: Symbol, Gender, and Theology in the Gospel of John. 

(76. jegyzet).   
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(3) a megértésre irányuló szándék kifejezését a szövegben; 

(4) a szimbolikus jelentésre utaló megjegyzéseket; 

valamint (5) a hit megvallásának gesztusát, illetve a téves értelmezés nyomán megjelenő 

elutasító magatartás kifejezését. 

Értelmezése alapján a felsorolt jellegzetes vonások a következő szimbolikus narratívákra 

érvényesek: 

 

Nikodémus látogatása (Jn 3,1-36); 

Jézus és a szamáriai asszony találkozása (Jn 4,1-42); 

Gyógyítás a Beteszda-fürdőnél (Jn 5, 1-47); 

A kenyérszaporítás (Jn 6,1-71); 

A vakon született meggyógyítása (Jn 9,1-41); 

Lázár feltámasztása (Jn 11,1-54);  

valamint A betániai vacsora (Jn 12,1-11).
235

 

 

Az evangéliumi szenvedéstörténet artikulációjával illetve a cselekménybe ágyazott jánosi képek 

értelmezésével kapcsolatban – úgy hisszük – indokolt a narratív krisztológia fogalmának 

alkalmazása. A sorsvetés, a keresztrefeszítettek lábszárcsontjának megtörése és a lándzsaszúrás 

eseményének narratív megörökítése mögött az a teológiai szándék húzódik, mely mintegy 

feltételezi, hogy Isten cselekedeteinek történetként való megjelenítése megvalósítható. E ponton 

utalhatunk Eberhard Jüngel sajátos feszültséget tükröző szép gondolatára: „Isten kéri, hogy 

elmeséljék.” 

 

A gondolkodás, amely meg akarja érteni Istent, mindig is vissza fog térni az elbeszéléshez. Az Istenről való 

gondolkodás csakis úgy gondolható el, mint valamely történetnek az elmesélése, melyben a fogalmak gondos 

ellenőrzésnek vannak alávetve. Ha a gondolkodás el akarja gondolni Istent, úgy el kell kezdenie történeteket 

mesélni.”
236
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 Dorothee A. Lee: The Symbolic Narratives of the Fourth Gospel: The Interplay of Form and Meaning. (76. 

jegyzet), 11-12. 
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 Paul Ricœur: „Az egyik szövetségről a másikra”, (hivatkozás Eberhard Jüngel Gott als Geheimnis der Welt című 

művének soraira), ford.: Jeney Éva, in: Thomka Beáta – Horváth Imre szerk.: Narratívák 9., Narratív teológia, (5. 
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Ricœur a „figuratív” illetve a „fogalmi vagy spekulatív gondolkodás” értelmezésére utaló 

megjegyzése
237

 a teológiai beszédmód lehetőségeivel kapcsolatos kérdések felé mutat. 

Amint arra – módszertani kiindulópontjainkat összegző – bevezetőnkben utaltunk, a Dietrich 

Ritschl által javasolt hermeneutikai orientáció nyomán a bibliai narratívákba statikusan 

beágyazott axiómák értelmezése a teológiai tétel felismeréséhez vezethet el, így az elbeszélésbe 

szőtt implicit axiómák a cselekvő Isten kinyilatkoztatását jelenítik meg. 

A János által bemutatott eseményszerűség ikonikus vagy figurális teológiai artikulációt 

reprezentál, mely fogalmait és gondolatrendszerét a képszerűséget felhasználva, a szemléltetés 

eszközével ábrázolja. A befogadó szemtanúként tekinthet az isteni és a világi történetek 

színpadára, melyen a megjelenített karakterek cselekedetei a krisztusi jelenlét fényében 

jelenítenek meg (teológiai tartalmak megfogalmazását lehetővé tevő) reakciókat. 

Az evangéliumi narrációban felismerhető a teológiai tanítás dialogikus jellege. Az elbeszélés 

feltételezi a szereplők által megjelenített, a szituációban kibomló teológiai tartalmak 

továbbépítését. A narratív szövegrészek befogadását, értelmezését az implicit szerzői utalások 

mellett az olvasó aktualizálja azáltal, hogy elmeséli, újrameséli azt. 

Az evangéliumi szövegrész narratívái (Jn 19,23-24, 19,28-30, 31-37) valamint a dialógusok köré 

épülő jelenetek (Jn 19,19-22, 25-27) a szerző implicit teológiai artikulációjaként szemlélhetők, 

mely krisztológiai fogalmait elsődlegesen nem diszkurzív eljárás során fejti ki, hanem a 

cselekményszerűség dinamikáját illetve (amint arra többször hivatkoztunk) a képiség eszközeit 

felhasználva nyújt teológiai tanítást. 

 A sorsvetés, a keresztrefeszítettek lábszárcsontjának megtörése és a lándzsaszúrás 

eseményének narratív megörökítése olyan szövegalkotási eljárásként szemlélhető, mely 

elsődleges feladatát abban látja, hogy az üdvösségdráma történeti eseménysorát krisztológiai 

(szótériológiai, eszkatológiai) tartalmú tanúságtételként rögzítse. A keresztrefeszítés drámáját 

megörökítő elbeszélés meghatározó pontján (Jn 19,35) egyértelmű utalás, a szemtanú 

pozíciójának, a narrátor személyének megjelölése található. 

  

                                                                                                                                                              
jegyzet), 60; ld. továbbá Thomka Beáta: „Elbeszélő hitvallás, bibliaértelmező narratológia”, in: Uő – Horváth Imre 

szerk.: I. m., 21. 
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 Paul Ricœur: I. m., 58. 
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 „Aki látta, az tett róla tanúságot, és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is 

higgyetek.” 

 καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι 

ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύ[σ]ητε. (Jn 19,35) 

 

Az evangéliumi szerző saját narrátori szerepét az ószövetségi narratív hagyomány 

jellegzetességeinek megfelelően pozicionálja. Az Ószövetség szövegegységeiben az elbeszélők 

(és újra-elbeszélők) a szöveg hitelességét bizonyító jelzésekkel, referenciapontokként 

funkcionáló utalásokkal irányítják a befogadó figyelmét a történetek valósághoz kötődő 

jellegére.
238

 

A jelenetekben felbukkanó karakterek szavainak idézése („»Ezt ne hasítsuk szét, hanem vessünk 

rá sorsot, hogy kié legyen.«”) vagy az elbeszélésbe szőtt dialógus megjelenítése („A zsidók arra 

kérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztrefeszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről, 

nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a holttestek.”) a narratív aktualizálás – szintén 

ószövetségi hagyományokra visszavezethető – kedvelt formája. A szerző a dialógus 

alkalmazásával a befogadó számára egyfajta drámai színpadot teremt, és a hallgatót bevonja a 

szövegben megörökített aktív reakciók jelentésterébe. A narratív teológia így dialogikus 

teológiává válik, anélkül, hogy az elbeszélés közvetlen, explicit magyarázattá alakulna. Az 

elmondott események viszonylatában megjelenő strukturális távolság a szükséges nyitottságot 

teremti meg, és a befogadónak az állásfoglalás, a döntés szabadságát kínálja fel. A befogadó 
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 „A szerzők semmi kétséget nem hagynak affelől, hogy az, amiről a szövegek tudósítanak, megfelel a valóságnak. 

Csakhogy az elbeszélt rendkívüli események többrétegűsége mellett gyakran nem lehetséges a narratív artikuláció 

mögött rejlő – a különösként megjelenő – valóságot felismerni. A szövegeknek minden bizonnyal az a szándékuk, 

hogy a realitást, a különös (és egyben lényeges) fakticitást megragadják. Milyen realitásról beszélhetünk azonban? 
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intenciójának függvényeként áll előttünk, melyet a hallgató vagy olvasónak értő interpretációval ragadhat meg? Az 

elbeszélésekben kevés jelzést találunk a valóságra vonatkozó bizonyítékként. A Királyok 2. könyvében (2Kir 8) 

ugyanakkor a halottak feltámadásával kapcsolatban szkeptikus király elé koronatanúként azt az asszonyt vezetik, 

akinek a fiát Elizeus feltámasztotta. Mózes 1. könyvében (1Móz 24) pedig a szolga imájának meghallgatásaként 

érzékeli Ábrahám Istenének közbenjárását, ezáltal az olvasó számára indirekt módon igazolja a történet hitelességét. 

Ezen túl gyakran az elbeszélő hívja fel a figyelmet olyan nyomokra és jelekre („addig a napig”), melyek az 

elmondottak realitását sugallják.” Klaus Seybold: „Tanítási célok, Narratív teológia”, ford.: Horváth Imre, in: 

Thomka Beáta – Horváth Imre szerk.: Narratívák 9., Narratív teológia, (5. jegyzet), 150-151. 
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ezáltal maga is részt vesz a teológiai diskurzusban, a szereplőkkel együtt gondolkodik, együtt 

szenved, és együtt reménykedik. Azáltal, hogy az elbeszélő a teológiai mondanivalót (egy 

kérdést, konfliktust vagy tanítást) a dialógusokon keresztül viszi színpadra, az üzenet – a 

teológiai reflexió egyféle tónust felmutató doktrinájával szemben – többszólamúvá válik. 

Az evangéliumi elbeszélések üdvtörténeti események nyelvi imitációját, rekonstrukcióját 

reprezentálják. A történeti esemény helyére az emlékező elbeszélés, a tanúságtétel narratívája lép. 

Az elbeszélő megjegyzése (ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία; ἀληθῆ λέγει) alapján a nyelvi 

rekonstrukció (szerző és befogadó számára is) annak a meggyőződésnek a rögzítése, hogy a 

tanúságtétel a maga autentikus voltában jelentkező eseményt közvetíti. Az elbeszélés jelenében 

megújuló szavak ugyanakkor az elbeszélő akaratának, a választott képi megjelenítési módnak 

valamint az elbeszélés teológiai intenciójának hatása alá kerülnek. A szavak formájában 

reprodukált beszéd az emlékek nyomán jön létre, ám egy meghatározott – az egész szöveg 

megértésére irányuló – narratív célnak megfelelően ölt alakot, és a jánosi beszédmód (παροιμία) 

felhívó szerepéből fakadóan a húsvéti üdvtörténeti tapasztalatok alapján kirajzolódó krisztusi alak 

szemlélésére ösztönöz.
239

 

János, a tanú az üdvösségdráma eseményéről szóló egyik lehetséges artikulációt valósítja meg az 

elbeszélésekben, oly módon, hogy a reflexív újragondolások során letisztult hittartalmat mutatja 

fel rövid narratívákként. Az így rögzített tanúságtétel nem csupán „a nyelven kívül fennálló 

tárgyakra vagy tényekre” utal, és a szövegben rögzített eseményszerűség nem vonatkoztatható 

„tapasztalati tudásunkra mint kontextusra”. Az evangéliumi elbeszélésegységek olyan többszörös 

rétegezettségű, textusok közötti párbeszédet megvalósító tanúságtételek, melyek értelmezése nem 

a jelentésre, hanem sokkal inkább a jelek egymásra vonatkoztatható utalásrendszerének 

megközelítésére vonatkoztatható.
240

 

A rövid szövegegységek cselekményében viszonylag egyértelműen tetten érhető az eseményekről 

szóló tudósítás az ószövetségi beszédmóddal rokonságot mutató szövegalkotói szemlélete, 

melynek középpontját a perikópa, az önmagában zárt, didaktikusan lekerekített elbeszélésegység 

alkotja. A jánosi szövegrészek eseményszerűsége ugyanakkor a tanúvallomás teológiai szándéka 

nyomán továbbörökített, átformált (esetleg fikcionális) reprezentációként szemlélhető. 

                                                 
239

 Vö. Klaus Seybold: I. m., 150-155; Meir Sternberg: „Literary Texts, Literary Approach”, (101. jegyzet), 1-57.   

240
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Az evangéliumi szerző a sorsvetés, a keresztrefeszítettek lábszárcsontjának megtörése és a 

lándzsaszúrás eseményének narratíváit igen lényeges reflexiós utalásokhoz köti. Az 

eseményszerű mozzanatok rögzítését, a narratív szövegépítkezés logikáját mindhárom esetben az 

ószövetségi idézetek teológiai tartalma határozza meg. 

  

 „»Ruhámon megosztoztak egymás közt, 

 és köntösömre sorsot vetettek.«” 

 διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς 

 καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. (Jn 19,24; Zsolt 22,19) 

 „»Csontját ne törjétek.«” 

 ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. (Jn 19,36; Kiv 12,46) 

 „»Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.«” 

 ὄψονται εἰς ὄν ἐξεκέντησαν. (Jn 19,37; Zak 12,10)   

 

A jánosi szöveg világában az alakok, események, történések leírása, a narráció töredezettsége 

egyértelmű vonatkozásba kerül az evangéliumi szövegbe ágyazott és így krisztológiai képekké 

váló szövegrészekkel. Ez a szövegépítkezési mód az eseményszerűséget rögzítő egységek és az új 

világokat nyitó ószövetségi alakzatok közti dinamikus kapcsolatot reprezentálja, és a narratív 

krisztológiai képek mélységét mutatja fel. 

Az ószövetségi utalások esztétikai, retorikai alakzatokat átfogó teológiai képekként jelennek meg 

a János-evangélium szövegében, és a messiási kép megrajzolása oly módon válhat teljesebbé, 

hogy a beágyazott szövegrészletek a metaforákként értelmezhető, ugyanakkor krisztológiai 

titulusokként megjelenő motívumok (a főpap, a bárány és az Emberfia) alkalmazásával az 

üdvösségközvetítő alakját jelenítik meg.
241
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 A 23. vers szövegkritikai elemzése nyomán úgy érezhetjük, a bevezető sor a 19. fejezet 18. versével véget érő 

narratív egység folytatásaként olvasható. A szövegrész 19-22. verse Pilátus és a főpapok a kereszt feliratának végső 

szövegével kapcsolatos vitáját, az evangéliumi hagyományban egyedül itt rögzített dialógust tartalmazza. A 

párbeszéd kérdésfelvetése, árnyalt artikulációja és mély teológiai mondanivalója elsősorban Jézus halálra ítélésének 

elbeszéléséhez (a 18. fejezet 33. versétől kezdődő szövegrészhez) kapcsolódik. A 22. zsoltár 19. versének 

narratívába ágyazott képére („Elosztják maguk közt ruhámat, köntösömre pedig sorsot vetnek.”) – mindössze apró 
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negyedik evangélium szóhasználata áll legközelebb. Vö. „[…] és sorsot vetve megosztoztak ruháján.” (Mt 27,35); 
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A teljes szövegrészben (Jn 19,16b – 37) két helyen fordul elő a sajátos retorikai hangsúlyt 

képviselő ἦν δὲ (volt pedig) szóösszetétel. A kutatók tekintélyes része a jellegzetes mondatkezdő 

szóösszetételt az evangéliumi szöveg meghatározó, a jánosi teológia szimbolikus keretére utaló 

alakzatként szemléli.
242

 

  

 „Ez volt a felirat (ἦν δὲ γεγραμμένον·): A názáreti Jézus, a zsidók királya!” (Jn 19,19) 

  

 „A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve.” 

 ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου. (Jn 19,23) 

 

A szövegrészekben felbukkanó δὲ (pedig, azonban) szó felhívó szerepét – Craig Koester nyomán 

– annak a sajátos jánosi beszédmódnak az elemeként szemlélhetjük, amely Jézus működését 

szimbolikus mozzanatok, jelképes utalások nyomán megjeleníthető misztériumként rögzíti.
243

 

A ἦν δὲ szóösszetétel meghatározó narratívákbe beépülve, az elbeszélések kezdő (Jn 3,1) esetleg 

záró (Jn 13,30) formuláiként a szöveg képi világának gazdag rendszeréből a világosság – sötétség 

motívumrendszerét („éjszaka”, „kora reggel”), az időre utaló jeleket („közel volt a húsvét”, 

„húsvét előkészületi napja”, valamint a krisztológiai tartalmak felé mutató karaktereket, tárgyakat 

(„a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember”, „Barabás rabló volt”, „felirat”, „köntöse 

varratlan volt”) emeli ki. 

                                                                                                                                                              
„[…] majd megosztoztak ruháján, sorsot vetve, hogy kinek mi jusson.” (Mk 15,24); „Ruháján sorsot vetve 

megosztoztak.” (Lk 23,34). A zsoltár szövegében szereplő „ruha” illetve „köntös (öltözék)” kifejezés jelentése 

egymáshoz igen közel áll, és ez a jelentésmező tükröződik a szinoptikus hagyomány szóhasználatában. A negyedik 

evangélium szerzője az új kifejezés, a „köntös” szó használatával valamint a varratlan köntösre utaló mondat 

artikulációs keretével (ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου.) ugyanakkor mély teológiai tanítást 

közvetít. Ld. Benedikt Schwank: János, (16. jegyzet), 556-557. 
242

 Thomas L. Brodie: The Gospel according to John: A Literary and Theological Commentary, New York – Oxford, 

Oxford University Press, 1993, 547; Craig Koester: „Symbol, Meaning, and Mystery”, in Uő: Symbolism in the 

Fourth Gospel: Meaning, Mystery and Community, (5. jegyzet), 218; Andreas J. Köstenberger: John, Baker 

Exegetical Commentary on the New Testament, Grand Rapids, Eerdmans, 2004, 546; Herman N. Ridderbos: The 

Gospel According to John: A Theological Commentary, Cambridge – Grand Rapids, Eerdmans, 1997, 136, 610. 

jegyzet; Benedikt Schwank: I. m., 557. 
243

 Ld. Craig Koester: I. m.., 1-32. 
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 „[Mihelyt átvette a falatot, Júdás nyomban elment.] Éjszaka volt. 

 (ἦν δὲ νύξ.)” (Jn 13,30) 

  

 „[Kaifástól a helytartóságra vitték Jézust.] Kora reggel volt.  

 (ἦν δὲ πρωἲ.)” (Jn 18,28) 

  

 „Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe.  

 (ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν ’Ιουδαίων.)” (Jn 6,4) 

  

 „[E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, 

amelyet héberül Gabbatának hívnak.] Húsvét előkészületi napja volt,  

 (ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα,)” (Jn 19,13-14) 

  

 „Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos.  

 (Ἤν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίον, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ,) [Ez éjnek idején fölkereste 

Jézust,]” (Jn 3,1) 

  

 „[Ne őt, hanem Barabást.] Barabás rabló volt.  

 (ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.)” (Jn 18,40) 

  

Az utolsó húsvéthoz kapcsolódó narratívák (a betániai vacsora, a lábmosás, Júdás árulásának 

megjövendölése; Jn 12,1-11; 13,1-20, 21-30) a Fiú küldetésének befejező szakaszát a sötétség 

motívumának erőteljes jelenlétét reprezentáló keretben jelenítik meg, így a ἦν δὲ szóösszetétel e 

képi keret jelentésrétegei felé mutató alakzatként is értelmezhető. 
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4. 4. „Minden szem rá fog majd tekinteni, mindazok, akik átszúrták.”(Zak 12,10; 

Jn 19,37; Jel 1,7) – Krisztológia, szótériológia, eszkatológia 

 

Az evangélium 19. fejezetének 34. verse a János által bemutatott üdvtörténeti eseménysor egyik 

legfontosabb mozzanatát, teológiai szempontból is meghatározó tanítását rejti. A kereszthalál 

drámáját követő narratív egység (Jn 19,31 – 37) az időpont megjelölésével („az előkészület napja 

volt, […] az a szombat ugyanis nagy ünnep volt [ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ 

σαββάτου]”), a lábszárcsontok megtörésének illetve a lándzsaszúrás mozzanatának 

hangsúlyozásával az önmagát teljesen felajánló Fiút szótériológiai, szentháromságtani, 

eszkatológiai mélységű meditációs ikonként, „bárányként”, az „átszúrtként” állítja elénk. 

 

A szinoptikus hagyomány nem örökíti meg a jánosi teológia szempontjából igen lényeges 

narratív mozzanatokat. 

A Márk evangéliumában olvasható beszámoló a tanúságtétel sajátos artikulációját a római 

százados személyéhez köti, és a Jézus temetésével kapcsolatos párbeszéd sem utal a 

lándzsaszúrásra. 

 „Amikor a százados, aki ott állt, látta, hogyan lehelte ki lelkét, kijelentette: »Ez az ember 

valóban az Isten Fia volt.« 

[…] [Pilátus] magához hívatta a századost, s megkérdezte, valóban meghalt-e. Miután a 

századostól megbizonyosodott róla, Józsefnek ajándékozta a holttestet. ” (Mk 15,39, 44 – 45) 

 

 Máté evangéliumának narratív egysége (Mt 27,51 – 54) a kereszthalál és az utolsó ítélet, „az 

idők középpontja és az idők vége egyfajta időfeletti azonosságának” apokaliptikus távlatait nyitja 

meg,
244

 és a szótériológiai üzenetet a százados és a katonák vallomásához köti. E beszámolóban 

sem jelenik meg a jánosi teológia „bárány” illetve „átszúrt” képe. 

 „A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen 

megijedtek: »Ez valóban Isten Fia volt.« – mondták.” (Mt 27,54) 

 

                                                 
244

 MP, 115. 
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 Lukács evangéliuma a feltámadt Jézus és az apostolok találkozását megörökítő jelenetben az 

örömhír kimondását a Feltámadott kezére és lábára (és nem oldalsebére) vonatkozó 

megjegyzéssel hangsúlyozza. 

 „»Miért ijedtetek meg, s miért támadt kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a 

lábam! Én vagyok.« […] Ezután megmutatta nekik kezét és lábát.” (Lk 24,38 – 39, 40) 

 

Az evangéliumi szövegek ismert jellegzetessége, hogy a krisztológiai, szótériológiai események 

bizonyos mozzanatainak artikulációja igen jelentős súlypontbeli különbségeket mutat. A 

különbség, mely a történet és a narratívában rögzített esemény fogalma között érzékelhető, 

segítséget nyújthat abban, hogy az evangéliumi elbeszélésekben jelenvaló többszólamúságot (azt 

a jellegzetességet, hogy az elbeszélések ugyanarról az eseményről eltérő módon számolnak be, 

illetve „az áttekinthetetlen misztériumról” egyik narratíva sem nyújthat teljes képet
245

) úgy 

tekintsük, mint ami alapvetően nem akadályozza meg, hogy a Bibliában az egységes – a 

valamennyi történet által együttesen, és külön-külön részleteiben elbeszélt – koherens 

(üdv)történet nyomára bukkanjunk.
246

 Miközben az evangéliumi beszámolók nem azt a fajta 

szövegegységet és koherenciát reprezentálják, mint amit az emberi szerző biztosíthat irodalmi 

alkotásának, létezik egy figyelemre méltó keret, melyben a bibliai szövegek – összefoglaló 

jellegüket szükségszerűen felmutatva – a megjelenített történetek egységét képviselik.  

A János-evangélium (az újszövetségi könyvek közül egyedülálló módon) tudatos szerzői utalások 

nyomán olyan tanúságtételként értelmezi magát, mely üdvtörténeti irányultságát a szentírási 

könyvek egészére vetett pillantással jelzi: kezdő soraiban a Teremtés könyvének nyitó szavait 

idézi fel (Έν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος), befejező részében pedig a parúziára utal (ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν 

ἕως ἔρχομαι; Jn 21,23). 

Az „amíg eljövök” kifejezés – az evangélium kolofon előtti utolsó egységeként – Jézus utolsó 

szavait idézi, emellett a Jelenések könyvében olvasható összegző imaformulára illetve az 

                                                 
245

 Hans Urs von Balthasar: A dicsőség felfénylése, I. Az alak szemlélése, (7. jegyzet), 503. 

246
 Ld. Richard Bauckham: „Hogyan olvassuk a Szentírást koherens történetként?”, ford. Horváth Imre, in: Thomka 

Beáta – Horváth Imre szerk.: Narratívák 9., Narratív teológia, (5. jegyzet), 110. Vö. Gérard Genette: „Az elbeszélő 

diskurzus”, ford.: Sepeghy Boldizsár, in: Thomka Beáta szerk.: Az irodalom elméletei I., Pécs, JPTE – Jelenkor, 61-

98; Gerard Loughlin: Telling God’s Story, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, 46-51.  
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eszkatologikus várakozás eszméjére vonatkoztatható („Jöjj, Uram Jézus!”; ἔρχου κύριε Ἰησοῦ., 

Jel 22,20).
247

 

A János-evangélium szövege olyan jelsorok jelenlétéről tanúskodik, melyek e teljes üdvtörténetet 

a megtestesült Ige jelenlétének horizontjába emelik. Bár e jellegzetes perspektívát képviselő 

tanúságtétel az örömhír megfogalmazásának „egyik lehetséges változata”
248
, az evangélium képi 

világa az emberré válás kenózisában és a kereszthalálban megmutatkozó kinyilatkoztatás 

teljességét és szerkezetét képes átfogó freskóként ábrázolni. 

E kereszthalál drámai leírása – egy mindössze két jellegzetes szót tartalmazó – explicit 

kommentárral zárul („Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”, ὄψονται εἰς ὄν ἐξεκέντησαν; Jn 

                                                 
247

 Máté evangéliuma genealógiával kezdődik, amely a teljes, Ábrahám történetétől kibontakozó ószövetségi 

üdvtörténelem összegzésének tekinthető. A könyv felidézi az Ábrahámnak és Dávidnak tett ígéreteket, és a „világ 

végezetére” vonatkozó utalással zárul (Mt 28,20). Az evangéliumi szerzők gondolkodásában érzékelhető üdvtörténeti 

perspektíva (természetes módon) az ószövetségi könyvek egyetemes történelemszemléletével vethető össze. A 

Teremtés könyvétől a Királyok könyvéig terjedő rész (1Móz – 1-2Kir) a teremtéstől a babilóni fogságig tartó, 

egységes történelmi leírást tár elénk, bár a redaktorok (különösen a Pentateuchus egységében) nyilvánvalóan nagy 

mennyiségű és igen eltérő eredetű hagyományformát építettek a szövegbe. Ezzel a kánon kialakítóinak is egyfajta 

modellt jelenítettek meg. A Krónikák két könyve ugyanazt a periódust öleli fel, mint amely a Teremtés könyvétől a 

Királyok 2. könyvéig terjedő szövegrészben megjelenik, és a könyvek (1-2Krón) első nyolc fejezetében leírt 

genealógia elegáns irodalmi eszközként jeleníti meg az Ádámtól Dávidig terjedő történelmi időszakot. Bár Ezdrás és 

Nehemiás könyve a héber kánonban nem a Krónikák könyve után található, az Ezdrás könyvében olvasható nyitó 

versek megismétlése a Krónikák könyvének (2Krón) végén – a szövegek kapcsolatát megteremtve – ugyanazon 

történet folytatását jelzi. Két párhuzamos narratív szálat figyelhetünk tehát meg, melyek közül az egyik a teremtéstől 

a babilóniai fogságig terjedő időszakot öleli fel, míg a másik a fogság utáni eseményekre, az állam helyreállítására 

helyezi a hangsúlyt. Az ószövetségi szövegkritikai vizsgálat megállapításai nyomán természetesen azt látjuk, hogy 

egyes könyvek nem illeszkednek a domináns történelemszemléletet és narratív artikulációt képviselő átfogó 

szövegekhez, bár az újraértelmezés, újraolvasás, illetve a redaktori tevékenység nyomán felmutatják azokat a nyelvi 

jeleket, melyek e könyveket vagy könyvrészleteket implicit módon Izrael történetének nagyobb egységéhez 

kapcsolják. „A bírák idejében éhínség tört ki az országban.”; „»Noéminak fia született.« – mondták, és elnevezték 

Obednek. Ő lett az atyja Dávid atyjának, Izájnak.” (Rut 1,1; 4,17); „Szuza várában élt egy zsidó férfi, Mardokeusnak 

hívták, s Jairnak volt a fia, (aki) Simi fia volt, az meg Kis fia volt Benjamin törzséből. Jeruzsálemből hurcolta el 

Babilon királya, Nebukadnezár, azokkal a foglyokkal, akiket Jechonjával, Júda királyával együtt fogott el.” (Eszt 

2,5-6); Ld. Richard Bauckham: „Hogyan olvassuk a Szentírást koherens történetként?”, (246. jegyzet), 
248

 „[N]égyféle tekintet az áttekinthetetlen misztériumra, amely szinte rafináltnak nevezhető összetettséget hoz létre, 

hiszen ez a rétegezett egész egy egyszerű eszközzel végtelen reliefbe ágyazza az egyes tetteket, szavakat és 

helyzeteket.” Hans Urs von Balthasar: A dicsőség felfénylése I., Az alak szemlélése, (7. jegyzet), 503. 
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19,37). E két kulcskifejezés ugyanakkor igen lényeges jelentéssíkok felé mutatva, annak a jánosi 

narrációnak az értelmét világítja meg, amely mintegy megindokolja, miért nem törték meg Jézus 

lábszárait, és miért szúrták át az oldalát (Jn 19,31-34). A negyedik evangélium nagy jele, az igaz 

húsvéti bárány képe jelenik meg elbeszélésbe ágyazott krisztológiai, szótériológiai tanításként. 

A húsvéti bárány motívuma a Jézus első nyilvános fellépését megjelenítő szövegrészek (Jn 1,29, 

36), a 10. fejezet ἐγώ εἰμι-logionjai köré szerveződő narratív metaforák illetve az 

elbeszélésegységekben feltűnő, a kovásztalan kenyerek ünnepére utaló időpontmegjelölések (Jn 

18,28; 19,14) tanúsága alapján az evangélium meghatározó szimbólumát alkotja. 

 

 „Nézzétek, az Isten Báránya! (ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ,) Ő veszi el a világ bűneit.” (Jn 1,29, 36) 

„Én vagyok a jó pásztor.” 

Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός; (Jn 10,11, 14) 

„A zsidók nem mentek be a helytartóságra, nehogy tisztátalanná váljanak, s elkölthessék a 

húsvéti bárányt (ἀλλὰ φάγωσιν τό πάσχα).” (Jn 18,28) 

„Húsvét előkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt.” 

ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα ἦν ὡς ἕκτη. (Jn 19,14) 

 

János beszámolója szerint Jézust abban az órában feszítették keresztre, amikor a templomban a 

húsvéti bárányokat levágták. A teljes evangéliumi tanítást átszövő implicit utalások mellett a 

lábszárcsontok megtöréséről tudósító narratív szövegrészt és a lándzsaszúrás mozzanatát az 

ószövetségi (Kiv 12,46), illetve rabbinikus hagyomány alapján a képek egymásra vonatkozásának 

komplex keretében szemlélhetjük. 

A lándzsaszúrás, Jézus oldalának megnyitása, a vér és víz jele – az ószövetségi 

szöveghagyományok és a jánosi motívumok összefonódását megjelenítve – a szótériológiai 

tartalmat előtérbe helyező tanítás képi reflexiójaként áll előttünk („és vizet adott a meredek 

szikla, eloltotta szomjukat a kemény kőszál.”; Bölcs 11,4; „Ti szomjazók, gyertek a vizekre 

mind, […] és élni fog lelketek.”; Iz 55,1, 3; „De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, az nem 

szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz 

benne.”; Jn 4,13-14). 

A kereszten függő „átszúrt” a felemelt kígyó teológiájának drámai (egyben az eszkatológiai 

dimenziót is kinyilatkoztató) képe („mert jelet kaptak a szabadulásra, […] És aki odafordult, 
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megmenekült […] általad, mindeneknek megmentője által.”; Bölcs 16,6 – 7; „Akit megmartak a 

kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt.”; Szám 21,9). 

A János-evangélium szövegében a lándzsaszúrás motívuma annak az epifániának a szimbolikus 

reprezentációja, ami Jézus megváltó tevékenységében megvalósult. A János által rögzített szöveg 

Jézus doxájának kinyilatkoztatását az ószövetségi hagyomány allúzióinak felhasználásával 

(illetve a teljes evangéliumi tanúságtétel, sőt a Jelenések könyvének jelsoraival) eszkatológiai 

tartalmú, az ítélet fogalmát előtérbe állító képként rögzíti. 

  

 „Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak.” (Zak 12,10) 

 „Íme, közeledik a felhőkben, látni fogja minden szem, azok is, akik átszúrták.” (Jel 1,7) 
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5. A jánosi képteológia alapformái a szenvedéstörténet narratívájának (Jn 19, 

16b – 37) fényében 

 
Az evangéliumi szenvedéstörténet képi világának jellegzetes elemeit a metafora, a szimbólum 

valamint a narratív képiség fogalmához rendelhető motívumokként szemléltük. A viszonylag 

rövid, zárt szövegegységben a nyelvi elemek változatos funkcióval, eltérő tónussal jelentek meg, 

és a különböző szövegszintek között megvalósuló jelentéskapcsolatok lehetőségét is felmutatták.  

Meggyőződhettünk arról, hogy a képi motívumok a szerző által megjelenített teológiai tanítás 

eszközeként az egyes szöveghelyeken nagyfokú változatosságot mutatnak. A negyedik 

evangélium krisztológiai üzenete „a képek ismétlésének, variációinak tudatos alkalmazása 

révén”, ugyanazon nyelvi elem metaforaként, szimbólumként illetve narratívában kibomló 

motívumként válik (esztétikai szempontból is) művészi szinten kibontakozó tanítássá.
249

 

 A keresztáldozat drámáját rövid terjedelmű, jól elkülöníthető cselekménymozzanatokban 

megörökítő szövegrész a Krisztusról adott tanúságtétel sajátos többszólamúságáról árulkodik. 

A narratíva első egysége Jézus kereszthez vezető útjában a Fiú küldetését, a szolgai alázat, a 

szabadon felajánlott áldozathozatal képét, a keresztrefeszítés eseményében valamint a Pilátus és a 

főpapok párbeszédét megörökítő egységben a felemelt király ikonját helyezi előtérbe (Jn 19,17, 

18, 19-22). 

Az evangéliumi szerző által megörökített nagy képek – a főpapi méltóságra utaló mozzanatok 

mellett (Jn 19,23-24) – az önmagát teljesen felajánló Fiú – szótériológiai, szentháromságtani, 

eszkatológiai mélységű – arcát (Jn 19,28 – 30), valamint a bárány, a felmagasztalt „átszúrt” 

ikonját helyezik előtérbe (Jn 19,31 – 37). Az egymást erősítő képek így teremtik meg a sajátos 

módon látási folyamatként leírható jánosi krisztológiai dimenzió alapjait.
250
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 Petrus Maritz – Gilbert van Belle: „The Imagery of Eating and Drinking in John 6: 35”, (220. jegyzet), 339. 

250
 Vö. Ruben Zimmermann: „Jenseits von Historie und Kerygma. Zum Ansatz einer wirkungsästhetischen 

Christologie des Neuen Testaments”, (7. jegyzet), 176-183. 
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5. 1. A metafora 

 

A keresztáldozatot megjelenítő szövegegység képi világának vizsgálata, az a belátás, hogy a 

motívumok több szinten, változatos formában megvalósuló kapcsolatot reprezentálnak, a János-

evangélium szövegét átszövő képi beszédmód általános leírásához is adekvát keretet biztosítanak. 

A továbbiakban a már alkalmazott módszertani kiindulópontok nyomán igyekszünk a szerző 

kereszt-teológiájának motívumait, a metaforát, a tituláris képiség elemeit (klaszterszerű 

alkalmazását) valamint a képhálók világát a teljes szövegre érvényes tudatos képalkotási módszer 

alkotóelemeiként szemlélni. 

Az evangéliumi szöveg átfogó vizsgálata (bár ez a felismerés valójában az értekezés 

formálódásának folyamata során vált véglegessé) értekezésünk kereteit jócskán meghaladná. 

Mindössze arra tehetünk kísérletet, hogy a meghatározó képteológiai elemeket – vázlatszerű 

áttekintéssel, az egész evangéliumra vetett pillantással – Krisztus-mozaikká illesszük össze. 

 

A keresztáldozat eseményét megörökítő szövegrész elemzése az egyes mondatelemek kapcsolatát 

jelző metaforikus alaptípusok felismeréséhez vezetett, melyekhez – meglátásunk szerint – az 

evangéliumi szöveg igen jellegzetes metaforikus viszonyai rendelhetők: 

 

attributív metaforák: 

„élő víz”, 

 ὔδωρ ζῶν (Jn 4,10); 

 

prepozíciós metaforikus szókapcsolatok: 

„termés az örök életre”, 

καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον (Jn 4,36); 

 

genitivus viszonyt kifejező metaforák: 

„hogy a világosság fiai legyetek”, 

ἴνα υἱοὶ φωτὸς γένεσθε (Jn 12,36); 

„De ő saját teste templomáról beszélt.” 

ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. (Jn 2,21); 
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„az Isten Báránya”, 

ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ (Jn 1,29); 

illetve mondatszintű metaforák. 

 

5. 1. 1. Mondatszintű metaforák 

 

Az evangélium mondatszintű metaforáinak kétségkívül legismertebb formáját – a Klaus Berger 

illetve Mogens Stiller Kjärgaard által metaforikus konstrukcióknak
251

 nevezett – „én vagyok-

mondások”
 
jelentik, amelyek esetében Jézus önmagát – személyének illetve üdvösségszerző 

küldetésének kimondásaként – meghatározott tárgyterületekkel azonosítja. E jellegzetes logionok 

olyan szemantikai ellentéteket jelző területeket állítanak egymás mellé, melyek együttes 

szemlélete nyomán a befogadó Jézus személyiségének krisztológiai, szótériológiai mélységét 

fedezheti fel. 

Számos tekintélyes kutató az én vagyok-mondásokat „a jánosi teológia összegzéseként”
252

, 

„miniatűr evangéliumokként”
253

, illetve a szerző „képkrisztológiájának kikristályosodott 

formáiként”
254

 szemléli. Siegfried Schulz értelmezése szerint az ἐγώ εἰμι-logionok a 

                                                 
251

 Vö. Klaus Berger: Formgeschichte des Neuen Testaments, Heidelberg, Quelle – Meyer, 1984, § 12., 38-40; 

Mogens Stiller  Kjärgaard: „Metaphern, Gleichnisse und „Ich-bin”-Aussagen im Johannesevangelium”, in: Jean-

Pierre van Noppen szerk.: Erinnern, um Neues zu sagen: Die Bedeutung der Metapher für die religiöse Sprache, 

Frankfurt a. M., Athenäum, 1988, 241-257. Ld. továbbá Silke Petersen: „Die Ich-bin-Worte als Metaphern am 

Beispiel der Lichtmetaphorik, in: Jörg Frey – Jan Gabriël van der Watt – Ruben Zimmermann szerk.: Imagery in the 

Gospel of John. Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language, (9. jegyzet),  (9.  jegyzet), 

121-138; Otto Schwankl: Licht und Finsternis: Ein metaphorisches Paradigma in den johanneischen Schriften, (69. 

jegyzet), 220.   
252

 Boy Hinrichs: „Ich bin”: Die Konsistenz des Johannesevangeliums in der Konzentration auf das Wort Jesu, SBS 

133., Stuttgart, Katolisches Bibelwerk, 1988, 16. 

253
 John Ashton: Understanding the Fourth Gospel, Oxford, Oxford University Press, 2007, 186. 

254
 Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die Christopoetik des vierten Evangeliums 

unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10., (5. jegyzet), 122. 
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kinyilatkoztatás, a jézusi önreflexió illetve a szotériológiai tartalom – gyakran apodoszisz-

formulával kiegészülő – alakzatai.
255

 

Az én vagyok-mondások nagy része meghatározott nyelvi szerkezet szerint épül fel, melynek 

elemeit az önkinyilatkoztatás formulája (ἐγώ εἰμι), a névelővel szereplő képi elem és gyakran a 

kiegészítő mellékmondat alkotja. Ruben Zimmermann véleményével egyetértve 

hangsúlyozhatjuk azonban, hogy a jánosi logionok változatossága miatt e modell nem 

alkalmazható valamennyi ἐγώ εἰμι-mondás struktúrájának leírására.
256

 

 

„Én vagyok az élet kenyere,” 

ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς˙ (Jn 6,35; illetve 6,48) 

 

„[A zsidók elkezdtek zúgolódni, amiért azt mondta:] Én vagyok a mennyből alászállott 

kenyér.” 

ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, (Jn 6,41) 

 

„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér.” 

ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς· (Jn 6,51) 

 

„Én vagyok a világ világossága.” 

ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· (Jn 8,12)
257

  

                                                 
255

 Siegfried Schulz: Komposition und Herkunft der johanneischen Reden. BWANT 5, Stuttgart, Kohlhammer, 1960, 

86-87. 

256
 Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die Christopoetik des vierten Evangeliums 

unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10., (5. jegyzet), 131-132. 

257
 A logionnal szoros összefüggést mutat a meghatározó tónust képviselő ἐγώ személyes névmás nélkül rögzített 

„Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak. (φῶς εἰμι τοῦ κόσμου.)” (Jn 9,5) kijelentéssel. A 

világosság motívumát tartalmazó – az evangéliumi szöveg meghatározó pontjait összefogó – utalások a jánosi 

képteológia igen erőteljes keretét jelölik ki. Ld. különösen a következő szövegrészeket: „Benne az élet volt, s az élet 

volt az emberek világossága (τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·). A világosság világít a sötétségben (τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ 

φαίνει,), de a sötétség nem fogta fel. […] [Az Ige] volt az igazi világosság (Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν,), amely minden 

embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ.” (Jn 1,4-5, 9-10); 

Világosságul jöttem a világba (ἐγώ φῶς εἱς τὸν κόσμον ἐλήλυθα,), hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben.” 

(Jn 12,46)  
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„Én vagyok a juhok számára a kapu.” 

ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. (Jn 10,7) 

 

„Én vagyok a kapu.” 

ἐγώ εἰμι ἡ θύρα. (Jn 10,9) 

 

„Én vagyok a jó pásztor.” 

Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. (Jn 10,11, illetve 14) 

 

„Én vagyok a feltámadás és az élet.” 

ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· (Jn 11,25) 

 

„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” 

ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· (Jn 14,6) 

 

„Én vagyok az igazi szőlőtő, [s Atyám a szőlőműves.]” 

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ, (Jn 15,1) 

 

„Én vagyok a szőlőtő, [ti a szőlővesszők.] 

ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, (Jn 15,5)  

 

A jézusi kinyilatkoztatás sajátos, absztrakt képi elemet rejtő logionjaként szemlélhető a 

kontraszt-formulában megjelenő „én meg felülről vagyok” kijelentés. 

„Ti innen alulról vagytok, én meg felülről vagyok (ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν 

ἄνω εἰμί·), ti e világból vagytok, én nem e világból vagyok.” (Jn 8,23) 

 

A logionok szerkezeti felépítését a következő alapmodellek reprezentálják:
258
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 Udo Schnelle: Das Evangelium nach Johannes, THK NT 4., Leipzig, Evangelische Verlag, 2004, 139-140. A 

logionok strukturális összefüggéseit vizsgáló munkák közül ld. különösen David Mark Ball: „I am” in John’s 

Gospel: Literary Function, Background and Theological Implications, JSNT Suppl 124., Sheffield, Sheffield 
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(1) Az egyes szám első személyű személyes névmásból (ἐγώ) és a hozzá tartozó létigei 

ragozott alakból (ind. act. praesens εἰμι) álló alapformához főnév kapcsolódik, mely gyakran 

melléknévvel egészül ki. 

(1. 1.) Predikatív szerkezetek egy főnévvel: 

„Én vagyok a kapu.” (Jn 10,9); 

„Én vagyok a szőlőtő,” (Jn 15,5a); 

„[Te mondod, hogy] király vagyok.” (Jn 18,37b); 

(1. 2.) Predikatív szerkezetek két vagy három főnévvel: 

„Én vagyok a feltámadás és az élet.” (Jn 11,25);  

„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6). 

A kiegészítő elemeket birtokos szerkezetek illetve jelzők alkothatják, a 15. fejezet pedig 

kettős metaforát rejtő verseket tartalmaz: 

„Én vagyok az élet kenyere.” (Jn 6,35); 

„Én vagyok a világ világossága.” (Jn 8,12); 

„Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves.” (Jn 15,1). 

 

(2) Egyes ἐγώ εἰμι-logionok összetett mondatok részét alkotják, illetve a Jézushoz fűződő 

viszonyt leíró mondatszerkezetekhez kapcsolódnak: 

„Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” (Jn 6,35); 

„Aki e kenyérből eszik, örökké él.” (Jn 6,51); 

„Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz.” (Jn 15,5). 

 

A logionok szerkezeti elemei (melyek olykor a passivum-struktúrákkal megegyező alakzatként 

szemlélhetők
259

) a jézusi önreprezentáció és a szótériológiai tanítás formuláit jelenítik meg.
260

 

                                                                                                                                                              
Academic, 1996; Boy Hinrichs: „Ich bin”: Die Konsistenz des Johannesevangeliums in der Konzentration auf das 

Wort Jesu, SBS 133., Stuttgart, Katholisches Bibelwerk, 1988; Christian Cebulj: Ich bin es: Studien zur 

Identitätsbildung im Johannesevangelium, SBB 44., Stuttgart, Katholisches Bibelwerk, 2000.   
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 Petrus Maritz – Gilbert van Belle: „The Imagery of Eating and Drinking in John 6: 35”, (220. jegyzet), 340; 

Eduard Schweizer: Ego Eimi… Die religionsgeschichtliche Herkunft und theologische Bedeutung der johanneischen 

Bildreden, zugleich ein Beitrag zur Quellenfrage des vierten Evangeliums, FRLANT NF 38., Göttingen, 

Vandenhoeck und Ruprecht, 1939, 126-127. 
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A 6. fejezet 35. versében megfogalmazott szotériológiai apodoszisz a Jézus-beszédek szövegében 

megőrzött jellegzetes formulaként, a logionpár párhuzamos sorában ugyanazt a szót tartalmazó – 

a szöveg ritmikai egységét biztosító – szinonim parellelizmus példájaként állhat előttünk.
261

 A 

párhuzamos sorok az ἔρχεσθαι πρός με és a πιστεύω εἰς ἐμὲ szóösszetételek jelentésbeli 

azonosságára mutatnak rá. A szöveg ritmikai egységét megteremtő elemek – a Jézus alakja 

valamint a kenyér és a víz szimbolikus jelentése közti összefüggést aláhúzva – így a szöveg 

teológiai tanítását erősítik.
262

 

 

 

5. 1. 2. Kontextuális metaforák 

 

Az evangéliumi szerző a krisztológiai tanítás kibontakoztatása során a metaforikus szerkezetek 

alkalmazását nem csupán a mondat szintaktikai szintjén valósítja meg . 

A jánosi teológia meghatározó fogalma, a bárány- (az Isten báránya) metafora Jézus alakjához 

egyéb szöveghelyek utalásai nyomán kapcsolható.
263

 

                                                                                                                                                              
260

 Rudolf Bultmann: Das Evangelium des Johannes, (95. jegyzet), 167-168, 2. jegyzet. 

261
  

 ὁ ἐρχόμενος  

 

πρός ἐμὲ  οὐ μὴ πεινάση,  

καὶ ὁ πιστεύων  εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε 

 

Ld. Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die Christopoetik des vierten 

Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10. (5. jegyzet), 235. 

262
 Ruben Zimmermann: I. m., Uo. 

263
 A kontextuális összefüggéseket biztosító szerkezetek szintaktikai elemzését ld. Ruben Zimmermann: Christologie 

der Bilder im Johannesevangelium: Die Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung 

von Joh 10. (5. jegyzet), 107-117; Dietrich Rusam: „Das Lamm Gottes (Joh 1,29, 36) und die Deutung des Todes 

Jesu im Johannesevangelium”, BZ 49. (2005), 60-74; illetve Jesper Tang Nielsen: „The Lamb of God: The Cognitive 

Structure of a Johannine Metaphor”, in: Jörg Frey – Jan Gabriël van der Watt – Ruben Zimmermann szerk.: Imagery 

in the Gospel of John. Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language, (9. jegyzet), 217-

256. 
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„Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: »Nézzétek, az Isten Báránya! Ő 

veszi el a világ bűneit. (ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.)«” 

„Másnap megint ott állt János két tanítványával, s mihelyt meglátta Jézust, amint 

közeledett, így szólt: »Nézzétek, az Isten Báránya. (ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.)«” (Jn 1,29, 35-36) 

 

Hasonló jellegű kontextuális metaforaképzés figyelhető meg a „vőlegény” metafora esetében. 

 „A vőlegény barátja (ὁ […] φίλος τοῦ νυμφίου) csak ott áll mellette, és szívből örül a 

vőlegény hangját hallva (τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου).” (Jn 3,29) 

A Keresztelő János mondatában rejlő krisztológiai üzenet, a Jézusra vonatkozó metafora 

alkalmazásával csupán a szöveg tágabb kontextusában azonosítható.
264

 A metaforikus szerkezet 

szintaktikai összefüggései csak az evangélium 2. fejezetében rögzített narratív szövegrész (illetve 

a jelenetsorban reprezentált narratív szerepcsere) kontextusa alapján válnak felismerhetővé. 

A víz borrá változtatását Rudolf Bultmann epifánia-eseményként értelmezi. A német teológus az 

evangélium 20. fejezetében rögzített szerzői utalás nyomán („Jézus még sok más csodajelet 

[σημεῖα] is mutatott tanítványai előtt,” Jn 20,30) Jézus üdvtörténeti küldetését és tevékenységét 

szémeionok által megjelenített mozzanatokhoz köti. Bultmann az általa önálló szövegkorpusznak 

tekintett szémeia-forrásban megőrzött hagyományra úgy tekint, mint amely az evangéliumi 

szövegben az Ige megtapasztalását reprezentáló szimbolikus utalásként jelenik meg.
265

 

A szövegkompozíció szempontjából a szémeionok meghatározó szerepet játszanak, a szerző 

teológiai tanításának meghatározó elemeit mutatják fel. A dialógusok gyakran a szémeion-

kijelentések elemeit építik tovább, így a jelek nyomán kibontakozó szövegegységek felhívó 

szereppel, hitbeli döntésre szólító funkcióval bírnak. A szövegben megjelenő szémeionok további 

irodalmi eszközökkel összefonódva – metaforák, két- vagy többértelmű kifejezések 

alkalmazásával – az evangéliumi üzenet interpretációjának lehetőségeit mutatják fel, és a 

befogadót a szövegben megjelenített tartalom szintjéhez méltó értelmezésre szólítják. 
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 Ld. Mirjam Zimmermann – Ruben Zimmermann: „Der Freund des Bräutigams (Joh 3,29): Deflorations- oder 

Christuszeuge?”, ZNW 90. (1999), 123-130; valamint Mary L. Coloe: „Witness and Friend: Symbolism associated 
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 A kánai menyegző eseményét bemutató szövegrész különösen fontos szerepet játszik az 

evangélium képi világában és artikulációs rendszerében, hiszen a narratíva először utal a hatalmát 

kinyilvánító Jézus jelenlététére. 

Ernst Haenchen az Emberfia-mondást megelőző szavakat a Natánaellel folytatott párbeszéd 

stilisztikailag is indokolt lezárásaként és a Kánában kinyilatkoztatott dicsőségre (τὴν δόξαν 

αὐτοῦ) utaló jelzésként értelmezi.
266

  

 „Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit (Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ ’Ιησοῦς) a 

galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét (καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ,), s tanítványai 

hittek benne.” (Jn 2,11) 

Az evangéliumi szerző számára a víz borrá változtatását bemutató narratíva az epifánia-esemény 

illetve a vőlegény-metafora reprezentációja. 

 

A kontextuális jelentéskapcsolatok harmadik jellegzetes példájaként az evangélium 12. 

fejezetében található búzaszem-metaforát említhetjük. 

„Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, 

egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” 

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσών εἰς τἡν γῆν ἀποθάνη, αὐτὸς 

μόνος μέγει. ἐὰν δὴ ἀποθάνη πολύν καρπὸν φέρει. (Jn 12,23-24) 

 

Az ἐάν μή, ἐάν δή bevezető formulákat rejtő, ellentétet kifejező szerkezetek az evangéliumi 

szöveg figurális nyelvében – a bárány illetve pásztor metaforákhoz valamint a szőlőtő képi 

világához hasonlóan – a földművelés fogalmához rendelhető képekhez tartoznak.
267

 

                                                 
266

 Ernst Haenchen: Johannesevangelium. Ein Kommentar, (1. jegyzet), 184-185. A menyegző eseményeit 

összefoglaló narratíva motívumait Rudolf Bultmann a Dionüszosz-kultuszból eredeztethető elemekkel veti össze, és 

a víz borrá változtatásának eseménye mögött az isteni kilétét felfedő Dionüszosz alakját látja. Számos kutató 

véleményével ellentétben Bultmann – elméletének megalapozásaként – arra utal, hogy az egyház az epifánia-

eseményre (valamint Keresztelő János fellépésére) való emlékezést az antik görög ünnep napjára helyezte. Rudolf 

Bultmann: I. m., Uo. Charles Kingsley Barrett szerint elképzelhető ugyan a Dionüszosz-kultusz motívumainak 

átvétele, ám a pogány elemek az evangélium szövegében egyértelműen zsidó kontextusban jelennek meg. C. 

Kingsley Barrett: The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text, 

(1. jegyzet), 212. 
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Az „óra” és a „halál” kifejezések által határolt szövegegység  (Jn 12,23-33) a küldetés 

megvalósításának és Jézus megdicsőülésének kimondását helyezi előtérbe. 

„Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia. […] Ezt azért mondta, hogy jelezze: 

Milyen halállal hal meg.” (Jn 12, 23, 33) 

A szövegrész a logion („Bizony, bizony, mondom nektek […]), a paradox kijelentés („Aki szereti 

életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre.”), a fiktív 

dialógus („Mit is mondjak: »Atyám, szabadíts meg ettől az órától?«), a félreértést reprezentáló 

alakzat („A nép […] ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: 

»Angyal beszélt vele.« Jézus megmagyarázta nekik […]) valamint a metaforizáció („Én meg, ha 

majd fölmagasztaltatom a földről,) alkalmazásával a szótériológiai (sőt eszkatológiai) mélységű 

ítélet-teológiát jelenít meg. A logionok kontextusában a földbe hullott búzaszem és a bő termés 

összefüggésére utaló mondat metaforaként értelmezhető, és jelentése egyértelmű kapcsolatba 

kerül a 25. versben megjelenő – az emberi életre és halálra vonatkozó – paradox kijelentéssel.
268

 

A megdicsőülés és az ítélet üdvtörténeti fogalmához rendelhető nyelvi szerkezetek kontextuális 

keretként biztosítják a szövegrész egységét. A földben elhaló búzaszem metaforája e kettős 

kontextuális keretben Krisztus – a kereszthalál által megvalósuló – megdicsőülésének képévé 

válik.
269

 

 

 

                                                                                                                                                              
267

 Jan Gabriël van der Watt: The Family of the King: Dynamics of Metaphor in the Gospel according to John, (9. 

jegyzet), 123-124. 

268
 Ruben Zimmermann: Christologie der Bilder im Johannesevangelium. Die Christopoetik des vierten Evangeliums 

unter besonderer Berücksichtigung von Joh 10., (5. jegyzet), 105-136. Vö. Charles Kingsley Barrett: The Gospel 

According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text, (1. jegyzet), 418; Udo 

Schnelle: Das Evangelium nach Johannes, (258. jegyzet), 203; Michael Theobald: Herrenworte im 

Johannesevangelium, HBS 34., Freiburg a. Br. – Basel – Wien, Herder, 2002, 103-129.  

269
 Ruben Zimmermann: „Imagery in John: Opening up Paths into the Tangled Thicket of John’s Figurative World”, 

(49. jegyzet), illetve Simon Kaipuram: Paroimiai in the Fourth Gospel and the Johannine Parables of Jesus’ Self-

Revelation, (108. jegyzet), 51-67. 
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5. 2.  Tituláris képiség, klaszter: Krisztológiai címek, kijelentések 

 

Az evangélium szövege – a szinoptikus hagyományhoz hasonlóan – mély teológiai tanítást 

rögzítő (és a további reflexiók irányvonalait kijelölő) krisztológiai címeket, formulákat rejt. E 

jellegzetes jánosi kijelentések az üdvtörténeti felmagasztalás és kiválasztás gondolata mellett a 

preegzisztencia- és megtestesülés krisztológiai perspektíváit is hordozzák. 

Az evangéliumi szöveg sajátos vonásaként jelenik meg az a kompozíciós elv, melynek során a 

szerző bizonyos zárt szövegegységeken belül egymástól eltérő, különböző jelentésterületekhez 

tartozó képeket kapcsol össze, csúsztat egymásba.  

A kereszt drámáját megörökítő szövegrész értelmezése során beláttuk, hogy a szerző jellegzetes, 

ám önmagukban igen eltérő képi elemekhez rendel krisztológiai kijelentéseket („a zsidók királya” 

[ὁ βασιλεὺς τῶν ’Ιουδαίων]; „az egy darabból szőtt köntös” [ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν 

ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὃλου.]; „[Jézus] anyja” [ἡ μήτηρ αὐτοῦ]; „a szeretett tanítvány” [ἡ ἀδελφὴ 

τῆς μητρὸς αὐτοῦ]; „szomjúság (szomjazom)” [διψῶ]; „kilehelte lelkét” [παρέδοκεν τὸ πνεῦμα]; 

„nem törték meg lábszárát” [οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη]; „vér és víz” [αἷμα καὶ ὕδωρ]).  

 

A János-evangélium teljes szövegét vizsgálva ugyancsak figyelemre méltó a változatos formában 

megjelenő képek összefonódása, illetve – krisztológiai tartalmukból fakadó – kapcsolata. Amint 

arra a παροιμία fogalmához kapcsolódó hermeneutikai kiindulópontok értelmezése kapcsán 

utaltunk, az evangéliumi üzenet képteológiai világának megközelítése megköveteli, hogy a 

befogadó a Jézus által képekben elmondott és reprezentált valóságtartalmak (παροιμία) 

értelmezését egyfajta összegző – a húsvét utáni hittapasztalatok világát feltételező (παρρησία) – 

esztétikai – teológiai pozícióból kísérelje meg. A sajátos módon egymásra vetülő kifejezések így 

a „jánosi látásmód” nyomán mutatják fel az ikonként szemlélhető Krisztus-alakot. 

Az evangéliumi szerző által alkalmazott krisztológiai címek megközelítése, csoportosítása 

többféle szempont alapján is elképzelhető. A Rudolf Schnackenburg által javasolt szisztematikus 

áttekintés nyomán a jánosi krisztológia meghatározó kijelentései – a megfogalmazás jellege 

alapján – három jellegzetes csoportot alkotnak, és a (1) megnevező, tituláris, az (2) implicit vagy 
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körülírás formájában megjelenő, illetve a (3) narratív keretben kibontakozó krisztológiai 

formulák típusát reprezentálják.
270

 

Az evangélium meghatározott szövegegységeken (akár egy teljes fejezeten) belül egymástól 

független formulákat oly módon kapcsol össze, hogy a különböző jelentésterületekhez tartozó 

képek krisztológiája a metaforák egymást kölcsönösen értelmező (és elsődlegesen nem logikai) 

összefüggései nyomán válhat érzékelhetővé. A jánosi képkrisztológia kutatásában (különösen az 

ezredfordulót követő évektől) érzékelhető hangsúlyeltolódások, a módszertani kiindulópontok 

területén bekövetkezett változások egyértelműen azt jelzik, hogy a negyedik evangélium 

hagyománytörténeti hátterére irányuló diakronikus kutatás mellett a metaforikus kapcsolatok 

leírására irányuló szinkronikus kutatás a szerző tudatos kép- és szövegalkotási eljárásának 

értelmezéséhez adekvát szempontokat nyújthat.
271

 

 

A Prológus (Jn 1,1-18) a következő jellegzetes kifejezéseket szervezi egésszé: 

„Ige” 

ὁ λόγος (Jn 1,1); 

„Isten” („Istennél”, „Istentől”, „Egyszülött Isten”) 

θεὸς (πρὸς τὸν θεόν, ἐκ θεοῦ, μονογενὴς θεὸς
272

) (Jn 1,1, 2, 13, 18); 

„világosság” 

φῶς (Jn 1,4, 5, 9); 

 „élet” 

ζωὴ (Jn 1,4); 

                                                 
270

 Ld. Rudolf Schnackenburg: Das Johannesevangelium. I. Teil: Einleitung und Kommentar zu Kap. 1-4., HThK 

NT, Freiburg – Basel – Wien, Herder, 2001, 321-328. 

271
 Vö. Juan P. Miranda: Der Vater, der mich gesandt hat. Religionsgeschichtliche Untersuchungen zu den 

johanneischen Sendungsformeln, Bern – Frankfurt a. M., Peter Lang, 1976, 38; Rudolf Schnackenburg: „Der Vater, 

der mich gesandt hat. Zur johanneischen Christologie”, in: Ciliers Breytenbach – Henning Paulsen szerk.: Anfänge 

der Christologie, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1991, 275-291.  

272
 Egyes kéziratok az Egyszülött Fiú (μονογενὴς υιὸς) kifejezést tartalmazzák, szövegkritikailag az Egyszülött Isten 

azonban jobban igazolható. E nehezebb olvasat igen lényeges teológiai mondanivalót rejt. A névelő nélkül használt 

θεὸς szó nem csupán az Atyára vonatkozhat, a kifejezés a Logosz isteni létmódját is jelölheti (Jn 1,1c). „Az ’egyetlen 

nemzett Fiú’ olvasatot egyetlen görög kézirat és egyetlen görög egyházi író műve sem tartalmazza.” A μονογενὴς 

υιὸς olvasat valójában a 4. századból származik, és a latin fordításokban Tertullianus koráig mutatható ki. Ld. 

Benedikt Schwank: János, (16. jegyzet), 41. 



131 

 

 „Egyszülött” („az Atya Egyszülöttének [dicsőségét]”, „Egyszülött Isten”) 

ὁ μονογενὴς ([δόξαν] ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, μονογενὴς θεὸς) (Jn 1,14, 18) 

„test” 

σὰρξ (Jn 1,14). 

 

A 4. fejezet képi világában  

a „víz” („élő víz”) 

 ὕδωρ (ὔδωρ ζῶν) (Jn 4,10); 

 a „próféta” 

 προφήτης (Jn 4,19);  

az „imádás helye” („amikor igazi imádói (προσκυνηταὶ) lélekben és igazságban imádják 

az Atyát (προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ)”) (Jn 4,23)  

a „Messiás”, sőt a „vőlegény”,
273

  

 

a 10. fejezetben  

a „pásztor” (a „jó pásztor”) 

ὁ ποιμὴν ὁ καλός (Jn 10,11, 14);  

a „kapu” („a juhok számára a kapu”) 

ἡ θύρα (ἡ θύρα τῶν προβάτων) (Jn 10,7, 9); 

a „templom” (idő- és térdeiktikus utalások illetve metaforizáció formájában: „a 

templomszentelés ünnepe”, „templomban”, „Salamon csarnokában”) 

ἱερῷ (Jn 10,23);  

az „Isten fia” 

υἱὸς τοῦ θεοῦ (Jn 10,36), 

és a „szent” („akit az Atya megszentelt”, ὁ πατὴρ ἡγίασεν), valamint indirekt utalások 

formájában „Messiás” és „Isten” – Jézusra vonatkozó kép illetve cím – jelenik meg.
274
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 Ld. Mirjam Zimmermann – Ruben Zimmermann: „Brautwerbung in Samarien? Von der moralischen zur 

metaphorischen Interpretation von Joh 4.”, ZNT 2., (1998), 40-51; továbbá Ruben Zimmermann: Christologie der 

Bilder im Johannesevangelium: Die Christopoetik des vierten Evangeliums unter besonderer Berücksichtigung von 

Joh 10. (5. jegyzet), 142-149. 

274
 Ruben Zimmermann: I. m., 303-389. 
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Alan Culpepper nyomán a 21. fejezetet az ekkleziológiai képek összefüggését felmutató 

narratívaként szemlélhetjük,
275

 melynek meghatározó elemeit a  

„hét tanítvány” („[megjelent] a tanítványoknak (τοῖς μαθηταῖς)”; „a tanítványok (οἱ 

μαθηταὶ) nem ismerték fel”) (Jn 21,1, 4); 

a „halászat” („[Megyek] halászni”) 

ὑπάγω ἁλιεύειν (Jn 21,3);   

az „éjszaka és a hajnal” („De akkor éjszaka [nem fogtak semmit]”; „Amikor megvirradt 

[Jézus ott állt a parton]”) 

ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. πρωῒας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς (Jn 21,3-4); 

a „bárka” („bárkába szálltak”; „a bárka jobb oldalán”; „követte a bárkával”) 

                                                 
275

 Vö. „Az evangélium 21. fejezete az egyházat a feltámadt Krisztus bárkájaként állítja elénk. Itt jelenik meg az új 

közösség, mely (hálóval) sokakat maga köré gyűjt, mely „a tanúságot tevő”, a szeretett tanítvány elbeszélését 

hallgatja, és amelynek irányítója, pásztora Péter apostol. A keresztény közösség intézményes jellegét és küldetését a 

szövegben a Péterhez rendelt pásztor (Jn 21,15-19) valamint a szeretett tanítványt jellemző szemtanú (Jn 21,24) 

fogalma alapozza meg. A csodálatos halfogás eseményének leírása (a 153 nagy hal megjelölésével, Jn 21,4-18) az 

egyház egyetemes küldetésének jeleként olvasható. Ezzel párhuzamosan az eseménysort követő narratíva (Jézus és a 

tanítványok közös étkezése a parton) a közösség eucharisztikus küldetésének jelképeként értelmezhető. A Simon 

Péter és a szeretett tanítvány között érzékelhető – az evangélium szövegében (Jn 13,24-26; 20,2-10) rögzített – 

nyilvánvaló feszültség szintén a 21. fejezet utalásai nyomán oldódhat fel. Az utolsó szövegrész (Jn 21) számol be az 

őskeresztény gyülekezet (mint egységgé formálódó közösség) jövője szempontjából meghatározó eseményekről: 

Jézus Pétert a nyáj pásztorának, vezetőjének jelöli ki (Jn 21, 15-17), míg a közösség Jézus üdvtörténeti művét a 

szemtanú, szeretett tanítvány beszámolója nyomán ismerheti meg (Jn 21,24; továbbá 19,35). A fejezet utalásai 

alapján a közösségnek egyetlen pásztora és egyetlen, a megváltás művét hitelesen tolmácsoló szemtanúja van: 

„Legeltesd bárányaimat. […] Legeltesd juhaimat.” (Jn 21,15,16); „Ez az a tanítvány, aki ezekről tanúságot tett, és 

megírta ezeket. Tudjuk, hogy igaz a tanúsága.” (Jn 21,24)” Francis J. Moloney: „John 21 and the Johannine Story”, 

in: Tom Thatcher – Stephen D. Moore szerk.: Anatomies of Narrative Criticism: The Past, Present, and Futures of 

the Fourth Gospel as Literature, (31. jegyzet), 239; Ld. részletesen Lars Hartman: „An Attempt at a Text-Centered 

Exegesis of John 21.”, ST 39. (1984), 29-45; Francis J. Moloney: Glory not Dishonor: Reading John 13-21., 

Minneapolis, Fortress, 1998; Fernando Segovia: „The Final Farewell of Jesus: A Reading of John 20:30-21:35.”, 

Semeia 53. (1991), 167-190; Hartwig Thyen: „Johannes und die Synoptiker. Auf der Suche nach einem neuen 

Paradigma zur Beschreibung ihrer Beziehungen anhand von Beobachtungen an Passions- und Ostererzählungen”, in: 

Adelbert Denaux szerk.: John and the Synoptics, BETL 101., Leuven, Leuven University Press, 1992, 273-299; 

David F. Tolmie: Jesus’s Farewell to the Disciples: John 13:1-17:26 in Narratological Perspective, BIS 12., Leiden, 

Brill, 1993. 
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τὸ πλοῖον (Jn 21,3, 6, 8);  

a „százötvenhárom nagy hal” („[amely tele volt] nagy hallal, szám szerint 

százötvenhárommal”) 

ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν (Jn 21,11);  

az „el nem szakadó háló” („s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló”) 

καὶ τοσούτων ὄντον οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. (Jn 21,11)  

az „izzó parázs”  

valamint „a kenyér és a hal” alkotja. („[Amikor partot értek,] izzó parazsat láttak, s rajta 

halat, mellette meg kenyeret.”) 

βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον. (Jn 21,9).
276

 

 

Schnackenburg megkülönböztetett figyelemmel fordul a teljes evangéliumi szöveg krisztológiai 

kijelentéseit gazdag utalásrendszerrel (ugyanakkor igen határozott alapvonalakkal) kijelölő 

artikulációs kerete felé. Értelmezése alapján az 1. fejezet valamennyi – a jánosi krisztológia 

szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró – tituláris formulát tartalmazza: 

 

az Isten Fia (ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ; Jn 1,34, 49)
277

,  

az Isten Báránya (ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ; Jn 1,29, 36),  

a Messiás, a Fölkent ([…] τὸν Μεσσίαν; χριστός; Jn 1,41),  

Izrael királya (βασιλεὺς […] τοῦ ʼΙσραήλ; Jn 1,49),  

az Emberfia ([…] τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; Jn 1,51). 

 

János evangéliuma e domináns – a dialógusokban egyes esetekben (Jn 1,21 25) indirekt utalások 

formájában megjelenő – címek krisztológiai tartalmát a következő, az evangélium szövegében 

meghatározó pontokon felbukkanó megnevezésekkel egészíti ki: 

  

                                                 
276

 R. Alan Culpepper: „Designs for the Church in the Imagery of John 21,1-14.”, in: Jörg Frey – Jan Gabriël van der 

Watt – Ruben Zimmermann szerk.: Imagery in the Gospel of John. Terms, Forms, Themes, and Theology of 

Johannine Figurative Language, (9. jegyzet), 369-402. 

277
 Egyes kéziratok a 34. versben a ὁ εκλεκτός τοῦ θεοῦ megnevezést tartalmazzák, így az Isten választottja kifejezés 

további krisztológiai titulusként említhető.  Ld. Rudolf Schnackenburg: Das Johannesevangelium. I. Teil: Einleitung 

und Kommentar zu Kap. 1-4., (270. jegyzet), 305.   
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 a próféta (ὁ προφήτης; Jn 6,14), 

 rabbi, mester (ῥαββί; Jn 1,49; 3,2; 4,31; 6,25), 

 az Úr (κύριε; Jn 6,68; 8,11), 

 a világ üdvözítője (ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου; Jn 4,42), 

 az Isten Szentje (ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ; Jn 6,69), 

 valamint az önkinyilatkoztatás formuláiként értelmezhető én vagyok-kijelentések.
278

 

 

Az evangéliumi kijelentések jellegzetes formáját képviselik azok a megnevező funkcióval bíró 

formulák, melyek krisztológiai vagy szótériológiai tartalmak implicit megnevezéseként vagy 

körülírásként szemlélhetők: 

  

 „Aki nyomomba lép, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. […] A nyomomba lép 

valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.“ (Jn 1,15, 30) 

  

 „De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki a nyomomba lép, s akinek még a saruszíját 

sem vagyok méltó megoldani.“ (Jn 1,27) 

  

 „az Egyszülött Isten […], aki az Atya ölén van.“ (Jn 1,18) 

  

 „Akire látod, hogy leszáll a Lélek, s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni.“ 

(Jn 1,33) 

 

A Keresztelő János tanúságtételében rögzített teológiai predikatív formulák mellett narratív 

keretben megjelenő krisztológiai tartalmakat is megfigyelhetünk. A rövid elbeszélésekben 

megjelenő „kontrasztív formulák“, a szerepcserében reprezentált (a valódi krisztusi alakot 

felmutató) titulusok az evangéliumi szerző igen sajátos szövegalkotási eljárását jelzik. 

 

E narratív – tituláris képiség jellegzetes példáit („vőlegény“, „Úr“, „király“, „bíró“) a következő 

szöveghelyeken találhatjuk: 

– a kánai menyegző: a „meghívott – vőlegény“ képe: 
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„Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában. [...] Jézust is meghívták a 

menyegzőre, [...] Ekkor azt mondta nekik: »Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a 

násznagynak.«“ (Jn 2,1-11; [1, 2, 8]; 

– a lábmosás: a „szolga – Mester, Úr“ képe: 

„Húsvét ünnepe előtt történt. [...] fölkelt a vacsora mellől, levetette felsőruháját, fogott 

egy vászonkendőt, és maga elé kötötte. Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, 

hogy sorra megmossa, majd a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát. [...] Ti 

Mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok.“ (Jn 13,1-13 [15]; [1, 4-5, 13]; 

–  Jézus Pilátus előtt: a „megalázott, kigúnyolt – király“ illetve az „elítélt – bíró“ képe: 

„[Pilátus közbeszólt:] »Tehát király vagy?«, »Te mondod, hogy király vagyok« - mondta 

Jézus.”  [...] A katonák töviskoszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Aztán 

elé járultak és így gúnyolták: »Üdvöz légy, zsidók királya!« […] Jézus töviskoronával, 

bíborpalástban jött ki.” [...] „Nézzétek, a királyotok!” (Jn 18,28 – 19,16a; [18,37, 19,2-3, 5, 14])   
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5. 3. Képhálók 

  

A keresztáldozat eseményét bemutató szövegrész elemzése a jánosi képi világot alkotó formulák 

változatosságára, egymástól eltérő jellegére hívta fel figyelmünket. A teljes evangéliumi 

szövegben megjelenő tanítás ugyanakkor olyan képi artikuláció nyomán jelenik meg, mely az 

egyes képek szoros kapcsolatát, egymást kölcsönösen értelmező (ezáltal új interpretációs 

rétegekkel gazdagító) szerepét is feltételezi. 

Figyelmünket a továbbiakban az evangéliumi szöveg struktúráját is meghatározó képhálókra, a 

képek egymásra reflektáló jellege nyomán kialakuló összefüggésekre fordítjuk.  

 

 

5. 3. 1. Figurális beszédalakzatok 

 
A formatörténeti- illetve formakritikai szövegvizsgálat – módszertani kiindulópontjaiból 

fakadóan – az evangéliumi textusok formuláit, a Jézus alakjával kapcsolatba hozható hagyomány 

elemeit két meghatározó (természetesen egymást kiegészítő) kategóriába sorolva, narratív jellegű 

illetve logionformulákat rögzítő szövegegységekként szemléli. Ezen kiindulópont alapján a 

János-evangélium meghatározó szövegrészei a figurális beszédalakzatok erőteljes jelenlétéről 

tanúskodó „Jézus-mondások”, „Jézus-beszédek”, logionok csoportját alkotják. A kutatási 

irányvonalakat szemlélve ugyanakkor általános érvénnyel ismételten megjegyezhetjük, hogy a 

jánosi szövegegységekben megőrzött logionok igen sokrétű összefüggéseket, egymásra 

vonatkozó jelentésmezőket reprezentálnak. A formatörténeti iskola nyomán alkalmazható 

kategóriák emellett a negyedik evangélium képnyelvének csupán bizonyos típusaira érvényesek, 

sőt az evangéliumi szerző által megjelenített világ „kép” fogalmának értelmezése is vitatható.
279
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Elsősorban Johannes Beutler valamint Michael Theobald szövegelemzései mutatnak rá arra a 

jellegzetességre, hogy a jézusi beszédhagyományként említhető szövegrészek nagy számban 

tartalmaznak olyan figurális beszédalakzatokat, melyek a parabola, a double entendre illetve a 

kétértelmű nyelvi kifejezés kategóriáival jellemezhetők.
280

 

Rudolf Bultmann a kép fogalmát olyan hasonlatot vagy analógiát kifejező kijelentésekre 

alkalmazza, melyek nem tartalmazzák a teljes hasonlat nyelvi elemeit, és a bölcsességi irodalom 

logion-formuláiban, jellegzetes módon Sirák fiának könyvében lelhetők fel. 

 

„Vízzel oltják el a lobogó tűzlángot, az irgalmas szeretet bűnöket engesztel.” (Sir 3,30) 

 

„A bölcsesség bilincsét rakd a lábadra, a nyakadat hajtsd az igájába. 

Hajtsd alá a vállad, s hordozzad a terhét, a gyeplőit ne und meg sohasem. 

[…] Erős támaszul szolgálnak majd bilincsei, nyakláncai pedig pompás öltözékül. 

Igájából aranypálca válik, gyeplőiből meg bíborszínű szalag.” (Sir 6,24-25, 29-30) 

 

„Eléd öntötte a tüzet és a vizet, amire vágyol, az után nyújtsd a kezed.” (Sir 15,16) 

 

Kurt Erlemann – Bultmann az összehasonlítás mozzanatát előtérbe helyező kiindulópontját 

vitatva – a képet a narratívában megjelenített példázat meghatározó elemeként szemléli, mely a 

metaforával és a parabolával állítható párhuzamba.
281

 

Siegfried Schulz értelmezése szerint a figurális alakzatok egy-egy nagyobb kép köré szerveződve 

teremtik meg a beszédformulák összetett képi világát, és a jézusi logionok (különösen az 

önértelmező kijelentésként szemlélhető én vagyok-mondások) formai szempontból a mandeus 

hagyománnyal, a gnosztikus forrásokkal folytatott párbeszéd lehetőségére utalnak.
282
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A képiség fogalmára irányuló eltérő megközelítési lehetőségek fényében szemlélhetjük-e tehát a 

negyedik evangéliumot olyan komplex képi világot tükröző egységként, mint amelyben a szerző 

tudatos (jellegzetes módon jánosi) szövegalkotói tevékenysége tükröződik? 

 

A görög nyelvben a figurális beszédmód megnevezésére, a képiség világára utaló kifejezésként 

az εἰκονολογία kifejezést találjuk. 

A Phaidrosz szövegében Platón a szót a képekben gazdag beszéd leírására alkalmazza, és 

példaként – kritikáját is finom tónussal érzékeltetve – Pólosz választékos szóhasználatát, 

kifinomult stílusát említi.
283

 

 

„S hogyan szóljunk Pólosz rétorikai múzeumáról, aki feltalálta a kettős kifejezést, az 

elmés mondások alkalmazását, a képes beszédet (ὡς διπλασιολογίαν καἱ γνωμολογίαν καἱ 

εἱκονολογίαν), a kifejezésekben a költői ékesszólást Likümniosz módjára, aki ezt ajándékba adta 

neki.” 

 „[…] ha hallanának azokról a gyönyörű mesterfogásokról, amelyeken végigmentünk: a 

brakhülogiáról, a képes beszédről (βραχυλογιών τε καἱ εἱκονολογιῶν), s a többiről, melyeket még 

alaposan meg kell vizsgálnunk,” (Phaedr. 267c, 269a-b)
284

 

 

Egyéb ókori görög forrásokban ugyanakkor a képiség eszközét alkalmazó beszéd fogalmát jelző 

kifejezés (εἰκονολογία) igen ritkán fordul elő. A Phaidrosz szövegében Platón által használt 

terminológiára csupán a Scholia in Platonem (Scholia vetera) soraiban valamint Antigonosz 

’Iστοριῶν παραδόξων συναγωγή (Historiae mirabiles) címen fennmaradt művében találhatunk 

utalást. 

„A delphoiak azt állítják, hogy a Parnasszosz Korkíon barlangja olykor aranyban 

tündököl. Így senki nem mondhatja, hogy Philoxenósz képekben beszél (εἰκονολογείν), mikor 

kijelenti […]”
285
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Az ókori források arról tanúskodnak, hogy a trópusok rendszerezése, illetve a figurális 

beszédmód és jelentéstartalom vizsgálata igen nagyfokú körültekintéssel valósult meg, és a 

szerzők az εἰκονολογία szót nem műfajmegjelölésként, hanem a beszéd stilisztikai eszköztárában 

meglévő képiség kifejezésére alkalmazták. 

A képi beszédmód jellegzetességeit értelmező kísérletek változatossága, ellentmondásos, 

félreértérthető terminológiai eszköztára talán abból a tényből fakad, hogy a rétorok a γένος szót – 

általános érvénnyel – műfajra utaló jelentéssel, illetve stilisztikai kategóriaként is alkalmazták. 

Az ókori szerzők a γένος kifejezést a beszéd fajtájának, típusának jelzésére, valamint a 

beszédstílus minőségének leírására is használták, megkülönböztetve így az egyszerű (γένος 

ἰσχνόν), a közepes (γένος μέσον) és a fennkölt (γένος ἁδρόν, μεγαλοπρεπές) stílusnemet.
286

 

A retorika klasszikus fogalmait idézve, a gondolat nyelvi kifejezése szempontjából a következő 

kategóriák szerepe elsődleges: a nyelvhelyesség (latinitas), világosság (perspicuitas), a tárgyhoz, 

a beszélőhöz és a hallgatóhoz illő mód (aptum), a beszéd stílusneme (genera dicendi), valamint a 

beszéd díszítése (ornatus).
287

 

Az ókori retorika a nyelvi kifejezés tartalmi és formai jellegének igen szoros kapcsolatát 

hangsúlyozta, és az ornatus szerepét a tartalom intenzívebb kifejezését szolgáló összetevőként (és 

nem a felesleges díszítőelemként) határozta meg. A magas színvonalú oratio a meggyőzés 

eszköze lehet, illetve a beszédben a tartalom „egyértelmű kifejezését” teszi lehetővé.
288

 

Rainer Hirsch-Luipold – a képiség ókori irodalmi, filozófiai és vallási szerepére 

vonatkozóan – a Plutarkhosz gondolkodásában megjelenő, a képi kifejezésmód jelentőségét 

előtérbe helyező utalásokra hívja fel a figyelmet. 

A Szókratész daimónjában olvasható bevezető sorok a λóγος ἐν ἐικόνι λελεγμένος szóösszetételt 

tartalmazzák, melynek jelentése a képi ábrázolásra (festményre) vagy a beszéd figurális jellegére 

is utalhat.
289

 A szóösszetétel igen markáns kifejezése annak a meggyőződésnek, mely szerint a 
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képiség a gondolkodás és a nyelv alapvető jellegzetessége. A figurális nyelv – amint arra 

Plutarkhosz εἰπών ἑν μεταφορᾶ illetve μεταφορᾶ χρησάμενον λέγειν kifejezése is rámutat – 

esztétikai értéket képvisel, episztemologiai funkciót tölt be, és alkalmas arra, hogy teológiai 

axiómák keretét jelölje ki.
290

 

 

Amint arra a keresztrefeszítés drámáját összefoglaló szövegegység elemzése rávilágított, az 

evangélium beszédalakzatait, figurális elemeit célszerű a jánosi képteológia egyedi 

komponenseiként, e komplex ám koherens szövegvilág összetevőiként vizsgálni. 

Összegző áttekintésünk célja, hogy az evangéliumi szerző képalkotói módszerének megközelítése 

a szöveg krisztológiai tanításának árnyaltabb értelmezésének – az alak szemlélésének – 

lehetőségét hordozza. 

 

 

5. 3. 2. Képvariációk, képhálók az evangéliumi szövegben 

 

A negyedik evangélium figurális nyelvére irányuló kutatás terén elsősorban Ulrich Busse, Jan 

Gabriël van der Watt és Ruben Zimmermann kiindulópontjai világítottak rá arra a 

jellegzetességre, hogy az evangélium egyes képeinek variációja ismétlődő motívumokból, 

metaforákból álló – a szöveg különböző jelentésszintjeit összefogó – képhálót hoz létre. 

A krisztológiai jelentést hordozó képek kibontakozásának legjellegzetesebb formáját a jézusi 

logionokban megjelenő, többféle változatban előforduló jelsorok képviselik, melyek igen 

szerteágazó, zárt narratívák formájában kibontakozó metaforikus viszonyokat reprezentálnak. 

 

 „Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem 

hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. 
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[…] Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem 

maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő 

termést hoz. […] Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. 

Összeszedik, tűzre vetik és elég. […] Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok,” (Jn 

15,1 – 8) 

 

5. 3. 2. 1. „maga az Atya tesz mellettem tanúságot, aki küldött.” (Jn 5,37) 

 

A jánosi teológia igen lényeges aspektusát fedezhetjük fel a Fiú személyéhez köthető valamint a 

küldetés fogalmára vonatkozó kijelentések összekapcsolásában. 

Az evangélium meghatározó szöveghelyei a küldőt számos alkalommal Istennel, illetve még 

gyakrabban az Atyával azonosítja. Ez a teológiai tartalom rejlik az evangélium sajátos 

szóösszetételeiben valamint – expressis verbis – a 3. és 5. fejezet soraiban. 

  

 „az Atya, aki küldött (ό πέμψασ με πατήρ)” (Jn 5,37; 6,44; 8,16, 18; 12,49) 

 „te küldtél engem (σύ με ἀπέστειλας)” (Jn 17,8; 18,21, 23, 25) 

 „Nem azért küldte el (ἀπέστειλεν) Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, 

hogy üdvösséget szerezzen a világnak.” (Jn 3,17) 

 „Akit ugyanis az Isten küldött (ἀπέστειλεν), az az Isten szavait közvetíti.” (Jn 3,34) 

„Ezek a tettek, amelyeket végbeviszek, maguk tanúskodnak mellettem, hogy az Atya 

küldött (ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν). […] maga az Atya tesz mellettem tanúságot, aki küldött.” (Jn 

5,36-37) 

 „Az tetszik Istennek, […] ha hisztek abban, aki küldött (ἀπέστειλεν).” (Jn 6,29) 

 „Hisz nem magamtól jöttem, hanem ő küldött (με ἀπέστειλεν).” (Jn 8,42) 

  „és akit küldtél (ὃν ἀπέστειλας) […]” (Jn 17,3)
291
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Elsősorban Jan Gabriël van der Watt igen részletes szövegértelmezéseiben játszik meghatározó 

szerepet az a felismerés, mely szerint az evangéliumi szerző képi világában a küldetést jelző 

állítások és a család fogalmához kapcsolódó metaforák egyetlen összképpé szerveződnek, és 

ismét kölcsönösen új jelentéstartalmak kibomlását eredményező metaforikus világot alkotnak. 

E szoros összefüggést mutató jelsor jellegzetes elemei közül a következő példák említhetők:  

 (1) a küldő maga az Atya (Jn 5,37; 6,44; 8,16, 18; 12,49);  

(2) a küldött a Fiúval azonosítható (Jn 3,17);  

(3) az Atya és a Fiú bizalomteljes kapcsolatban áll egymással (Jn 14,10-11, 20-21; 17,21, 

23, 25);  

illetve (4) a küldött hatalma az Atya és a Fiú közti egyenlőségből fakad (Jn 10,30; 

16,15.
292

 

 

Az evangélium teológiai tanítását hangsúlyos módon reprezentáló „küldött” Krisztus-kép 

jellegezetes alakszerű metaforahálóként értelmezhető, melynek belső koherenciáját a 

szövegegész komplexitásában észlelhetjük. A Fiú küldetését előtérbe helyező képi világban e 

Krisztus-predikátumok definitív mondatszerkezetek illetve jellemzően igei konstrukciók 

formájában jelennek meg. A küldetés fogalmának érzékeltetésére a szöveg két különböző, 

szinonimaként értelmezett igét (πέμπειν, illetve άποστέλλειν) használ, a jánosi artikuláció 

jelentésmezőit figyelembe véve ugyanakkor a küldetés fogalmát leíró kifejezés a Jézus 

eljövetelére illetve visszatérésére (ἔρχομαι; ἐξέρχομαι) utaló jelzést is magában foglalja. A 

küldött fogalmát jelző tartalmi részaspektusok (amint azt az evangélium nagy krisztológiai 

fogalmaival kapcsolatban hangsúlyoztuk) nem szerveződnek egy meghatározott, a küldetés 

teológiai reflexióit összegző beszédhez, hanem különböző szöveghelyeken bukkannak fel, ám a 

befogadó pillantása nyomán „mozaikszerű összképpé” szerveződnek.
293

 E befogadói tevékenység 

által (és a húsvét utáni tapasztalatok fényében) rajzolódhat ki a képekben elmondott (παροιμία) 

valóságtartalmak és események ideáltipikus sora. 
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A János-evangéliumban elénk tárt küldött-krisztológia hátterét tehát e komplex – ám csupán első 

pillantásra ellentmondásosnak tűnő – képi világ alkotja. E képteológiai háttér egymással igen 

szoros kapcsolatot létesítő („egymásba csúsztatott”) elemei azonban – a jánosi krisztológiai 

fogalmakat megjelenítő „kapu”, „pásztor” vagy „bárány” képekhez hasonlóan – ugyanazon 

tanúságtétel részét képezik. 

 

 

5. 3. 2. 2. „A világosság a világba jött” (Jn 3,19) 

 

Az evangéliumi szerző a hétköznapi léttapasztalatunkhoz kötődő világosság fogalmához számos 

képi elemet társít, és a változatos módon megjelenő képalkotási eljárásokkal az evangélium egyik 

meghatározó képhálóját hozza létre. 

A világosság motívuma megjelenhet  

 

 – én vagyok-logion formában, metaforikus kijelentésekben 

 „Én vagy a világ világossága, aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet 

világossága” (Jn 8,12);  

  

 – a kontraszt elemét tartalmazó szimbólumhagyomány felidézésében 

 „[…] s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a 

sötétség nem fogta fel.” (Jn 1,4-5) 

 „a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, […] mert tetteik 

gonoszak voltak.” (Jn 3,19); 

 

 – valamint a narratív teológiai artikuláció eszközével, a világosság motívumának zárt 

elbeszélésegységben való kibontásában 

 a vakon született meggyógyításáról beszámoló perikópában (Jn 9)
294
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A világosság fogalmához rendelhető képi elemek (metaforákként illetve szimbólumként 

értelmezett motívumok) a világba lépő Ige megjelenésétől a húsvét eseményéig húzódó ív 

mentén helyezkednek el.
295

 

A Prológus – az Igét az élet forrásaként megnevező – sorai (Jn 1,4-5), a Nikodémus éjszakai 

látogatását leíró jelenet (Jn 3,19-21), az ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου – logion (Jn 8,12) valamint 

a metaforasorral összefüggő, a vakon született meggyógyítását leíró szövegrész (Jn 9,4-7) a Jézus 

működésére vetülő árnyékot előtérbe helyező mozzanatokig (Jn 11,9-10), a megdicsőülés 

meghirdetéséig, a passió és a halál sötétségéig (Jn 12,25-36, 46; 13,30) jelölik ki az üdvtörténeti 

eseményeket.
296

 

Bár a jánosi képteológia a motívumok jelentésmezőit nem korlátozza, az evangéliumi szöveg a 

kontraszt alkalmazásával a világossághoz rendelhető jelsorokat Istenhez, az élethez és Jézus 

megismeréséhez rendeli, míg a sötétséghez tartozó képeket az ellentétes oldalon sorakoztatja fel. 

Az evangélium cselekménye az ellentétes értékmezőkhöz rendelt képhálókban a világosság és a 

sötétség motívumrendszerét a képek önálló hatásánál erőteljesebb módon képes ábrázolni. 

A szöveg emellett az ószövetségi hagyományra és a korabeli zsidó forrásokra utaló jelsoraival a 

hétköznapi életben megtapasztalható jelenségek világát általánosabb kulturális keretben képes 

szemlélni. Az evangélium szövege nyomán egységként szemlélhető asszociációs háló az olvasó 

számára emellett egyfajta szűrőként jelenik meg, mely a képek egymásra reflektálásának 

megteremtésével a szöveg helyes olvasatának lehetőségét erősíti. 
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A világosság motívuma az interpretáció folyamatában a „[szimbólumok] jelentésvilágának éles 

kontúrokkal kijelölt centrumát” jelöli ki, anélkül, hogy a jelek konnotációi képlékeny, a 

szimbólumok jelentésmezőit „félhomályban” felmutató utalásokat eredményeznének.
297

 

 

 „[…] s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a 

sötétség nem fogta fel.” (Jn 1,4-5) 

 „Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint 

a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.” (Jn 3,19) 

 „Én vagy a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az 

élet világossága.” (Jn 8,12) 

 „Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak.” (Jn 9,5) 

 „Aki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát.” (Jn 11,9) 

 „Már csak rövid ideig marad köztetek a világosság. […] Amíg veletek van a világosság, 

higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. 

 […] Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben.” (Jn 

12,35-36, 46) 

 

Az evangélium 1-12. fejezetében a világosságra és sötétségre utaló szimbolikus kifejezések, 

cselekedetek Jézus nyilvános működésének keresztmetszetét nyújtják, és a 13. fejezettől kezdődő 

szenvedéstörténet kulcsfontosságú fogalmához, a megdicsőülés kifejezéséhez vezetnek (Jn 13,31-

32).  

A világosság képsorai emellett a jézusi felségcímek és a krisztológiai fogalmak (Jézus, a tanító, a 

próféta, az Emberfia, a Messiás) kapcsolatát, egymásba fonódását reprezentálják, és az Istent 

kinyilatkoztató Jézushoz fűződő viszonyt, a benne való hitet és életet jelképezik. 
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5. 3. 2. 3. Képkrisztológiai motívumok az evangéliumi szöveg egészében   

 

A szerző egyes nagy krisztológiai képei hosszabb szövegrészeket kötnek össze.  

 A vőlegény képe az evangélium 2 – 4 fejezetében rögzített jelenetek meghatározó 

alapmetaforájaként szemlélhető, és az elbeszélésegységek Jézust a narratív képkrisztológia egyik 

sajátos ábrázolási eszközével, a „narratív szerepcserével” állítják elénk. A másokkal való 

találkozás mozzanatát megörökítő jelenetekben az evangéliumi szerző bizonyos szerepeket, 

pozíciókat Jézusra ruház. Jézus a kánai menyegző jelenetében (Jn 2,1-11) a bor felkínálásával a 

vőlegény szerepét tölti be, és ez a sajátos metafora kap megerősítést Keresztelő János 

tanúságtételében valamint a 4. fejezet igen összetett jelentéseket sűrítő narratívájában (Jn 4,1-

42).
298

 

 

 „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” (Jn 2,8) 

 „A vőlegény barátja csak ott áll mellette, és szívből örül a vőlegény hangját hallva.” (Jn 

3,29) 

 

 A szerző tudatos szövegalkotási tevékenységének, a képháló jelenlétének jellegzetes 

példáját reprezentálja az evangéliumi szöveg első, utolsó és középső egységében megjelenő – és 

a szenvedéstörténet képi megjelenítésében is meghatározó – király motívuma.  

 

 „[Natánael erre felkiáltott:] »Rabbi (azaz Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael 

királya!«” (Jn 1,49) 

 „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya! 

 „[…] Ne félj, Sion leánya! Nézd, királyod jön, nőstényszamár csikóján!” (Jn 12,13, 15) 

„[Pilátus (…) megkérdezte tőle:] »Te vagy a zsidók királya?«” (Jn 18,33)  

„[Pilátus közbeszólt:] »Tehát király vagy?«, »Te mondod, hogy király vagyok« - mondta 

Jézus.” (Jn 18,37) 

„A katonák töviskoszorút fontak, a fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Aztán elé 

járultak és így gúnyolták: »Üdvöz légy, zsidók királya!« 
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[…] Jézus töviskoronával, bíborpalástban jött ki.” (Jn 19,2-3, 5) 

„Nézzétek, a királyotok!” (Jn 19,14) 

 A Názáreti Jézus, a zsidók királya. […] „Ne azt írd, a zsidók királya, hanem azt, hogy azt 

mondta magáról: »A zsidók királya vagyok.«” 

’Iησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ’Iουδαίων. […] μὴ γράφε· ὁ βασιλεὺς τῶν 

’Iουδαίων, ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν· βασιλεὺς εἰμι τῶν ’Iουδαίων. (Jn 19,19, 21)
299

 

 

A szerző teológiai tanítása így a teljes evangéliumi szöveg orientációja szempontjából 

meghatározó krisztológiai kép, a király motívuma valamint (a már említett) igen sajátos narratív 

ábrázolásmód, a „narratív szerepcsere” alkalmazásával bontakozik ki. A Pilátussal való 

találkozás drámai jelenetsorában a király fogalmához rendelhető utalások – a félreértés és az 

ironikus tónus retorikai többletével megerősítve – az evangéliumi szövegrész struktúrájából 

kilépve, az elbeszélésegység fölött szövődnek hálóvá. A jánosi artikulációban – Bultmann 

meglátása szerint – olyan fogalmak és állítások jelennek meg, melyek igazán az „isteni” világára 

utalnak, s csupán első pillantásra tűnnek a „földi” dolgokra vonatkozó kijelentéseknek.
300

 A 

király fogalmának üdvtörténeti távlatait megnyitó képek – összetett krisztológiai tartalmak alapját 

képezve – a szereplőként megjelenő Jézus alakját a világ színpadára lépő királyként és bíróként 

mutatják fel (Jn 18; 19).
301

 

  

 Tekintélyes kutatók szerint (szintén egyfajta képi hálót megjelenítve) ugyancsak ezt a képi 

komplexitást, a motívumok egymást kiegészítő szerepét képviselik az étkezés fogalmához 

köthető motívumok. A metafora illetve a szimbólum formájában megjelenő axiómák 
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meghatározó szerepet játszanak az evangélium szövegében, és a krisztológiai, szótériológiai 

tanítást rögzítő perikópák fogalmi – strukturális centrumák alkotják.
302

 

Az étkezés képi világát előtérbe helyező hosszabb szövegegységeket, a kenyér a bor, a hal és a 

víz motívumát a teológiai mondanivaló eszközeként felmutató narratívákat a következő 

szöveghelyeken találhatjuk: 

 

A kánai menyegző (Jn 2,1-11), 

Jézus és a szamáriai asszony találkozása (Jn 4,4-42), 

A kenyérszaporítás eseménye (Jn 6,1-14), 

A betániai vacsora jelenete (Jn 12,1-8), 

A lábmosás (Jn 13,1-14), 

illetve Jézus megjelenése Tibériás tavánál (Jn 21,1-14) 

 

Alan Culpepper a kenyér és víz fogalmához kapcsolódó jánosi szimbólumképzés szerepét (illetve 

ószövetségi vonatkozásait) a következőképpen jellemzi: 

 

A víz szimbóluma, amely elsődlegesen a Lélekhez, a megtisztulás valamint az örök élet elnyerésének fogalmához 

köthető, soha nem szerepel az én vagyok-mondások képi világában, sőt valójában soha nem azonosítható Jézussal, 

azon túl, hogy ő „az örök életre szökellő víz” forrása, adományozója. A kenyér ugyanakkor Jézus „valóságának” 

szimbolikus képeként, attributív és interpretatív szereppel bíró jelként jelenik meg, mely az élet fenntartására és az 

eucharisztiára utaló vonatkozásai mellett a pászka-hagyomány, a Tóra és a bölcsességi irodalom tradícióival is szoros 

kapcsolatot mutat.
303
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Az élő víz képére utaló jézusi kijelentésekben a következő motívumok játszanak meghatározó 

szerepet: 

 – a szomjúság kifejezésére használt mondatvariánsok (az „újra megszomjazik” és az „aki 

szomjazik” mondatok) és a jézusi „nem szomjazik soha” kijelentés közti ellentét (Jn 4,13, 14a; 

6,35; 7,37); 

 – a szomjúság fogalmának a „[Jézushoz] jönni” kijelentéshez fűződő kapcsolata („aki 

hozzám jön”, „jöjjön hozzám és igyék”; Jn 6,35; 7,37); 

 – az élő víz motívumának jellegzetes, dinamizmust reprezentáló szavakhoz kapcsolódása 

„örök életre szökellő vízforrás”, „élő víz folyói fakadnak”; Jn 4,14; 7,38); 

 – a víz motívumának és Jézus személyének közvetlen összekapcsolása igehasználattal („s 

ő élő vizet adott volna neked”, „[abból a vízből iszik] amelyet én adok”; Jn 4,10, 14);  

 – illetve a víz és az élő kenyér mint ajándék motívumának összefonódása az élet kenyere – 

logionhoz tartozó hosszabb szövegegységek kontextusában (Jn 6,27, 32-35, 50-58)
304

 

 

A képformák sajátos játékát figyelhetjük meg a 6. fejezet „kenyér-krisztológiájának” 

megformálásában.  Az evangéliumi szerző a kenyeret a létfenntartás antropológiai 

alapszimbólumaként szerepelteti, ám reflexióit egyúttal tudatosan Izrael szimbólum-, manna-

hagyományába illeszti.
305

 A csodás kenyérszaporítás eseményéről tudósító szövegrészben a kép 

narratív áthelyezése figyelhető meg, és végül olyan nyelvészetileg verifikálható metaforikus 

fordulatok is megjelennek, amelyek metaforamagját Jézusnak és a kenyérnek az egymáshoz 

rendelése jelenti, például az „Én-vagyok-mondás” formájában (Jn 6,35).  

Az evangélium 6. fejezetének 35. verse az élet kenyere motívum meghatározó képsorát rejti, és a 

szerző tételmondatai a jézusi Eucharisztia-beszédek (Jn 6,51b-58) felé mutatnak. A szorosan 
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összefonódó képek, az étel és az ital jelsorai – az égi kenyér hagyományát továbbépítve – a 

húsvéti bárányra utaló összetett teológiai tanítás részét képezik.
306

 

 „Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De 

aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van” (Jn 6,53-54) 

 

Az evangéliumi szerző képi világát megközelítő elemzésünk a szövegkompozíció igen jellegzetes 

összetevőjére, a képi komplexitást reprezentáló területek egymást erősítő szerepére próbált 

figyelmet fordítani. A szöveg szimbólum – és metaforaképzési mechanizmusának valamint a 

narratív képiség alkalmazásának vizsgálata a jánosi krisztológia összetett, ugyanakkor bizonyos 

axiómák köré szerveződő jellegzetességeire mutatott rá. Az evangélium pásztor- és bárány-

metaforái a föléjük rendelhető területen, az állattartás világában alkotnak egységet, amely a 

búzaszem- és a szőlőtő metaforáival a földműveléshez tartozó képek átfogó területéhez 

rendelhető.
307

 

A család képterületén belül megkülönböztethetjük a Küriosz-predikátumra utaló képeket 

valamint a – csupán képlékeny határvonalakkal elválasztható – Fiú- és születés-metaforákat 

(μονογενής, mint születés- és fiú-kép). A család fogalmához tartozó képek felölelik a fizikai élet 

(születés, létfenntartás, világosság) valamint a szociális viszonyok területét, melyhez a társadalmi 

és vallási intézmények és pozíciók képei tartoznak (nevelés, küldetés, valamint a rabbi, a bíró, a 

király és a főpap titulus). A család fogalomköréhez rendelhető, igen szerteágazó képi világ az 

evangélium meghatározó motívumcsoportját alkotja, sőt a nagyobb szövegegységek 

összefüggését megteremtő, egymást kölcsönösen értelmező metaforák egy része is e komplex 

képterülethez rendelhető.
308
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Az evangélium képi világában ugyanakkor számos utalás a teológiai hagyomány fogalmainak, a 

vallási ünnepek és szertartások világának szimbolikus megjelenítését szolgálja. E jellegzetes 

képterület a húsvét képi világához sorolható – a szerző teológiai tanítása szempontjából is 

meghatározó – motívumokat (bárány, kenyér és bor) fogja össze. 

 

Az evangéliumi szövegrész középpontjában a metafora- és szimbólumhasználat nyomán valamint 

a narratív képiség eszközével reprezentált messiási tett, a keresztáldozat eseménye áll. Ez a 

retorikai centrum a jánosi képi világ középpontja, mely krisztológiai (emellett szótériológiai, 

ekkléziológiai és eszkatológiai) ikonná rendezi a Jézus alakja köré szerveződő jeleket. A szöveg 

– ilyen olvasat mentén – alkalmassá válhat arra, hogy az üdvtörténeti létértelmezés narrációban 

kimondott, ám ikonként szemlélhető jele legyen. 

 Elemzésünk a kereszt drámáját megörökítő jánosi narratíva nyomán az evangéliumi 

szerző képi világának megközelítésén túl olyan szövegrészekre próbált figyelmet fordítani, 

melyekben a poétikai (reflexív, strukturális) összetevők indokolttá tesznek olvasáshermeneutikai, 

narratológiai kérdésfelvetéseket. 

Ez az interpretációs szándék, amely – igencsak töredékes formában – most csak arra 

vállalkozhatott, hogy a János által felmutatott tanúságtétel szövegében a képteológiai formák 

típusait összegezze, természeten nem abban látja igazi feladatát, hogy szokatlan asszociációs 

rétegek felfejtésével az eredetiség látszatát keltse. Sokkal inkább arra törekszik, hogy a kereszt 

drámájaként rögzített szövegrészt a befogadóval párbeszédet létesítő Logosz ember felé hajló 

szeretetének nagy képeként szemlélje. 
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6. „Mysterium Paschale” – Hans Urs von Balthasar kereszt-teológiája 

 
A keresztet egyedül így értelmezhetjük, ennek feltétele azonban az, hogy Jézus teljes mélységében elszenvedte Isten 

szeretetének elutasítását. […] Isten nem csak a bűn tüneteiben, a bűn büntetésében szolidáris velünk, hanem a 

tapasztalat közösségében, az elutasítás lényegének peiraszmoszában, anélkül, hogy ő maga bármi bűnt is 

„elkövetett” volna. […] Jézus véres áldozatának realitása nyilatkoztatta ki Isten végső ítéletét a bűn fölött, s ebben – 

J. Blank és K. Barth szavait idézve – „Isten objektíve és minden későbbi emberi állásfoglalástól függetlenül a világ 

üdvössége és megmentése mellett döntött.
309 

 

Értekezésünk első egységében a János-evangélium szövegvilágában megjelenő tanúságtétel igen 

sajátos formáját, a szerző – többszörösen rétegezett artikulációs keretben megjelenített – 

képteológiáját igyekeztünk megközelíteni. Szövegvizsgálatunk azt bizonyította, hogy az 

evangélium metaforái, szimbolikus jelsorai illetve narratív keretbe ágyazott teológiai formulái a 

szerző krisztológiai, szótériológiai tanításához, az üdvtörténeti üzenet tolmácsolásához méltó 

beszédmódként szemlélhetők. Az evangélium képi világának megközelítése során – módszertani 

szempontból úgy véljük, indokolható módon – igyekeztünk a metafora, a szimbólum illetve a 

narratív képiség fogalmát megközelítő kiindulópontokat áttekinteni. Az újszövetségi narratívák 

szövegvilágának értelmezése szempontjából ugyanakkor e fogalmak alkalmazása, a terminológia 

használata korántsem problémamentes, és a metafora, a szimbólum illetve a képiség fogalmának 

meghatározása a kutatók jelentős részének meglehetősen általános keretek és igen széles 

jelentéstartományok között képzelhető el. 

 

A 19. fejezetben megjelenő (emellett a teljes evangéliumi szöveget átszövő) krisztológiai 

képstruktúrák illetve narratív képi formák vizsgálata természetesen nem léphet fel azzal az 

igénnyel, hogy egyfajta szisztematikus teológiai reflexió alapját képezze, a kereszt drámáját 

felmutató narratíva megközelítése azonban óhatatlanul a szerző teológiai tanításának felfejtésére 

irányuló kísérletet reprezentál. 

Amennyiben a János által alkalmazott képiség értelmezése megfelelő módszertani elvek, 

irodalomelméleti szempontok nyomán valósul meg, az evangéliumi szöveg krisztológiai reflexiói 

igazi gazdagságukat felmutatva jelenhetnek meg a befogadó előtt. Az evangélium képi világában 

                                                 
309

 MP, 124-125; 111. Vö. továbbá TD IV., 256-258. 
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rejlő teológiai tartalmak – meggyőződésünk szerint a szerző szándékából adódóan – talán éppen 

azért jelenhetnek meg ilyen változatosságot reprezentáló formában, mivel az önálló jelentések a 

képhálók komplexitásában új minőségű tartalmak hordozóivá válhatnak.
310

 

 Hans Urs von Balthasar esztétikai kiindulópontú szemlélődése, teológiai gondolkodása a 

János-evangélium szövegében rejtőző Krisztus-ikon felismerésére irányul, melynek során a 

képiség teodramatikai és nem pusztán esztétikai tartalmak hordozójaként mutatkozhat meg. E 

kiindulópont alapján – a ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο tényéből fakadóan – az alak szemlélése a 

teodráma kenotikus mélysége, krisztológiai – szótériológiai titka felé irányuló kísérletként 

értelmezhető. 

A János által képviselt beszédmód vizsgálata a παροιμία fogalmához köthető hermeneutikai 

kiindulópontra, a képekben kifejezett üdvtörténeti valóság befogadói orientációjára hívta fel 

figyelmünket. A krisztusi alak szemlélése a szövegben rejtőző szerző számára a szótériológiai 

események és a húsvét utáni tapasztalatok „egyidejűségét” jelenti,
311

 és ez a sajátos ikonikus 

teológiai szemlélet érezhető Balthasar gondolatvilágában. Jézus nagy búcsúbeszédének 

befejezéseként παροιμία-ként jellemzi mindazt, amit tanítványainak elmondott (Ταῦτα ἐν 

παροιμίαις λελἁληκα ὑμῖν·; Jn 16,25). A παροιμία kifejezés – az evangéliumi üzenet 

szempontjából igen lényeges figurális beszéd, beszédmód jelentésén túl – a Jézus alakjában 

megnyilvánuló teljes üdvtörténeti tevékenység képi megjelenítésének lehetőségére is utal. 

A továbbiakban a Balthasar által képviselt teológiai (teodramatikus) szemléletmód és a János-

evangélium szövegében kibontakozó képteológia alapvető összefüggéseit igyekszünk 

megközelíteni. 

 

6. 1. A tanúságtétel nyelvi formái 

 

Hans Urs von Balthasar teológiájának sajátos eleme az a módszer, amellyel a kinyilatkoztatás 

drámai mélységét próbálja megközelíteni, és a háromságos Isten létének titkait próbálja nyelvileg 

                                                 
310
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kifejezhető hittartalmakként rögzíteni. A teológus – szem előtt tartva a szentírási szövegegységek 

figurális és a teológiai beszédmód fogalmi jellegzetességeit – a kinyilatkoztatás tartalmának 

mozaikdarabjait valódi szintézisteremtő igénnyel rendezi egységes képpé.
312

 

Milyen teológiai artikuláció alkalmazásával valósulhat meg a jánosi (és általában az evangéliumi) 

üdvtörténeti tapasztalatok hiteles értelmezése, amennyiben figyelembe vesszük a megszólalási 

lehetőségek többszólamúságát, valamint azt a jellegzetességet, hogy a rendelkezésünkre álló 

nyelv kifejezési lehetőségeinek határáig jut el? 

 A teológia történetének korai szakaszában is kérdésként merült fel az emberi gondolkodás 

és beszéd, a „titokszegény nyelv” kifejezési lehetőségeinek vizsgálata. Az Istennel kapcsolatos 

emberi nyelv korlátaira különösen a keleti atyák reagáltak érzékenyen. Dionüsziosz Areopagitész 

teológiai szimbolikája alapján az „Egy valóságával” kapcsolatba hozható fogalmakat csak úgy 

olvashatjuk, ha látjuk, hogy Istenre utalnak, aki azonban minden analógia ellenére „egészen más, 

kimondhatatlan, megnevezhetetlen”. A beszéd a negatív teológia módszerével a „lényegfeletti” 

kimondásához közelít, ám a szó, a név ráhangolódását a kimondott titokra meg kell, hogy előzze 

a beszélő „misztikus egyesülése” az Egy valóságával.
313

 

Isten örökkévalóságának biblikus elgondolását, amely szerint minden időben megmutatkozik 

Isten jelenvalósága, a platonikus ontológia szóhasználata a bölcseleti örökkévalóság fogalmi síkja 

felé mozdította el. A keresztény ókor a filozófiai istenfogalmat csak részben tudta kritikusan és 

gyümölcsözően átformálni azáltal, hogy visszanyúlt Istennek a Szentírás által tanúsított 

személyes szabadságához. Feltűnő, hogy a teológiai gondolkodás hangsúlyozza Isten lényegének 

megismerhetetlenségét, kimondhatatlanságát, a nagyszabású (és vitathatatlanul impozáns) 

fejtegetések ugyanakkor e terminológiai kelléktárra épülnek. A IV. Lateráni zsinat (1215) az 

isteni tulajdonságokkal kapcsolatos meghatározó fogalmai között az incomprehensibilis 
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(felfoghatatlan) és az ineffabilis (megnevezhetetlen) is megtalálható.
314

 Az I. Vatikáni zsinat (DS 

3001) 1870-ben követi ezt a szóhasználatot. A zsinatok dogmatikai szóhasználata a negatív 

teológia tételeinek közvetlen közelségében ugyanakkor pozitív állításokat sorakoztat fel: aeternus 

(örök), omnipotens (mindenható), re et essentia a mundo distinctus (a világtól valóságosan és 

lényegileg különböző), in se et ex se beatissimus (önmagában és önmagától a legboldogabb).
315

 A 

szóalakok arról tanúskodnak, hogy ezek a kifejezések nem a biblikus szóhasználatot követik, 

hanem Isten bölcseleti-metafizikai fogalmának (ipsum esse subsistens, actus purus) gondolati 

határozmányaiként, a lényeggel szükségszerűen együttjáró tulajdonságokként értelmezhetők. 

Aquinoi Szent Tamás szavait idézve: 

 

Semmi sem közös az örökkévalóban és a mulandóban. Ugyanakkor „[Istenről és a teremtményekről] nem csak 

tisztán kétértelműen lehet állításokat tenni, […] mert akkor a teremtményekből kiindulva semmit sem lehetne 

megismerni Istenről, sem bizonyítani, hanem mindig bekövetkeznék a kétértelműség hibája.
316

 

 

A teológiai – filozófiai disputákban megfogalmazott – általánosabb keretbe helyezendő – 

ismeretelméleti tétel (Quidquid recipitur, secundum modum recipientis recipitur) hogyan 

egyeztethető össze az önmagunkon túlmutató megszólalás igényével? 

A skolasztikus teológia kísérlete alapján Isten a szóval megközelíthető, a teremtmények 

valóságához kötöttsége ellenére is, ha Istent nem csupán a teremtett valóság külsődleges okaként 

ragadjuk meg, hanem olyan teljes létvalóságként, aki létének tökéletességét közölhetővé teszi 
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teremtményeivel. Az Istennek tulajdonított nevek találóan szólnak róla, hiszen olyan ősvalóságról 

tesznek kijelentéseket, melynek létezésüket és létük tökéletességét köszönhetik. 

Az Istent jelölő (léttökéletességeket kimondó) neveket a következő módon szemlélhetjük:  

 

[A]zok tartalmuk alapján először Istenre vonatkoznak, azután a teremtményekre, mert a teremtmények ezeket a 

tökéletességeket Istentől kapják. […] Így amikor egy embert „bölcsnek” nevezünk, ez a név bizonyos értelemben 

tökéletesen meghatározza és megragadja azt, amit jelent, de ez nem így van, amikor Istenről állítjuk; ott a név 

értelme kimeríthetetlen marad, és az isteni bölcsesség meghaladja azt.
317

  

 

Szent Tamás gondolkodása alapján a nevek a teremtett valóságokra vonatkoznak, Istenben 

azonban sajátos valóságuk van. A nagy domonkos filozófus szerint a különböző fajta megnevezés 

kizárja, hogy a neveket azonos értelemben (univoce) használjuk. A nevek nem lehetnek azonos 

értelműek, ha Istent vagy a teremtményeket jellemzik. Az Isten – ember viszonylatában éppen 

elgondolt dolog azonban nem lehet teljesen különböző, a névazonosság nem jelenhet úgy meg, 

hogy a nevet mindkét valóságra teljesen különböző értelemben (aequivoce) használjuk. Ezen 

nevek Istenről és a teremtményekről analóg értelemben állíthatók.
318

 

A teológiai hagyományban szembe kell néznünk azzal az adottsággal, hogy Istenről olyan 

beszédmód alkalmazását tekintjük kanonizáltnak, amely századokon át hangsúlyozta e kifejezési 

lehetőség inadekvát jellegét.
319

  

A lényegfeletti isteni titok „elrejtett arcát” figyelembe véve hangsúlyozta Karl Rahner röviddel 

halála előtt: 

 „[Kötelességünk], hogy az igen és a nem közötti félelmetes lebegést, mint megismerésünk 

valódi és egyetlen szilárd pontját elviseljük, és így hagyjuk, hogy állításaink mindig 

belezuhanjanak a hallgató Isten megfoghatatlanságába”.
320
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Karl Barth az analogia entis kérdéskörével kapcsolatos álláspontja szerint Istent nem 

kényszeríthetjük emberi szavak korlátai közé. A teológiának arra kell törekednie, hogy Isten 

szavát utána mondjuk, utólag gondoljuk el, s annak megfeleljünk, ahogyan Isten szóba hozta 

önmagát. Az Istennel kapcsolatos beszéd kiindulópontja nem az emberi szó, hanem a 

megtestesült Logosz valósága. A teológiának azt kell rekonstruálnia, hogy a Logosz „hogyan 

teszi lehetővé, hogy őt megértsük”, Isten „miként teszi szóvá önmagát.”
321

  

 

Hans Urs von Balthasar teológiájának (és a teológiai beszédmód kérdéskörére vonatkozó 

szemléletének) lényeges kiindulópontja a megtestesült, ember felé hajló, az emberrel párbeszédet 

létesítő Ige. Krisztocentrikus, szentírásközpontú – a hit analógiájának nagy szerepet tulajdonító – 

szemléletében (Barth gondolkodásához, beállítottságához hasonlóan) a kinyilatkoztatás iránti 

engedelmesség dominál.
322

 A balthasari dogmatika alappillére az a szemléletmód, mely a 

szentírási szövegek nyomán az isteni tulajdonságok megnyilvánulásának gazdagságát ismeri fel, 

és ennek a gazdagságnak a drámai mélységét és esztétikai szépségét is érzékeli. A teológus célja, 

hogy (akár a János-evangélium képi világának összefüggései nyomán) azon isteni tulajdonságok, 

trinitológiai, krisztológiai formulák felé forduljon, melyek fölött a filozófiai logika és az analógia 

módszere talán átsiklik vagy melyeket elutasít, holott Krisztus kinyilatkoztatásában 

megnyilvánultak. 

A Theologik I. kötetében (különösen annak átdolgozott bevezetőjében) Balthasar – a filozófiai 

diszciplinák egyfajta autonomitását körvonalazva – a teológia ontológiai struktúrájának 

kérdésfelvetéseit vázolja fel.
323

 A teológus az Istenről szóló beszéd lehetőségeivel és a teremtett 

világ ontológiai alapjának átfogó feltárásával kapcsolatban az emberi ész és nyelv korlátaira 
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figyelmeztet, és számot vet a kinyilatkoztatás titkát megközelítő teológiai erőfeszítések 

határvonalaival.
324

 

Balthasar indíttatása példaértékű, tisztelete, alázata az önmagát feltáró Ige előtt, egyfajta modell a 

teológusok számára. Gondolkodása, kontemplatív szemléletmódja olyan „az Ige előtt térdeplő 

teológiát” reprezentál, mely – sajátos belső összefüggésrendszerét elsődlegesen nem 

szisztematikus keretek között felmutatva – az egyházatyai és a skolasztikus hagyomány, a 

filozófia, az irodalom vagy akár a 20. századi gondolkodás képviselőivel folytatott párbeszéd 

kiemelkedő példája.
325

 

 

6. 2. Jánosi tanúságtétel (Jn 19,35) – Balthasari kereszt-teológia 

 

Kétségtelen, hogy a János által alkalmazott artikuláció erőteljes jelsorokkal utal Krisztus 

istenségére, Balthasar értelmezésében ugyanakkor a passió drámája „a keresztben végbemenő 

ítélet” olyan radikális ábrázolását nyújtja, amely „felülmúlja Pál tételeit is”.
326

 

János képi világa olyan krisztológiai komplexitást képvisel, melynek nyomán a teológiai reflexió 

a Fiú visszatérését az Atyához egyetlen mozzanatként szemlélheti. János értelmezése alapján a 
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kereszt nem csupán a maga rettenetes valóságában megmutatkozó esemény, hanem „objektív 

eszkatologikus ítélet”, az a kép, amely egyben a megdicsőülés eseményét is kifejezi.
327

 

A negyedik evangélium szövegében tükröződő teológiai szemlélet nyomán a kereszthalál 

eseménye nem elszigetelt fakticitásként, hanem – a Pál által képviselt gondolkodáshoz hasonlóan 

– az üdvtörténeti – eszkatológiai dimenziót is kinyilvánító ítéletként jelenik meg.  

 

 „Ez az »óra«, minthogy Isten a maga szerető igazságosságában megdicsőíti önmagát vagy 

»nevét«, mégpedig az ítéletét megtestesítő Fiúban, s ezzel a Fiút önnön megdicsőülésének látható 

formájává teszi.”
328

 

 

A Balthasar által kiemelt „óra” fogalma – a jánosi szövegben a prolepszisz formájában megjelenő 

ἡ ὥρα kifejezés utalásait felhasználva – a kereszt órájára vonatkozó jelzésként, az Emberfia és az 

Atya megdicsőülésének kinyilvánításaként értelmezhető („Elérkezett az óra, amikor megdicsőül 

az Emberfia.” ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. „[…] De hiszen éppen ezért az 

óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἧλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην. πάτερ, 

δόξασόν σου τὸ ὄνομα.; Jn 12,23, 27-28). 

Rudolf Bultmann szóhasználatát követve a δόξα a kereszt titkában lepleződik le, melynek során 

az Atyát „az Atyaként ismerik el és mondják ki.”
329

 

Az ítélet kinyilatkoztatása a János-evangélium utalásai alapján ugyanakkor Jézus emberi 

drámájának megrendítő dimenzióját is feltárja. A 12. fejezetben rögzített, a megdicsőülés 

fogalmát értelmező szövegrész a κρίσις és a ταραχή kifejezések használatával az objektív ítélet és 

„az ítélet alá esés”, az ítélet megtapasztalása jelentést rejti. A ταραχή szóval kifejezett 

megrendülés („Megrendült a lelkem,” ἡ ψυχή τετάρακται, Jn 12,27) és a világ bűnét kinyilvánító 

ítélet jelentésének összefüggése ismét a jánosi beszédmódra jellemző, a kereszt drámáját 

középpontba helyező ikonikus teológiai szemléletről tanúskodik. A ἡ ψυχή τετάρακται kijelentés 

megrendítő módon érzékelteti, hogy a világba lépő Fiú egzisztenciájába olyan hatalom tör be, 
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mely „erős, ellenséges és istenellenes”.
330

 Wilhelm Thüsing a κρίσις és a ταραχή igen lényeges 

teológiai tanítást rejtő kifejezéseiben az egyedülálló krisztológiai eseményt jellegzetes módon 

megközelítő jánosi artikulációra hívja fel a figyelmet. A Balthasar, Josef Blank és Wilhelm 

Thüsing által részletesen vizsgált kifejezések jelentésmezői ismételten azt a szövegkompozíciós 

elvet helyezik előtérbe, amely szerint az ítélet teológiai fogalmával összefüggő nyelvi jelek nem 

sűrűsödnek össze egyetlen jellegzetes, a κρίσις jelentésére vonatkozó logionban illetve 

reflexióban, hanem az evangélium különböző szöveghelyein bukkannak fel.
331

 A befogadó – a 

balthasari „pillantáshoz” hasonló módon – illeszti össze az ítéletre vonatkozó, elhangzásukkor 

látszólag egymáshoz nem kapcsolódó kijelentéseket. A jánosi képi világ értelmezése – 

meggyőződésünk szerint – a Hans Urs von Balthasar által képviselt befogadói kiindulópont 

nyomán rögzíthet hiteles teológiai reflexiókat, mely az evangélium teljes szövegvilágára irányuló 

egzegetikai, esztétikai szempontokat is érvényesíti. 

A svájci teológus a ταραχή szó jelentésrétegeinek vizsgálatát a páli hagyomány szótériológiai 

kijelentéseinek (2Kor 5,21; Róm 8,3; Gal 3,13) értelmezésével, illetve a κρίσις fogalmához 

rendelhető reflexiókkal egészíti ki. 

 

 „Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét (νῦν κρίσις ἐστὶν 

τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·). Én meg, ha majd 

fölmagasztaltatom a földről (κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς,), mindenkit magamhoz vonzok.” (Jn 

12,31-32) 

 

 „[A Vigasztaló] Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről 

(περὶ κρίσεως). […] Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett (περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ 

ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.).” (Jn 16,8, 11) 
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Az „óra elviselése” képpel leírható esemény (valamint a szentháromságos kenózis 

kinyilatkoztatásának folyamata) az Olajfák hegyén kibontakozó drámai mozzanatokban veszi 

kezdetét.
332

 A kehely, amelyből Jézusnak innia kell, az ószövetségi igehirdetés apokaliptikus, az 

isteni haragot rejtő kelyhe, melynek kiürítése a bűnösre vár. A keresztség, amellyel meg kell 

keresztelkednie, alámerülés a pusztító hullámokba, az örvénylő vizekbe, ahonnét nincs többé 

visszatérés. 

 

Mindebben ugyanakkor végbemegy a teljes ítélet a kozmoszon, s e tökéletesen objektív ítéletben maradéktalanul 

lelepleződik a világ bűne, amely feltárul, s a bizonyítást követően elítéltetik. A kriszisz azonban nemcsak ítélet a 

világ állapota fölött, hanem büntetés is, amely megsemmisít: „e világ”, a régi eón megszűnik létezni, éspedig, ami a 

legfontosabb, magában Jézus Krisztusban.
333

 

 

Az elveszett emberiséggel való azonosulás és a világ bűnének hordozása során Jézus ezt az 

ítéletet szubjektíve úgy tapasztalja meg, mint az Istentől való teljes elhagyottság ítéletét.
334

 

A kereszten függő Jézus szavai megrendítő ridegségben fogalmazzák meg az elhagyatottság 

érzését: 

 „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mk 15,34). 

A szavak a 22. zsoltár kezdő sorát alkotják, így a nyelvi kontextus miatt gyakran találkozhatunk 

olyan értelmezéssel, amely alapján a szavakat a zsoltár egészébe illeszthetjük. E felfogás alapján 

a szenvedő „háborítatlan kapcsolatban” – zsoltárt imádkozva – Isten békéjét tapasztalta meg. 

Balthasar nem fogadja el azt a véleményt, amely a teljes zsoltár szövegének világába illeszti a 

jézusi szavakat, s amely íly módon tompább tónust kölcsönöz a keresztáldozat drámájában 

elhangzó kérdésnek. A teológus a megrendítő szavak mögött Jézus teljes elhagyatottságának 

rideg kifejeződését látja. 

A svájci teológus a szentírási (illetve egyházatyai) hagyomány értelmezése során a bűn fölött 

kimondott isteni ítéletben látja a legsajátosabb krisztológiai, szótériológiai és eszkatológiai titok 

kinyilvánítását. 

                                                 
332

 TD IV., 232-243. 

333
 Josef Blank: Krisis. Untersuchungen zur johanneischen Christologie und Eschatologie, (95. jegyzet), 282; MP, 

110. 

334
 Vö. TD III., 314. 



162 

 

Amikor a szisztematikus teológiai reflexió az artikulálható jelsorok lehetőségeit kutatja, 

kénytelen szembenézni „a fogalmak és érvelések titokszegény nyelvi határozmányaival,”
335

 

valamint azzal a ténnyel, hogy az evangéliumok narratív módon, elsősorban eseményszerűséget 

előtérbe helyező beszédmód alkalmazásával, illetve a jánosi képi artikuláció erejét felhasználva 

szólnak hittartalmakról. 

Az említett kiindulópontok fényében a következő kérdésekre próbálunk választ találni: 

 Szemlélhetjük-e a kereszt drámáját megjelenítő evangéliumi elbeszélés (Jn 19,16b – 37) 

képi világát a Hans Urs von Balthasar által képviselt kereszt-teológia alapjaként? 

 Milyen módon foglalhatja össze, építheti tovább a szisztematikus gondolkodás a negyedik 

evangélium képi világára támaszkodó teológiai tanítást? 

  

 

6. 3. Megtestesülés a bűn világába  

 

„Isten értünk ontott drága, dicsőséges vére […] mi okból és miért kellett ekkora árat 

fizetni?”
336

 

  

 „Ő Isten formájában volt (ἐν μορφῇ θεοῦ), és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta 

olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát (ἑαυτὸν 

ἐκένωσεν), szolgai alakot öltött (μορφὴν δούλου λαβών), és hasonló lett az emberekhez. Külsejét 

tekintve olyan lett, mint egy ember.  Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, 

mégpedig a kereszthalálig (ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ 

σταυροῦ.)” (Fil 2,6-10) 

 

A keresztény hit középpontjában ennek a kereszthalálnak a titka, a krisztológiai – szótériológiai 

szemlélődés keresztmetszetében pedig a Fiú megtestesülése, az Istentől „eltávolodott létezés” és 

a kereszthalál „érthetetlen eseménye” áll. A kenózis-himnusz a szotériológiai titok kimondásával 

                                                 
335

 Vö. A Würzburgi Szinódus Hitvallásának szövegével (Unsere Hoffnung I.6., 1975.), illetve Franz-Josef Nocke: 

„Eszkatológia”, DogmK  2., 434.  

336
 Nazianzoszi Gergely: Or 45, 22, (PG 36, 653A); „45. beszéd”, ford.: Vanyó László, in Uő szerk.: A kappadókiai 

atyák, ÓÍ 6, Budapest, Szent István Társulat, 1983, 437.  



163 

 

összefoglalja mindazt, ami az evangéliumok tanúságtétele alapján Jézus életében és a kereszt 

drámájában – a kinyilatkoztatás csúcspontjaként – megnyilvánul. 

Pál teológiájában a kereszt Krisztus életének és tanításának alakítójaként, az üdvtörténet 

középpontjaként jelenik meg, és az evangélium hirdetése Krisztus keresztjének megvallását 

jelenti. Isten és az ember kapcsolata kizárólag a „kereszt botránya” alapján válik érthetővé. 

 

„[…] mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük.” (1Kor 1,23) 

 „[…] nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” (1Kor 

2,2) 

 „Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével.” 

(Gal 6,14) 

 

Pál szemléletében a kereszt az ószövetségi ígéretek beteljesülésének végleges formája, a 

megigazulás záloga, melyben a választottak és nem választottak közti különbség megszűnik. Az 

apostol Isten és a világ között Krisztus keresztjében megvalósult – mindent átható, mindenek 

„újjáteremtését” eredményező – kiengesztelődés meghirdetését állítja középpontba. 

  

„A régi megszűnt, valami új valósult meg. […] Isten ugyanis Krisztusban 

kiengesztelődött a világgal.” (2Kor 5,17, 19) 

 

A kereszt eseményében, Krisztus gyengeségében Isten „erejének teljessége” nyilvánult meg, 

amely „az ítélet, a jó és a rossz ítélő megkülönböztetésének és szétválasztásának abszolút 

erejével” rendelkezik.
337

 

Martin August Kähler az evangéliumok szövegét „részletes bevezetéssel ellátott 

szenvedéstörténetekként“ szemléli, és az apostolok igehirdetésében a Krisztus haláláról és 

feltámadásáról szóló tudósítások meghatározó szerepét hangsúlyozza.
338
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A szinoptikus hagyomány Jézus életének eseményeit a kereszt és a feltámadás fényében adja 

hírül. Amikor a narratív egységek Jézus csodáiról és jeleiről isteni hatalmának bizonyítékaként 

tudósítanak, vagy messiási küldetését helyezik előtérbe, közvetlenül utalnak halálára is. 

  

 „Péter válaszolt: »A Messiás vagy.« […] Ezután arról beszélt nekik, hogy az Emberfiának 

sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra 

feltámad.” (Mk 8,29, 31) 

  

 „A felhőből szózat hallatszott: »Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!« […] A hegyről 

lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel 

nem támad a halálból.” (Mk 9,7, 9) 

  

 „Megdicsőülten jelentek meg, és a haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell 

majd elszenvednie.” (Lk 9,31) 

 

Jézus életének eseményeire – a feltámadás fénye mellett – a kereszt árnyéka vetül. 

 „A kereszt nem elszigetelt esemény, […] hanem Jézus egész élete erre az eseményre 

irányul, s életének egyéb történései ennek a fényében érthetők meg.”
339

 

 

Jézus útja csak a kereszt és a feltámadás beleszámításával létezik. Csak a kereszt horizontjában és az életben 

megvalósított követés során lehet félreismerhetetlenül felismerni, hogy Jézus a Messiás és az Isten Fia. […] Márk az 

»elöl-járás« krisztológiáját szerkeszti meg: Jézus – gyógyítva, szolgálva, szenvedve, életét mindenkiért átadva és 

feltámadva – előttünk halad és utat nyit.
340 

 

Jézus élete a szenvedésre irányultság, az Atya által kijelölt „kell” jegyében telik.
341

 Ennek 

ellenére minden cselekedete az abszolút szabadság állapotában meghozott döntés határozza meg. 

 

A János-evangélium meghatározó krisztológiai – szótériológiai gondolatát is áthatja a Fiú –  

szabad elhatározásából fakadó, „kereszt felé irányuló” magatartása. Jézus útja a szenvedés, az 
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emberért felajánlott áldozat és a szeretet kifejezéseként megvalósított cselekvés drámai mélységét 

mutatja fel. A negyedik evangélium az Ige eljöveteléről, kereszthaláláról és dicsőségéről szóló 

tanúságtétele megfeleltethető a páli teológia sajátos aspektusának, amely a gyengeség és erősség 

üdvtörténeti dialektikáját hangsúlyozza.
342

  

A János által bemutatott, Jézus küldetését kibontakoztató narratívában meghatározó súlyt 

képvisel a „leszállás az Atyától – visszatérés az Atyához“ teológiai keret, melynek tér – illetve 

idődimenzió felé mutató metaforái a megtestesült Fiú preegzisztens létét és a küldetés 

szótériológiai mélységét jelzik. 

 

„Senki sem ment föl a mennybe (ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν), csak aki alászáll a 

mennyből (ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς),  

[…] Aki felülről jön, az mindenkinek fölötte van (ʽΟ ἄνωτεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων 

ἐστίν·).“ (Jn 3,13, 31) 

 

„Ti innen alulról valók vagytok, én meg felülről való vagyok, ti e világból vagytok, én 

nem e világból vagyok.“ 

ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ ούκ 

εἰμί ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.  

[…] Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok (πρὶν ʼΑβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί.).“ (Jn 8,23, 58) 

 

„Eljöttem az Atyától (ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς), a világba jöttem, de most itthagyom a 

világot, és visszatérek az Atyához (καί πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα.).“ (Jn 16,28) 

 

A negyedik evangéliumban ábrázolt jézusi üdvösségszerző út, a szenvedés és önfeláldozás (Jn 

18,4-8) az Atyától neki ajándékozott emberekért (Jn 17,19), szeretetének bizonyítékaként 

bemutatott drámai eseményként értelmezhető. 
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A János-evangélium szövege visszatérő utalások sorozatával érzékelteti a kereszt árnyékát, a 

küldetés súlyát. A „sír“, „megrendül“, „összezúz, összetör“, „nem fogta fel, nem fogadta be“ 

kifejezések alkalmazása a megtestesült Fiú és a világ ellentétét, a halál kereszt felé tartó élet 

drámai mélységét jelzi. 

Az evangélium tanúsága alapján azonban Jézus személye maga az ítélet, amely maga nem 

ítélkezik (Jn 3,17; 12,47). A krisztusi alakban ugyanakkor a megkerülhetetlen szétválasztódás, 

κρίσις ereje mutatkozik meg (Jn 3,19). A κρίσις-ben a mindent felülmúló szeretetre adott 

mértéktelen elutasítás drámai dilemmája tárul föl (Jn 15,22). 

 

„A Prológustól egyenes út vezet a lábmosásig – ama mozdulatig, amely sűrítve kifejezi a 

könyörtelenség és a szeretetteljes szelídség , az ellentmondást nem tűrő önlealacsonyítás és a 

felmagasztosító megtisztulás sajátos jánosi egységét.”
343

   

 

Hans Urs von Balthasar a kereszt teológiájának kifejtése során a szentírási szövegegységek 

termékeny értelmezési dimenzióit fedezi fel az ókeresztény hagyomány forrásaiban.
344

 

Az ókeresztény írók életművét szemlélve szembetűnő a megtestesülés titkát megközelítő művek 

jellegzetes aspektusa, mely a Fiú születésének és a kereszten végbement megváltás eseményének 

elválaszthatatlan egységét hangsúlyozza. A keleti atyák gondolkodásában meghatározó elemként 

tűnik fel annak a misztériumnak a megközelítése, mely a megtestesülés és a kereszten 

megvalósult szótériológiai esemény között rejtőzik. 

  

 „Aki a megtestesülés misztériumát behatóbban tanulmányozza, nyomós okok alapján 

inkább azt állíthatja, hogy [Krisztus esetében] nem a születés következménye a halál, hanem 

fordítva, azért kellett megszületnie, hogy meg tudjon halni.“
345
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[A Fiúnak] mindenkiért meg kellett halnia, elsősorban ezért jött el. […] az Ige, mivel képtelen volt meghalni, hisz 

halhatatlan volt, testet vett magára, amely meghalhatott, hogy a sajátjaként azt ajánlja fel mindenkiért, és mindenkiért 

szenvedve a testbe való alászállással leronthassa azt, akinek hatalma van a halálon.
346

 

 

Hippolütosz nézete szerint Krisztusnak az emberivel megegyező állapotot kellett felvennie, az 

emberi anyaggal kellett azonosulnia, hiszen csak így kívánhatott az embertől olyat, amit maga is 

megtett. 

Irenaeus szép szavait idézve: „De hogy egy sorba kerüljön velünk, vállalta a fáradságot, éhezni, 

szomjazni és aludni akart, nem kívánt ellenállni a szenvedésnek, engedelmeskedni akart a 

halálnak és látható módon feltámadni. Mindezekben saját emberségét zsengeáldozatul adta.“
347

  

 

Nazianzoszi Gergely gondolatai a megtestesülés sajátos szótériológiai mélységét helyezik 

előtérbe:  

 „Megtestesülésével Krisztus magára vette az emberiség közös átkát, s csak azáltal volt 

képes kivétel nélkül megszentelni – mint kovász a tésztában – az ember halálnak kitett részeit: 

testét, szellemét, lelkét, hogy kivétel nélkül felvette azokat.“
348

 

 

Alexandriai Kürillosz szerint azzal, hogy Krisztus az emberek megmentéséért testet vett fel, 

„átokká“ lett értünk.
349

 A meghatározó teológiai gondolat új színekkel gazdagodva bukkan fel 

Nagy Leó szavaiban: 

 „Azért szállt közénk, hogy felvegye bűnös természetünknek nemcsak szubsztanciáját, 

hanem állapotát is (ut non solum substantiam, sed etiam conditionem naturae peccatricis 

assumeret).“
350
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Hitvalló Maximosz a megtestesülés, a kereszt és a feltámadás misztériumát a hívő ember (és a 

teológiai gondolkodás) számára a világ értelmének és a létezés titkának végső magyarázataként 

szemléli: 

 

Az Ige megtestesülésének misztériuma magában rejti az Írás minden rejtélyének és előképének legátfogóbb 

magyarázatát, s nemkülönben minden érzéki és szellemi teremtmény értelmét. Aki azonban ismeri a kereszt és a 

sírbatétel misztériumát, az ismeri az említettek igazi alapjait (logoi). Végul az, aki előrehatol a feltámadás rejtett 

erejébe, megismeri azt a végső célt, amelyért Isten ősidőktől fogva mindent teremtett. 
351

  

 

Balthasar szemléletében az egyházatyák teológiája az üdvösségdráma egyre mélyebb dimenzióit 

nyitja meg. A teológus a kereszt és a kínhalál mögött „az egész bűn- és megváltásrend magasabb 

játszmáját“ látja, és hangsúlyozza, a kinyilatkoztatás fényében az ember személyisége, 

alapeszméje „üdvösségtörténeti meghatározottságú“.
352

 

 

A halál azonban, mely „a bűn által“ jött a világba (Róm 5,12) középen kettévágja az embert, úgy, miképp az Isten 

tekintete előtt áll. Ezért egyetlen filozófia, egyetlen vallás sem képes értelmes egésszé kerekíteni azt a töredéket, amit 

a földi, halálba tartó élet jelent. Egyikük sem képes odavarázsolni a halál utánra a töredéket kiegészítő darabot, [...] a 

középen kettévágott kép egységét csak Isten, „a mennyből alászálló második Ádám“ állíthatja helyre. E helyreállítás 

középpontja pedig szükségképpen a törés „helye“: halál, hádész, elveszettség Isten távollétében.
353 

 

A keleti egyházatyai hagyomány sajátos tanítása, hogy az egyetemes üdvrend összefüggésében 

„az egész embertömegből (melyet egyfajta universale concretumként fog fel) egy individuum 

felvétele az emberiséget egészében érinti és megszenteli“.
354

 

Ez a szemléletmód Isten tettét, a kereszt eseményét az egyetemes megváltás dimenziójába emeli. 

Nikolaosz Kabaszilasz e szótériológiai titkot a következőképpen szemléli: 

 

Az emberek háromszorosan is távol vannak Istentől: természetüktől, bűnüktől és haláluknál fogva. Az Üdvözítő 

ezért sorjában magára vette az elpártolás e három nemét, s így elérte, hogy azok akadálytalanul és közvetlenül 

találkozzanak vele: az első, amennyiben részese lett az emberi természetnek, a második, amikor a kereszten halált 
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szenvedett, és végül az utolsó válaszfal is, minthogy feltámadván maradéktalanul kivetette természetünkből a 

zsarnok halált.
355 

 

A kereszt és a kenózis misztériuma Balthasar számára nem csupán Krisztus megváltó 

tevékenységének kifejtésére ad alkalmat, hanem két további – természetesen ezzel összefüggő – 

titok szemlélésére ad alkalmat. A teológus szerint Jézus a teljes elhagyatottság állapotában, a 

szolgai alak legszélsőségesebb formájában nyilvánítja ki szeretetének végső nagyságát, amely – a 

jánosi szemléletmód erőteljes jelsorai nyomán – a Fiú dicsőségének kinyilvánítása. A kereszt 

drámája emellett Isten lényegének, a szentháromságos titok legsajátosabb kinyilatkoztatásának 

mélységét is felmutatja.
356

 

Kürillosz Krisztus személyére a „lealacsonyodás és az új dicsőség“ fogalmát vonatkoztatja
357

, 

míg Órigenész a kereszt drámája mögött az isteni mélységű szeretet dimenzióját látja. 

 

Vennünk kell a bátorságot annak kimondásához, hogy Krisztus jósága nagyobb, istenibb és valóban az Atya képére 

formált mivoltában csak akkor tárul elénk, amikor engedelmességből a halálig, mégpedig a kereszthalálig alázza 

magát, s nagyobb mértékben tárul fel, mintha Istenhez való hasonlóságát nélkülözhetetlen birtoknak tartotta volna, és 

vonakodott volna szolgává lenni a világ üdvösségéért.
358 

 

A kereszthalál helyettünk (minden ember helyett) elszenvedett „haragvó és büntető ítéletként” 

való értelmezése – különböző hangsúlyokkal – elsősorban a protestáns teológia képviselőinél 

figyelhető meg. 

 Luther, aki – Balthasar metaforikus szóhasználatát követve – „az abszolút harag és az 

abszolút szeretet lángjaiba vettetett,”
359

 a kereszten sub contrario elrejtőző Istenről szóló teológia 

képviselője. Luther a kereszthalálban beteljesített csodálatos csere (admirabile commercium) 

kifejtése során jut el a bűn átkát elszenvedő Krisztus szemléléséig. 
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Ne úgy tekintsük Krisztust, mint egy ártatlan magánszemélyt, […] aki szent és igaz önmagában. […] Még akkor sem 

érted meg őt, ha elfogadod, hogy Krisztus Isten és ember. Akkor érted meg őt igazán, ha hiszed, hogy az Atya ezt a 

legtisztább és legártatlanabb személyt adta neked, hogy főpapod és megváltód, vagy még inkább, hogy rabszolgád 

legyen. Megfosztotta magát ártatlanságától és szentségétől, és a te bűnös személyedet öltötte magára, a te halálodat, 

a terád szálló átkot. Áldozat és átok lett érted. […] Atyánk […] egyszülött Fiát küldte a világba, és minden ember 

bűnét őrá helyezte. Így szólt hozzá: „Légy Péter, aki megtagadott, Pál, aki üldözött, Dávid, aki házasságot tört, légy 

az a bűnös, aki a Paradicsom almájából evett.
360 

 

A patrisztikus szótériológia admirabile commercium gondolata – a Luther által összefoglalt 

helyettesítő büntetés-szenvedésre vonatkozó tanítás alapján – a bibliai narratív keret üdvtörténeti 

jelsoraival lép kapcsolatba. Krisztus keresztjére úgy tekinthetünk, mint amelyben a Szentírás 

ítélet teológiájának képsorai sorakoznak. 
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6. 4. A szentháromságos kenózis misztériuma 

 

De mi más a szentháromságos Isten által végbevitt teremtés, kiengesztelés és megváltás, mint – e ponton is 

mérhetetlenül magasabb analógia módján – az embernek és a világnak (és bennük) adott kinyilatkoztatása, amely 

nemcsak tett, amely mögött megismerhetetlenül és megérinthetetlenül elrejlene annak alanya, hanem a természet, az 

ember és a történelem világi anyagában megvalósuló valódi önfelfedés és önkifejtés, és ekképpen túláradó 

gazdagságban és teljességben megjelenés, epifánia?
361

  

 

 „A kenózis […] (és) a megtestesült Fiú műve az egész legszentebb Háromság műve, 

akitől Krisztus nem választható külön.“
362

 

 

Balthasar a kenózis értelmezése során különösen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az „eseményt“ 

a szentháromság dimenziójában szemlélje. Jézus engedelmességének mélysége a Szentháromság 

belső életének, az isteni személyek egymáshoz fűződő viszonyának felfejtése során válhat 

megragadhatóvá. A Fiú emberi módon kifejezett, időben megvalósított szeretete az örökkévaló 

isteni titok kinyilatkoztatásaként értelmezhető. 

A teológus meghatározó kérdésfelvetése a Szentháromság radikális módon kinyilvánított 

elkötelezettségének szemléletére szólít: Milyen módon valósulhat meg, hogy a Fiú a szeretet örök 

világából a bűn mélységébe lép? 

 

Ez a kenózis, még egyre mélyülő és mind jobban koncentrált fázisaiban is Isten legsajátosabb titka marad, aki ezáltal 

nyilvánítja ki és közli a maga természetét a világgal. […] Ha Jézus képes elhagyatott lenni az Atyától, akkor ezen 

»elhagyás« alapfeltételének a Szentháromságon belül kell meglennie, mégpedig az Istenséget átadó és az azt 

elfogadó Hüposztasziszok közti távolságban. Miközben ez a kettejük közötti távolság a tőlük származó Hiposztaszisz 

által örökre megerősített és fenn- (avagy nyitva-) tartott marad, ugyanakkor az Istenség abszolút ajándékában, amit 

közösen birtokolnak, már meg is haladott.
363
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E kenotikus titokban a szentháromságos szeretet új dimenziója tárul fel már Jézus 

megtestesülésének eseményében és – kiemelkedő módon – kereszthalálában. A Szentháromság 

örök életében az Atya a szeretet forrása, atyai mivolta abban nyilvánul meg, hogy maradéktalanul 

odaajándékozza magát a Fiúnak. A Fiú „radikális, teljes“ válasz az Atya szeretetére, s közös 

szeretetük nyilvánul meg a Szentlélek szeretetében. Az Atya maradéktalan, önátadó szeretete 

mintegy „rányomja formáját a Fiúra, lehetővé téve ezáltal, hogy a Fiú tökéletes képmása legyen a 

világban“. Bár az Atya mindent átadott a Fiúnak, „mégis fennáll egy új lehetőség az Atya 

számára, hogy önmagát adja, éspedig a Fiúval. Ez az új szeretet a Szentlélek, az eksztatikus, 

túlcsorduló szeretet formája.“
364

 

Balthasar és Adrienne von Speyr szemléletében a Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös 

szeretetének végtelen nyitottsága. Az Atya és a Fiú személye között egyrészt örök és tökéletes 

közelség valósul meg, másrészt a személyek között levő végtelen távolság hordozza a világ 

megteremtésének lehetőségi feltételét. A világ helyét „az Atya és a Fiú közötti nyitott tér“ jelöli 

ki, „a három isteni személy kapcsolata egymással olyan tágas, hogy az egész világ belefér.“
365

 

Hans Urs von Balthasar az isteni dráma kenotikus és üdvösségtörténeti titkát, a kereszt eseményét 

a szentháromságos Isten belső életéből fakadó valóságként szemléli. A Szentháromság élete nem 

statikus állapotként értelmezhető, ez az élet a szeretet drámai megnyilatkozása, intenzitása, 

dinamizmusa. Az isteni személyek közötti „tér“ egyben az üdvtörténet kibontakozásának 

lehetőségi feltétele. A Szentháromság életének mélységéhez hozzátartozik az isteni dráma 

kiteljesedése a világban, a szeretet találkozásának lehetősége a sötétség világával.
366

 

 

Isten – mint Atya – olyan mértékben tudja odaadni istenségét, hogy Isten – mint Fiú – nemcsak mint valami kölcsönt 

kapja meg, hanem egyenlő mértékben részesedik a lényegben. Ez Istennek olyan kimondhatatlan és felülmúlhatatlan 
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„elszakadását“ feltételezi önmagától, hogy minden más (ezáltal) lehetséges elszakadás, legyen az bár a legsötétebb és 

legkeserűbb, csak ezen az első elszakadáson belül fordulhat elő.
367 

 

Balthasar – a kenózis titkát értelmező – teológiája szerint nem a Fiú kereszthez vezető útja az 

első önátadás, hanem az Atya önátadása a Szentháromság életén belül, amely a Fiú örök 

születésében nyilvánul meg. E teológiai kiindulópont szerint létezik „egy mindent magában 

foglaló, Isten bensejében végbemenő kenózis, […] miután az Atya maradéktalanul másnak 

sajátjává teszi istenségét, és azt a Fiúra átruházza: nem megosztja a Fiúval, hanem mindent átad a 

Fiúnak, ami az övé.“
368

 Az „elszakadás“ (Trennung) fogalma a személyek közti viszony azon 

mozzanatát írja körül, amikor a Fiú – az Atyához forduló örök szeretetében – „hagy hátra“ 

(Hinterlegung) mindent, ami isteni sajátja, és „az istennélküliség világába kerül“.
369

 

A Fiú – a megváltás művére irányuló – engedelmessége, szabad döntése nyomán valósulhat meg 

Jézus világba lépésének eseménye, így a Fiúnak a legteljesebb mértékben kell azonosulnia a 

„sötétség világával“ és a bűnös emberrel. Ez az azonosulás olyan radikális, hogy Jézus a maga 

teljességében tapasztalja meg a tehetetlenség, a halál, az „Istentől elhagyottság“ állapotát. A 

Szentháromság életének és az ember megváltásának legmélyebb drámája bontakozik ki a 

mysterium paschale titkában. 

A Fiú küldetéséből fakadó „bűnné válásának“ (2Kor 5,21) eseménye az Olajfák hegyén – a 

szinoptikus hagyomány szóhasználatával – „földre zuhanással“, „rettegéssel“, „elszigetelő 

félelemmel“ (Mk 14,33, 35), illetve János utalása alapján „megrendüléssel“ veszi kezdetét. 

az ítélet megtapasztalása jelentést rejti. A ταραχή szóval kifejezett megrendülés („Megrendült a 

lelkem,” ἡ ψυχή τετάρακται, Jn 12,27) és a világ bűnét kinyilvánító ítélet jelentésének 

összefüggése ismét a jánosi beszédmódra jellemző, a kereszt drámáját középpontba helyező 

ikonikus teológiai szemléletről tanúskodik. A ἡ ψυχή τετάρακται kijelentés megrendítő módon 

érzékelteti, hogy a világba lépő Fiú egzisztenciájába olyan hatalom tör be, mely „erős, ellenséges 

és istenellenes”. 

  

„E szavak után Jézusnak mélyen megrendült a lelke. ()“ (Jn 13,21) 
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Jézus egyre inkább „eltávolodik“ az Atyától, aki szeretetből fakadó visszavonulásában átadja Fiát 

a bűn világának. 

 

Az Olajfák hegyi szorongás olyan együtt szenvedés a bűnösökkel, amelyben Isten megtestesült szeretete a timor 

gehennalis formájában magára veszi azt a reális, közelgő állapotot, amelyben a bűnösök elveszítik Istent (poena 

damni). Jézus a világ bűnével „megterhelten“ nem tesz különbséget önmaga, saját sorsa és a bűnösök sorsa között, 

annál kevésbé […] minél nagyobb a szeretete, s ekképpen megtapasztalja azt a szorongást és rettegést, amelynek 

valójában a bűnösöket kellene elfognia.
370 

 

Jézus drámája, a bűnnel és a bűnösökkel való azonosulás titka a kereszten lepleződik le. 

Balthasar teológiai szemlélődése a szentháromságos kenózis titkának mély értelmezése nyomán 

jut el a kereszt eseményében megvalósuló ítélet dimenziójának értelmezéséig.     

 

 

6. 5. Krisztus keresztje mint ítélet 

 

A kereszten megvalósult dráma különleges szótériológiai jelentősége mélyen és egységesen 

benne gyökerezett a hívő közösség tudatában. A kereszt eseményének „hatásmódjával, 

formájával” kapcsolatos reflexiókat a hagyomány ugyanakkor többféle értelmezési keretben 

próbálta rögzíteni.
371

 

Milyen artikulációs lehetőségek felé mozdulhat el a szintézisre törekvő teológia, amennyiben a 

krisztusi eseményt, mint az ember megváltásának történetét igyekszik bemutatni? 

 

Lehetetlen volt annak az embernek újjáteremtenie önmagát és győznie, aki engedetlensége folytán már egyszer 

legyőzetett és összetört. Hasonlóképpen lehetetlen volt számára elnyerni az üdvösséget, hiszen a bűn rabságába 
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került. A Fiú azonban, az Isten Igéje mindkettőt megtette. Alászállt az Atyától és testté lett. Sőt alászállt egészen a 

halálig, és így beteljesítette üdvösségünk művét.
372 

 

„Magára vette az élet a halált, hogy az élet megölje a halált.”
373

 

 

Anzelm Krisztus kereszthalálának elégtétel (satisfactio) jellegét hangsúlyozza. 

 „Ha tehát […] szükségszerű, hogy a mennyei város emberekből teljesedjék be, ez pedig 

[…] elégtétel nélkül nem következhet be, de az elégtételt csak Isten képes megadni, ellenben csak 

az ember tartozik vele, akkor szükségszerű, hogy azt az Istenember adja meg.”
374

 

 

Szent Tamás – az anzelmi helyettesítő elégtétel fogalmát módosítva – azt hangsúlyozza, hogy 

Krisztus isteni méltósága miatt, és elsősorban „szeretetének nagyságáért, amellyel szenvedett” 

nyújtott Istennek teljes és túláradó elégtételt az emberiség minden bűnéért.
375

 

Balthasar értelmezésében a (teo)dráma igazi titkát hordozó kereszt „az isteni ítélet végrehajtása, 

amely a Fiúban összefoglalt, felfedett és átszenvedett bűnre irányul.”
376

 

Az Atya – a világ iránti szeretetből – a világba küldte Fiát, azért, hogy a kereszten a bűn és a 

halál minden sötétségét elítélje. 

Az Ószövetség tanításában körvonalazódó remény, mely szerint Isten közbelépése megszünteti a 

megszegett szövetség és az ember bűnének állapotát, Szent Pál szavai szerint Krisztus 

keresztjében teljesedik be. Az ember, aki bűnös mivolta miatt képtelen „Isten előtt megállni” és 

az igazság útjára lépni, egyedül nem vívhatja ki magának a megigazulás állapotát. 

  

„Egyedül Isten volt képes erre, aki Krisztusban emberré válva egy személyben az ítélet és 

a megigazulás »alanya és tárgya« lesz, s az ember oldalára lép, kiharcolni számára Isten 

ügyét.”
377
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Pál teológiájában – különösen a Korinthusiakhoz írt levélben és a Rómaiakhoz írt levélben – 

erőteljesen érvényre jut az a gondolat, hogy Isten (emberként, Krisztusként) magára veszi Ádám 

bűnét, és a kereszten rajta teljesedik be Isten ítélete a bűn fölött. A kereszt a világ bűnének 

kinyilvánításaként áll előttünk.
378

 

  

„Ő azt, aki bűnt nem ismert, »bűnné« tette értünk, hogy általa »Isten igazságossága« 

legyünk.” (2Kor 5,21)   

 

„Nincs semmi elmarasztaló ítélet, […] Amire ugyanis a törvény nem volt képes, […] azt 

Isten véghezvitte, elküldte tulajdon Fiát a bűn miatt a bűnös testhez hasonló alakban, hogy elítélje 

a testben levő bűnt.” (Róm 8,1,3) 

 

„Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek 

üdvösséget szerző tette minden emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást. Ahogy egy 

embernek engedetlensége miatt mindnyájan bűnössé váltak, egynek engedelmességéért 

megigazultak.” (Róm 5,18-19) 

 

„[Jézus] aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadt.” (Róm 4,25) 

 

 

6. 5. 1. A kereszt drámájának szentháromságos jellege 

 

A balthasari teológiában meghatározó jelleggel jut érvényre az üdvösségtörténeti dráma 

szentháromságos dimenziója. Ez az irányultság határozza meg a teológus a kenózis 

misztériumára és a kereszt eseményére irányuló szemlélődésének kereteit. 
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„A hívő ember csak akkor képes elviselni a kereszt botrányát, ha abban a 

szentháromságos Isten cselekvését fedezi fel.”
379

 

 

Ez a kiindulópont a megtestesült Fiú engedelmességét illetve a Szentlélek – a jézusi küldetés 

megvalósulásában játszott – szerepét helyezi előtérbe. A balthasari – krisztológia és trinitológia 

elválaszthatatalan egységét hirdető – gondolkodás alapján a Fiú engedelmessége, az Atya felé 

forduló örök szeretet kifejezése az Atyától való elhagyottság állapotában is megvalósul.
380

 

A Szentháromság belső életében meglevő relációkon belül történik meg, hogy a Fiú szeretetből 

szabadon magára vett realitása, mellyel a világ bűnét hordozza, az Atya – szintén szeretetből 

fakadó – elutasításába ütközik. A Fiú örök, Atyától jövő, Atya felé irányuló egzisztenciájába (καὶ 

ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, Jn 1,1) betör a bűn, s ezt az Atya felé tartó realitást a maga 

teljességében el kell ítélni, vissza kell utasítani. Az Atya és a Fiú közti örök kapcsolat a bűn miatt 

olyan jelenlétet vesz fel, amely a Fiú számára a legteljesebb intenzitású ítéletet és elutasítást fejez 

ki. Ez az Atya és a Fiú között megvalósuló szeretet – távollét a Szentlélek által – egy valódi, a 

dráma kiteljesedését biztosító világban mehet végbe. A Szentlélek személye így nem csupán az 

Atya és a Fiú örök és teljes szeretetének formája, hanem a Fiú „bűnösökkel vállalt 

szolidaritásának üdvtörténeti formája is”.
381

 

A kereszt drámájában Isten – a Szentháromság titkában megjelenő „kimondhatatlan és 

felülmúlhatatlan elszakadás” által – mintegy legyőzi az „elidegenedettséget”, ami a bűn miatt 

jelent meg Isten és a világ között.
382

 

 János evangéliuma a kereszt eseményében a Fiút állítja elénk, aki utolsó lélegzetével az 

Atya kezébe ajánlotta lelkét. A megváltás drámájában ez egyrészt Jézus emberi lelkének 

kilehelését jelzi, másrészt arra a szentháromságos eseményre utal, melynek során a Fiú a 

Szentlelket az Atya kezébe adja. 
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A Fiú […] éppen ott válik a legteljesebb mértékben áttetszővé és közvetítővé, közbenjáróvá Isten felé, ahol semmi 

más, mint egy emberi létező, aki a halál sötétségébe süllyed. Az Atya végső akarata egybeesik a Fiú végső 

engedelmességével, és a Szentléleknek és saját haldokló lelkének az együttes visszalehelése lehetővé teszi, hogy a 

Fiú embersége végérvényesen felvétessen a Szentlélek Atyától és Fiútól való aktív lehelésének egyetlen 

princípiumába.
383 

 

 

6. 5. 2. A kereszthez kapcsolódó események eszkatologikus jellege 

 

Elsősorban Márk és Máté tanúságtételében szembetűnő, hogy a kereszt eszkatologikus eseménye 

apokaliptikus képek alkalmazásával jelenik meg. 

 

 „Erre a templom függönye kettéhasadt, felülről egészen az aljáig, a föld megrendült, 

sziklák repedtek meg, sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste.” (Mt 27,51-

52) 

 

A függöny kettéhasadása egyrészt a régi kultusz és törvény eltörlésére utal, másrészt kifejezi a 

régi eón megszűnésének mozzanatát, tekintve, hogy Philón és Josephus Flavius beszámolója 

alapján a templom függönyébe csillagképeket szőttek, és a kozmosz képmásának tekintették.
384

 E 

képteológiai háttér feltételezhetően megjelent Máté gondolatvilágában, aki valóságos 

apokaliptikus freskót tár a befogadó elé. Balthasar értelmezésében az evangélista apokaliptikus 

képhasználata a kereszt igazi üzenetét, az ítélet kinyilatkoztatását és „Jahve napjának” 

összecsengését fedi fel. A földet elborító sötétség képe a prófétai hagyomány soraival létesített 

kapcsolat nyomán intenzív szótériológiai – szentháromságtani tanítást közvetít, és a balthasari 

megrendítő „Isten gyásza” képet körvonalazza.  
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 „[…] mint amikor az elsőszülöttet siratják,” (Ám 8,10) 

 „[…] gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet.” (Zak 

12,10) 

 

A Jézus halálával kinyilatkoztatott eszkatológiai esemény nem az időbeli, a világ eljövendő sorsát 

jelző dimenziót helyezi előtérbe, az apokaliptikus jelsorok „a feltámadás irányára”, a „szent 

város”, a „magasságbeli Jeruzsálem” nagy képére utalnak.
385

 

Balthasar kereszt-teológiája megkülönböztetett figyelemmel fordul a szinoptikus 

hagyománytól eltérő jánosi beszédmód apokaliptikus – ekkleziológiai összefüggéseire. A 

kereszthalál drámáját összefoglaló szövegrész az evangéliumi szerző által alkalmazott explicit 

kommentárral zárul, mely egyrészt a szenvedés valóságos, történeti voltát hangsúlyozza, másrészt 

a kereszt apokaliptikus dimenzióját, a felhőkön a végső ítéletre érkező Krisztus alakját helyezi 

előtérbe. 

„Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak. (ὄψονται εἰς ὄν ἐξεκέντησαν.)” (Jn 19,37) 

E kép utolsó elemét a lándzsaszúrás, Jézus oldalának megnyitása, a vér és víz jele alkotja. 

Balthasar – az evangéliumi szerzőhöz hasonlóan – a kereszten függő „átszúrtat” „végleges, 

ünnepélyes formában ábrázolt (Jn 19,35) meditációs ikonként” szemléli. 

 

„Ez az »ecce homo-nál« (19,5) teljesebb »ecce Deus«, a senki által sem látott Isten (1,18) 

végső megjelenítése. Ezzel teljességre jut a felemelt kígyó teológiája. […] Ez az a kép, az Atya 

megdicsőült és egyben sebzett ikonja, melyet Tamásnak a kezével érintenie kell (20,26).”
386

 

 

„[…] mert jelet kaptak a szabadulásra, […] És aki odafordult, megmenekült […] általad, 

mindeneknek megmentője által.” (Bölcs 16,6 – 7) 

 

 „Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt.” (Szám 21,9) 

 

                                                 
385

 MP, 115. 

386
 MP, 115-116. 
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Ezen a ponton tárul fel annak a jánosi narrációnak az értelme, amely mintegy megindokolja, 

miért nem törték meg Jézus lábszárait, és miért szúrták át az oldalát (Jn 19,31-34). A negyedik 

evangélium nagy jele, az igaz húsvéti bárány képe jelenik meg elbeszélésbe ágyazott 

krisztológiai, szótériológiai tanításként. János beszámolója szerint Jézust abban az órában 

feszítették keresztre, amikor a templomban a húsvéti bárányokat levágták. Balthasar a bárány 

képét és a lándzsaszúrás mozzanatát – az ószövetségi, sőt rabbinikus hagyomány alapján
387

 – a 

képek egymásra vonatkozásának interpretációs keretében olyan lebilincselő perspektívát 

megjelenítő módon szemléli, mely a jánosi képteológia hiteles értelmezését reprezentálja. 

 

     

6. 6. A kereszt drámájának megalapozása a bibliai szövegegységek ítélet-fogalma 

alapján 

 

6. 6. 1. Az Ószövetség ítélet-teológiája 

 

Az Ószövetség szövegegységeiben – különösen a deuteronomisztikus szemléletet képviselő zárt 

elbeszélésekben – Jahve a választott nép számára atyai jóságában, mindig jelenlévő Istenként 

mutatkozik meg. Izrael számtalanszor érezhette, hogy Isten a szövetségben (b’rît) saját 

igazságához (cedēq) hű (emēt), népe javán munkálkodó Úr. A Deuteronomium meghatározó 

szakasza – mintegy Mózes végrendeleteként – tartalmazza a zsidóság Istenhez fűződő 

kapcsolatának viszonyrendszerét, a törvény (תורה) megtartásának és az elpártolás 

következményének drámai szembeállításában. 

 

„Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, melyeket ma adok neked, s 

szereted az Urat, a te Istenedet, s az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és 

rendelkezéseit, életben maradsz és megsokasodsz, s az Úr, a te Istened megáld azon a földön, 

                                                 
387

 „A levágott báránynak hasítsák fel a szívét, és folyassák ki a vérét.” Vö. továbbá „A bárányokat egy karóra 

erősített keresztgerendán (amely így kereszt formájú volt) sütütték meg.” Füglister: Die Heilsbedeutung des Pascha, 

München, 1963, 63; MP, 116. Ld.  
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ahova indulsz, hogy birtokba vedd. Ha azonban elfordul szíved, s nem engedelmeskedsz, ha 

elcsábulsz más isteneket imádni s nekik szolgálni, akkor ma tudtotokra adom: Menthetetlenül 

elpusztultok azon a földön, […] nem fogtok sokáig élni. Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a 

földet: életet és halált, áldást és átkot tártam szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, 

utódaid is életben maradjanak.” (MTörv 30,16-19). 

 

A himnikus hangvételű szövegrész a választott nép Istenhez fűződő kapcsolatának drámai 

kettősségét tárja elénk. Izrael számára – közösségi és egyéni szinten is – „az élet és az áldás” 

biztosítéka Jahve szövetségének megtartása. A törvénytől való elpártolás „a pusztulás és az átok” 

felé sodorja a népet. Jahve Izrael üdvösségtörténeti tudatában a szövetséget megtartók számára 

irgalmát gyakorló Isten, mindazoknak azonban, akik elutasítják törvényét „féltékeny, haragvó” 

Úr.
388

 

„Mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok. Az atyák vétkét megtorlom 

gyűlölőim fiain […] De aki szeret és megtartja parancsaimat, annak megmutatom jóságomat az 

ezredik nemzedékig.” (MTörv 5,9-10) 

 

A prófétai igehirdetés arról tanúskodik, hogy Isten különleges módon ügyel szövetsége 

tisztaságára, és a hűtlenségre, a „házasságtörésre” (Óz 2,4) és „bálványimádásra” (Jer 32,28-35) 

az ítélet (משפט) jeleivel válaszol. Az Ószövetség szövegegységei – Balthasar értelmezésében is –

igen határozott kijelentések formájában, a prófétai beszédmódra jellemző szóhasználattal ((יהוה 

 utalnak arra, hogy Izrael létének, földi körülmények között kibontakozó igazi életének (משפט ,יום

záloga a szövetséghez való hűség. Jahve választott népének sorsát szeretetével, gondviselésével 

irányítja, ám az egyes élethelyzetekben a döntés és a felelősségteljes tett Izrael (és az egyén) 

szabad akaratának, választásának megnyilvánulása. 

 „Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. 

Eléd öntötte a tüzet és a vizet, amire vágyol, az után nyújtsd a kezed.” (Sir 15,15-16).
389

 

                                                 
388

 Ld. Jörg Jeremias: Der Zorn Gottes im Alten Testament. Das biblische Israel zwischen Verwerfung und 

Erwählung, BThSt 104., Neukirchen-Vluyn, Neukirchener, 2011. 

389
 A fogság előtti prófétai szöveghagyományban tükröződő beszédmód a korszak vallási és erkölcsi életével 

kapcsolatban igen kritikus szemléletmódot tükröz. Az Ószövetség prófétái ismételten a közösség egész történelmére 

jellemző hűtlenséget, a szövetség megszegését hangsúlyozzák. Ezekiel könyvének tanítása szerint Izrael már az 

egyiptomi tartózkodás ideje alatt „idegen isteneknek” hódolt, s bár az Úr kivezette Egyiptomból, a nép a megígért 
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A szövegegységekben domináns – narratív formákban kimondott – dialogikusság tanúskodik 

Izrael üdvtörténeti tapasztalatairól, melyek Isten és ember kapcsolatát a teodráma színpadán 

kibontakozó, két szabadság egymáshoz való viszonyában kibontakozó eseménysorként 

szemléltetik. Balthasar dramatikus teológiai szemléletében kiemelt jelentőséggel bír az Isten 

szeretetének, üdvösségteremtő tetteinek szabadságát és az emberi döntések szuverén 

cselekedetekben megnyilvánuló szabadságát (e két irányultság drámai aspektusát) hangsúlyozó 

kiindulópont.
390

 

Az Ószövetség szöveghagyományaiban gazdag metaforasorok, rövid narratív szövegegységek 

illusztrálják a küszöbön álló ítélet megjelenítését. 

 „Az Úr feláll bírói székéből, feláll, hogy ítélkezzék népén. Az Úr ítéletre hívja népe véneit 

és fejedelmeit.” (Iz 3,13-14) 

 „Mi lesz számotokra az Úr napja? Sötétség, […] homály, melyen nem süt át a nap. […] 

Azon a napon […] gyászra fordítom ünnepeiteket, és siralomra minden dalotokat.” (Ám 

5,18,20;8,9-10) 

Ámosz jellegzetes kifejezése, a „Jahve napja” (יום יהוה) valamint az Ózeás és Szofóniás 

igehirdetésében feltűnő „harag” (עברה), „harag napja” (יום עברה) formula
391

 – Ezekiel, Izajás és 

Joél próféta könyveiben – egyre dinamikusabb igehasználatot felmutató narratív jelölőkkel utal a 

központi metaforára. 

 „Aztán pestissel és vérontással ítéletet tartok fölöttük, záporesőt és jégesőt, tüzet és ként 

zúdítok rá.” (Ez 38,22) 

                                                                                                                                                              
ország elfoglalása után is folytatta Jahve törvényeinek megvetését és a bálványimádást. „Elvetették parancsaimat, 

megszegték szombatjaimat, mert szívük bálványaikon csüggött. […] De fiaik is fellázadtak ellenem, s nem igazodtak 

törvényeimhez […] és nem teljesítették parancsaimat, amelyeket meg kell tartania annak, aki élni akar.” (Ez 

20,16,21). A szövetség elutasítása Isten igazságának megcsúfolását jelenti, Jahve azonban irgalmas, megbocsátó 

szeretettel „halogatja” a bűn feletti ítélet kinyilvánítását. „De szemem irgalommal nézett rájuk, […] Azt gondoltam, 

rájuk zúdítom haragomat és kitöltöm rajtuk bosszúmat a pusztában. De visszavontam kezemet, tekintettel voltam 

nevemre, és nem tettem így.” (Ez 20,17,21-22). A próféták szóhasználata szerint Isten – a szeretetből felajánlott 

szövetség sorozatos megszegése ellenére is – irgalmas arcát mutatja, s haragja a szeretet megnyilvánulása. A 

különböző formákban kifejezésre jutó büntetés egyetlen célja, hogy a választott nép visszatérjen Istenhez: „Talán 

örömöm telik a bűnös halálában – mondja az Úr, az Isten – s nem azt akarom inkább, hogy letérjen útjáról és éljen?” 

(Ez 18,23). Ld. Egon Brandenburger: art. Gericht II-III., TRE 12. (1984), 460-483. 

390
 TD II./1., 186-219. 

391
  .Oz 5,10; 13,11; Ez 7,3,8; Szof 1,15,18 יום עברה עברה 
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 „Az Úr hallatni fogja fölséges hangját, és megmutatja rettenetes karját, amellyel lesújt.” 

(Iz 30,30) 

„Égen és földön jeleket mutatok, vért és tüzet, füstoszlopokat. A nap elsötétedik, a hold 

vérré változik, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja.” (Jo 3,3-4) 

 

Az Ószövetség prófétai igehirdetéseiben megjelenő ítélet fogalma, Jahve napjának megjelenítése 

új jelentéstartalmakkal gazdagodott Jeremiás tanításának fényében. A próféta Izrael hűtlenségét 

hangsúlyozó kijelentésekkel határozottan utal Jahve büntető ítéletének elkerülhetetlen 

bekövetkeztére, ám igehirdetésében – a felelősségre szólító felhívás mellett – meghatározó 

tanításként tűnik fel Isten szeretetének és irgalmának hangsúlyozása, valamint az üdvösség 

gondolata. Az Isten és a választott nép között kibontakozó párbeszéd, – az Izrael (és elsősorban 

Ezekiel igehirdetése alapján) az egyén sorsát jellemző – meghívás és visszautasítás, szeretetből 

felajánlott szövetség és hűtlenség drámai kettősségét tanúsítja.
392

   

 

Az ítélet ószövetségi értelmezése új távlatokkal gazdagodott a babiloni fogság tapasztalatai során. 

A választott nép számára Isten önkinyilatkoztatása ítélet formájában megmutatkozó 

eseményként, ugyanakkor egyre határozottabban eszkatologikus eszmeként tudatosult. A 

közösség tudatában formálódó eszkatologikus szemlélet alapján Isten igazságának kinyilvánítása 

nem csupán a jelenben ismételten megnyilvánuló tettként szemlélhető, hanem egy, a végső 

időben megvalósuló ítélet képében körvonalazódik. Az ítélet az egyént, az egész közösséget, sőt 

a nemzeteket (általában az egész teremtett világot) érinti.  

 „Bizony, azokban a napokban, abban az időben […] összegyűjtöm majd a népeket, 

leviszem őket a Józafát völgyébe, és ítéletet tartok fölöttük. […] Keljenek fel, vonuljanak fel a 

népek a Jozafát völgyébe, mert ott ülök ítéletet körös körül minden nép felett. Lendítsétek meg a 

sarlót, mert véget ért a vetés, gyertek, tapossátok, mert megtelt a sajtó, és túlárad a prés.” (Jo 4,1-

2;12-13). 

A Bölcsesség könyvében az eszkatologikus szemlélet és az egyes ember ítéletben megnyilvánuló 

drámája válik hangsúlyossá. 

                                                 
392

 TD III., 315-327; TD IV., 240-243. 
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„Reszketve jelennek meg számot adni bűneikről, és gaztetteik vádlóként lépnek föl 

ellenük. (…) Igen, az istentelenek reménye olyan, mint a szél forgatta pelyva, mint a könnyű hab, 

amit a vihar kerget, mint a füst, amit eloszlat a szél.” (Bölcs 4,20; 5,14). 

Dániel könyvének apokaliptikus képsora a történelem kibontakozásának teológiai értelmezését 

nyújtja, és a látomásban kirajzolódik Isten tervének feltartóztathatatlan célba érkezése. Ennek az 

eszkatologikus távlatokban megvalósuló beteljesedésnek döntő mozzanata az egyetemes ítélet 

metaforasorát kibontó – narratív keretbe helyezett – teofánia. 

 

„[…] egyszer csak trónokat állítottak fel, és az Ősöreg leült. Ruhája fehér volt mint a hó, 

fején a haj tiszta mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Tűzfolyó 

eredt belőle és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. 

Ítéletet tartottak és felnyitották a könyveket. […] Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég 

felhőin valaki közeledik. Olyan volt mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé 

vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Hatalma örök hatalom […], amely nem 

enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.” (Dán 7,9-10;13-14) 

 

Az Ószövetségben megjelenő ítélet fogalmára utaló kifejezések, alakzatok (דין ,שפט ,משפט) Jahve 

haragjának jelentéskörét is tartalmazzák. A prófétai igehirdetés יום יהוה („Jahve napja”) – a 

természeti csapások, a vihar asszociációs mezőit összefogó – képe a fogság utáni üdvtörténeti 

tapasztalat eszkatologikus távlatokat megnyitó kifejezésévé (דין) alakul. 

 

 

6. 6. 2. Az ítélet fogalma az Újszövetségben 

 

A Fiú megtestesülésének eseménye (ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο) az ember üdvösségét akaró isteni 

szándék drámai súlyát jelzi, és azt a tettet helyezi előtérbe, melyben véglegesen és legteljesebb 

formában megnyilvánult Isten ember felé hajló szeretete. 

Hans Urs von Balthasar a mysterium paschale teológiájában Isten kenotikus tettét megrendítő 

mélységű eseményként szemléli. Ilyen perspektívából talán még inkább indokolt a 

kérdésfelvetés: Hogyan értelmezhetjük helyesen az Újszövetség tanítása alapján a számonkérést 
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és a fenyegető tónust erőteljesen jelző ítélet fogalmát? A jézusi igehirdetés valójában mit akart 

kifejezésre juttatni az ítélet képeiben? A kereszt drámája milyen összefüggésben áll az ítélet 

súlyát előtérbe helyező szavakkal? 

 

Isten ítéletének eszkatologikus beteljesedése, mint eszme a Jézus korabeli zsidóság 

gondolkodásának meghatározó aspektusát alkotta. Az evangéliumi hagyomány erőteljes képe a 

Keresztelő János fellépésével kapcsolatba hozható „végső idő” meghirdetése, melyben Isten 

hatalmának kinyilvánítása jelenik meg. 

 

 „Viperák fajzata! Ki tanított benneteket arra, hogy fussatok a közelgő harag elől? […] A 

fejsze már a fák gyökerén van: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó 

gyümölcsöt.” (Mt 3,7,10) 

 

Jézus igehirdetése az Isten országának eljövetelét az ítélet megvalósulásával szoros 

összefüggésben szemléli. Az örömhír, mely az ország eljöveteléről szól, az üdvösség mellett az 

ítélet súlyát is kidomborítja, és az embert radikális állásfoglalásra készteti. 

 „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot és 

higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15) 

A Jézusban kinyilvánított, az egyes embert személyesen megszólító szeretet a történelem 

időbeliségében meghozott döntést a végső idő dimenziójába emeli. A felkínált üdvösség, a 

„Jézusban megismerhetővé vált út” (ἠ ὁδὸς; Jn 14,6) az ember teljes elkötelezettségét, végleges 

döntését kívánja meg. Az Ószövetség népe Isten ítéletét történelmében és elsődlegesen a 

közösség szempontjából értelmezte. Jézus döntésre hívó tanítása egyetemes távlatot és alapvetően 

személyes jelleget helyez előtérbe. 

A jézusi logionok sarkított képsorai a jelenben megvalósuló személyes tett, az ítélet és az örök 

élet dimenziója alapján értelmezhetők. 

 „Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel 

a kárhozatra jutni, az olthatatlan tűzre.” (Mk 9,43) 

 „[írástudók] szigorú ítélet (κρίμα) vár rájuk.” (Mk 12,40) 

 „Hogy is kerülhetnétek el a kárhozat büntetését?” (Mt 23,33) 
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 „Mondom nektek: »Tirusznak és Szidonnak elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján (έν 

ημέρα κρίσεως), mint a tiétek. « […]»És te, Kafarnaum! Vajon az égig emelkedel? A pokolba 

süllyedsz. […] Szodoma földjének elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint neked. «” (Mt 

11, 22-24) 

Balthasar értelmezésében az Újszövetség szövegegységeiben felbukkanó – a számonkérést és a 

fenyegető tónust igen erőteljes retorikai kelléktárral jelző – ítélet-képek a „beteljesedett idő” 

súlyát érzékeltetik, és annak az időnek a meghirdetését célozzák, melyben Isten országának 

hatóereje működik,
393

 s amely Isten haraggal kinyilvánított hatalmának megvalósulását is jelzi. 

 „a kárhozat olthatatlan tüze, […] ahol férgük nem pusztul el, és tüzük ki nem alszik.” (Mk 

9,45, 48) 

 „Ezután a balján állókhoz is szól: »Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, 

amely a sátánnak és angyalainak készült! « […] Ezek örök büntetésre mennek.” (Mt 25,41)
394

 

 „Amikor a pokolban kínjai közt föltekintett,” (Lk 16,23) 

 „a haragnak és Isten igazságos ítélete megnyilvánulásának napjára. […] Mindenkit, aki 

gonoszat művel, utolér a kín és a gyötrelem.” (Róm 2,5, 9) 

 „halált jelentő bűn” (1Jn 5,16)  

 

                                                 
393

 „E működés pedig mindenkit lefoglal és kötelez. […] Tudatosan Isten országa üdvhozó erejéből élni annyit jelent, 

mint minden képességünket rendelkezésére bocsátani, megváltoztatni életünket, ennek a célnak élni. Nem jelenti 

tehát […] az időt elfutni engedő semmittevést, úgy élni, mintha nem változott volna meg az idő.” Joachim Gnilka: A 

Názáreti Jézus, V. Isten országa és az ítélet, Budapest, Szent István Társulat, 2001, 190. Ld. Egon Brandenburger: 

art. Gericht, III., TRE 12. (1984), 469-483; Uő: „Gerichtskonzeptionen im Urchristentum und ihre 

Voraussetzungen”, SNTU 16. (1991), 5-54.  

394
 Az ítélet fogalmának szisztematikus teológiai keretbe helyezett kifejtése – Máté evangélimának narratívába 

ágyazott képsoraira támaszkodva – a bíró külön tettére helyezi a hangsúlyt. A legkorábbi hitvallási formulák 

központi tételén (vivus a mortuis) kívül a szövegek Krisztus ítéletének súlyát helyezik előtérbe. Máté 

evangéliumának eszkatologikus parabolájára (Mt 25) alapozva az ítélet kettős kimenetelének elgondolása az V. 

századtól bukkan fel a Pseudo-Athanasianum (DS 76) és a Fides Damasi (DS 72) szövegében. A később keletkezett 

liturgikus szövegek azért könyörögnek Istenhez, hogy az elveszettség világából vezesse át a hívőt az üdvösségbe: 

„[…] ab aeterna damnatione eripi”, Gelasianum III. 17; „[…] libera animam de locis poenarum”, Gel. III. 91; illetve 

„[…] animas famulorum tuorum ab aestuantis ignis ardoribus eruas”, Mozarabicus Liber ordinum. 427. Vö. Albert 

Blaise – Antoine Dumas: Le vocabulaire latin des principaux thémes liturguiques. Turnhout, Brepols, 1966; továbbá 

Hans Urs von Balthasar: Mit szabad remélnünk, ford.: Görföl Tibor, Budapest, Sík Sándor Kiadó, 35-36. 
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János teológiája különös hangsúllyal helyezi előtérbe az ember életébe bevilágító krisztusi tett 

leleplező jellegét. 

  

 „Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint 

a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a 

világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az 

igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az 

Istenben vitt végbe.” (Jn 3,19-20) 

Krisztus személyének leleplező ereje, az ítélet – a sajátos jánosi artikuláció nyomán – 

eszkatologikus távlatot hordoz. Az ember a teodráma színpadán immár nem úgy találkozik a 

számonkéréssel, mint a deuteronomista hagyomány közössége: büntetés és megkegyelmezés 

időben megvalósuló egymásutánjában. Az ítéletben – s ez az igehirdetések radikális felhívó 

szerepének magyarázata – az ember a jelen tetteiben kirajzolódó állapotának véglegességét 

tapasztalhatja meg. Az evangéliumi szövegben eseményszerűen megörökített üdvtörténeti 

mozzanatok mögött ott rejtőzik a jánosi ikonikus dimenzió, mely a teodráma időbeliségét 

eszkatologikus távlatban képes megjeleníteni. A világban megjelenő örök Ige világosságában 

megmutatkoznak, „kiderülnek [a gonoszak] tettei” (ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ ), és „fény derül” [az 

igaz] cselekedetekre (ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ  τὰ ἔργα). A történelem színpadán (mely a teodráma 

játéktereként szemlélhető) a közösség és az ember a bűnre kimondott ítéletet a választott nép 

sorsában tapasztalja meg. 

Az üdvösségtörténet kibontakozása és a világba újra és újra betörő bűn valósága alapján 

megkerülhetetlenné válik a kérdés: Milyen ítéletfogalommal közelíthetjük meg Isten tettét, azt a 

végleges (semmiféle hiányt nem hagyó) üdvtörténeti cselekvést, amely – ebben a végső időben 

(ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς; Mk 1,15) – a bűn és az ember alapvető helyzetének drámai mélységét 

mutatja fel. 

Hans Urs von Balthasar teológiája a szentírási szövegek értelmezése nyomán jut el arra a pontra, 

ahol összecseng az üdvösségtörténetben megmutatkozó isteni harag, a bűnre kimondott ítélet, a 

Jeremiás tanításában már körvonalazódó kegyelmi tett valósága és az eszkatologikus távlat, 

amely az ítélet drámai realitásának és időbeli értelemben vett végérvényes jellegét hangsúlyozza. 

Az ítélet ezen legteljesebb, az üdvrend titkát feltáró értelmezése vezet el Krisztus keresztjének 

misztériumához.  
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BEFEJEZÉS 

A János-evangélium képkrisztológiája Hans Urs von Balthasar teológiai 

reflexióiban – Összegzés; Irodalomelméleti – egzegetikai kérdésfelvetések 

 

 „[Az írástest] a feltámadásba vetett hitnek a Feltámadottról tett tanúsága: olyan köntös 

tehát, amely mintegy önmagától a Tábor fényével ragyog, és áttetsző.”
395

 

 

Hans Urs von Balthasar életművében a legkülönfélébb szellemi, spirituális és művészeti értékek 

iránti tisztelet és nyitottság tükröződik, teológiája a dialogikus gondolkodás, az olvasott és 

értelmezett szerzővel folytatott termékeny párbeszéd, és e gondolati ívek mentén kialakuló 

kreatív szellemi teljesítmény kivételes példája. 

 „Mindig mások által húzott vonalak mentén gondolkodik, meghajlítja, meghosszabítja és 

más gondolati vonalakkal köti össze őket.” – jegyzi meg Peter Henrici Balthasar 

munkastílusáról.
396

 

A svájci teológus életműve a termékeny, a korábbi gondolati tartalmak, teológiai, filozófiai és 

irodalmi meglátások rekonstrukcióján, variációján mindig túlmutató gondolkodásmódként áll 

előttünk, balthasari teológia szerteágazó szálait azonban alapvetően a szentírási szövegek felé 

foduló, egzegetikai irányultság fogja össze. 

Balthasar kiválóan ismeri az egzegetikai iskolák eredményeit, ám (amint azt teológiai 

esztétikájának bevezető kötetében kifejti) tisztában van a történeti bibliakutatás korlátaival is.
397

 

A szentírási szövegek értelmezése, a szövegrétegek, források keletkezési körülményeinek minden 
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 Hans Urs von Balthasar: A dicsőség felfénylése, I. Az alak szemlélése, (7. jegyzet), 502. 
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 Peter Henrici: „Allgegenwärtige Kirche”, in: Uő – Kurt Koch – Angelo Scola et al. szerk.: Wer ist die Kirche. Die 

Referate am Symposion zum 10. Todesjahr von Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln, Johannes, 1999, 140; illetve 

Puskás Attila: „Az egyházatyák iskolájában. A patrisztikus örökség néhány eleme Hans Urs von Balthasar 

egyházfelfogásában”, in: Kránitz Mihály szerk.: Az egyházatyák iskolájában. A 60 éves Vanyó László köszöntése, 

Budapest, Szent istván Társulat, 2002, 174.  
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 Hans Urs von Balthasar: A dicsőség felfénylése, I. Az alak szemlélése, (7. jegyzet), 495-505. 



189 

 

részletre kiterjedő vizsgálata könnyen elhomályosíthatja az egyszeri, levezethetetlen alakot 

(Gestalt), melynek megpillantása csak a szeretet meggyőző erejéből fakadó hit osztályrésze.
398

 

 

Az Írásban a betű és a lélek között kialakuló feszültség, amelynek teológiai értelmezése Órigenész állandó témája 

volt, páratlan és hasonlíthatatlan, s ezért nem érthető meg általános irodalmi megfontolások alapján, hanem csakis a 

krisztológia révén, amely tudja, hogy Krisztus testi létformájának célja a rejtett Isten felfedése. […] Minthogy az Írás 

rögzített és az egész világ elé állított alak, magától értetődik és szükségszerű, hogy felfedése egyben elfedés is, a 

hitetlenség éppúgy nem látja Jézus testiségében Jézus alakját, ahogy az Írás betűjében sem ismeri föl a Lelket.
399

 

 

Charles Kannengiesser szavait idézve, a szentírási szövegek balthasari „jánosi, szemlélődő 

megközelítése” a kinyilatkoztatás formái mögött az egész felfedezésének lehetőségét mutatja 

fel.
400

 

A János-evangélium képi világában tükröződő krisztológiai tanítás megközelítésére tett 

kísérletünk természetesen még csak az első lépést sem jelenti a valódi teológiai gondolkodás, a 

kereszt- illetve szentháromságközpontú, krisztológiai szerkezetű balthasari teológia felé. Az 

evangéliumi szerző által elénk tárt szövegvilág irodalomelméleti – egzegetikai kiindulópontú 

értelmezése ugyanakkor a jánosi képteológia igen összetett jelentésvilágában a krisztológiai 

axiómák „szövegbeli kimondásának kérdéskörét”
401

 igyekezett a balthasari gondolatrendszer 

elemeként szemlélni. 
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 Ld. továbbá „A történeti bibliakutatás […] nagyrészt a téziseit a Bibliára alapozó kritikátlan vallásosság ellen 

intéző hitetlen felvilágosodás (Reimarus, Lessing) gyermeke volt. A történeti módszer arra vállalkozott, hogy Jézus 
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A keresztáldozat eseményének jánosi képi világát – a svájci teológus szép kifejezésére utalva – a 

tanúságtétel „köntöseként”, gazdag teológiai tanítás alapjaként szemlélhetjük, melynek 

legfontosabb pontjait a következőképpen tudjuk összegezni: 

Az evangéliumi szerző a rövid narratív egységek keretében ábrázolt képekben a legfontosabb 

krisztológiai, szótériológiai titulusok keresztmetszetét nyújtja, és a keresztáldozat drámáját a 

másik életéért, „sokakért” hozott „legnagyobb szeretetnek” a kinyilvánításaként ábrázolja („Senki 

sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.”; Jn 15,13) 

 

A kereszthordozás, a sorsvetés és a kereszthalál eseménye a küldetés, a szolgai alázat, az 

önmagát teljesen felajánló Fiú alakját, a kiüresítés – szótériológiai, szentháromságtani, 

eszkatológiai tartalmakat felmutató – képét jeleníti meg. 

 „Maga vitte keresztjét,”; 

 βαστάζων ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν; (Jn 19,17); 

 „[…] fogták ruhadarabjait, és négy részre osztották,” 

 ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, (Jn 19,23); 

  „»Szomjazom!« […] »Beteljesedett!« Aztán lehajtotta fejét, és kilehelte lelkét.” 

 ·διψῶ. […] · τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδοκεν τὸ πνεῦμα. (Jn 19,28 – 30) 

 

A keresztrefeszítés drámai eseménye és a kereszt feliratával kapcsolatos párbeszéd a felemelt 

király képét állítja elénk. 

 „Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen.” 

 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καί ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν 

’Ιησοῦν. (Jn 19,18) 

 „Ez volt a felirat: »A názáreti Jézus, a zsidók királya!«” 

 ἦν δὲ γεγραμμένον· ’Iησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ’Iουδαίων. (Jn 19,19 – 22; [19]) 

                                                                                                                                                              
Humanity of Jesus in the Fourth Gospel, Philadelphia, Fortress, 1988, 87-116; Christina Urban: „Rudolf Bultmanns 

und Ernst Käsemanns Konzeptionen zum Johannesevangelium”, in Uő: Das Menschenbild nach dem 

Johannesevangelium, WUNT 2, 137, Tübingen, Mohr Siebeck, 2001, 26-57; Hans Weder: „Deus incarnatus: On the 

Hermeneutics of Christology in the Johannine Writings”, in R. Alan Culpepper – C. Clifton Black szerk.: Exploring 

the Gospel of John. In Honor of D. Moody Smith, Louisville, Westminster John Knox, 1996, 327-345; Hans-Ulrich 

Weidemann: Der Tod Jesu im Johannesevangelium. Die erste Abschiedsrede als Schlüssertext für den Passions- und 

Osterbericht, BZNW 122, Berlin – New York, W. de Gruyter, 2004, 14-18. 
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A sorsvetést megörökítő szövegrész utalásai alapján a köntös a főpapi méltóság krisztológiai 

titulusaként jelenik meg. 

 „[…] majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve.” 

 […] καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου. (Jn 19,23 – 

24; [23]) 

 

Jézus Máriához és a szeretett tanítványhoz intézett szavai ekkleziológiai és – az önmagát a Fiútól 

megvonó Atya képére utaló analógia alapján
402

 – kenotikus – szentháromságtani jelként 

értelmezhetők. 

 „[…] ott áll anyja és szeretett tanítványa, […] »Asszony, nézd a fiad!« […] »Nézd, az 

anyád!«”  

 τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, […] γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. […] ἴδε ἡ 

μήτηρ σου. (Jn 19,25 – 27) 

 

Végül a lábszárcsontok megtörését és Jézus oldalának megnyitását megjelenítő narratívák – János 

„meditációs ikonjaként” – a bárány, a felmagasztalt „átszúrt” szolga és az ítéletet kinyilatkoztató 

Emberfia (ismét összetett teológiai dimenziókat megnyitó) alakját jelenítik meg. 

 „[…] nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. 

Nyomban vér és víz folyt belőle. […] »Csontját ne törjétek.« […] »Föltekintenek arra, akit 

keresztülszúrtak.«”  

 οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, 

καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. […] ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. […] ὄψονται εἰς ὄν 

ἐξεκέντησαν. (Jn 19,31 – 37; [33-37]) 

 

Balthasar teológiai reflexiói alapján az evangéliumban megjelenített üdvösségdráma a Fiú szabad 

elhatározásából fakadó drámai tettét, az Atyától kapott küldetés teljesítését, az emberért 

felajánlott áldozat és a szeretet legmélyebb kifejezését állítja középpontba. 
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 Balthasar értelmezésében az átadás gesztusa rejtett teológiai tartalommal bír. „A Fiú úgy hozza létre a kereszt 
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„homo purus pro Deo vero”, Bernát Serm. dom.infra oct. asc. (PL 183, 438A) 
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 A Fiú halála a „kígyóként való felemeltetés” eseménye, melyben minden méreg 

összegyűlik és elpusztul (Jn 3,14).
403

 Jézus személyében, a sokakért bemutatott áldozatban (Jn 

11,50) a legteljesebb módon nyilvánul meg az ítélet, szeretetet jelentő léte „könyörtelen 

szétválasztódást, krisziszt eredményez”. A kereszt és a kenózis misztériuma Hans Urs von 

Balthasar számára nem csupán Krisztus megváltó tevékenységének kifejtésére ad alkalmat, 

hanem két további – természetesen ezzel összefüggő – titok szemlélésére ad alkalmat. A teológus 

szerint Jézus a teljes elhagyatottság állapotában, a szolgai alak legszélsőségesebb formájában 

nyilvánítja ki szeretetének végső nagyságát, amely – a jánosi szemléletmód erőteljes jelsorai 

nyomán – a Fiú (és az Atya) dicsőségének kinyilatkoztatása. A kereszt drámája emellett Isten 

lényegének, a szentháromságos titok legsajátosabb kinyilatkoztatásának mélységét is 

felmutatja.
404

 

 

Ki másnak lenne „hatalma odaadni életét és hatalma visszavenni azt”? (Jn 10,18). Kinek lenne hatalma […] „így 

összegyűjteni és egyesíteni Isten szétszórt gyermekeit”? (Jn 11,52). […] Létezik-e bármiféle átmenet a régi 

áldozatok hiábavalósága és Krisztus abszolút egyedülálló és megismételhetetlen áldozatának abszolút ereje között? 

(Zsid 7-9). Összetarthatnak-e más pontba az ószövetségi (és, ha úgy tetszik pogány) áldozatok és liturgiák, vallási 

törvények és intézmények, jövendölések és jelképek, szakrális és profán tisztségek, irányulhatnak-e máshová ezek az 

egymástól elütő, összeegyeztethetetlen tényezők, mint a Golgotára, ahol valamennyi beteljesedik, túlhaladottként 

megszűnik, s ahol az váltja fel őket, amit Isten tesz? Isten mint ember és csak mint ember, […] az abszolút egyetlen 

Isten ebben az abszolút egyetlen emberben.
405

 

 

A negyedik evangélium a Fiú és az Atya kapcsolatát megjelenítő képek alkalmazásával a 

személyek egymáshoz fűződő viszonyának kereteit valamint a – Prológusban és a 8. fejezetben 

egyértelműen rögzített (Jn 1,1-4; 8,58) – preegzisztencia-tan körvonalait is kijelölik. A jánosi 

„teo-logiaként” ábrázolt Atya – Fiú kapcsolat a későbbi krisztológiai viták kérdésfelvetéseire 

vonatkozó utalásokat rejt. A negyedik evangélium képteológiája elkerüli mind a szubordináció 

csapdáját, mind az Atya és a Fiú személyének felszínes azonosítását. A képek Jézus és az Atya 
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egységét jelzik, ám ebben a „különbséget kimondó egységben”,
406

 látszólag 

összeegyeztethetetlen kijelentések feszültségében rejtőzik az isteni személyek viszonyát kimondó 

teológiai tartalom. Az evangéliumban közvetített Krisztus-kép a Prológus zárókijelentését 

igazolja, és láthatóvá teszi azt, akit „soha senki nem látott” (Jn 1,18).
407

  

  

 „Aki lát, azt látja, aki küldött.” (Jn 12,45) 

 „Aki engem látott, az Atyát is látta.” (Jn 14,9) 

 

Isten – a vallásos gondolkodás által nem posztulálható – drámai tettei olyan kinyilatkoztatási 

formákként ismerhetők meg, melyeket az ember felé irányuló egyoldalú szeretetmozgás 

fogalmával írhatunk körül.
408

 A kinyilatkoztatás „Isten mozgása felénk. Az ég belenyúlása földi 

világunkba“.
409
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FÜGGELÉK (Jn 19,16b – 37)
410

 

 

 

 

19,16b Ezzel átvették Jézust. 17 Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett 

Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. 18 Ott keresztre feszítették őt, a két 

másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust pedig középen. 

19 Pilátus egy feliratot is készíttetett, és a keresztfára erősíttette. Ez volt a felirat: »A 

Názáreti Jézus, a zsidók királya.«” 

20 A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt 

a városhoz; héberül, latinul és görögül volt írva. 21 A zsidó főpapok azért kérték Pilátust: »Ne azt 

írd, a zsidók királya, hanem azt, hogy azt mondta magáról: »A zsidók királya vagyok.«” 22 De 

Pilátus azt felelte: »Amit írtam, azt megírtam!«” 

 23 Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait, és négy részre osztották, 

minden katonának egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve. 24 

Ezért megegyeztek egymás között: »Ezt ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié 

legyen.« 

Így teljesedett be az írás: 

 »Ruhámon megosztoztak egymás közt, 

 és köntösömre sorsot vetettek.« 

A katonák valóban így tettek. 

 25 Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és 

Mária Magdolna. 26 Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt 

anyjához: »Asszony, íme, a te fiad!« 27 Azután azt mondta a tanítványnak: »Íme, a te anyád!« 

Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.  

                                                 
410
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 28 Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, 

megszólalt: »Szomjazom!« 29 Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, 

izsópra tűzték, és a szájához emelték. 30 Amikor Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: 

»Beteljesedett!« Aztán lehajtotta fejét, és kilehelte lelkét.  

 31 Az előkészület napja volt. A zsidók arra kérték Pilátust, hogy töresse meg a 

keresztrefeszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről, nehogy szombaton is a kereszten 

maradjanak a holttestek, az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. 32 El is mentek a katonák, és 

megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. 33 Amikor 

azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem 34 az 

egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle. 

 35 Aki látta, az tett róla tanúságot, és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is 

higgyetek. 36 Mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: »Csontját ne törjétek.« 37 Vagy 

egy másik helyen: »Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.« 
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 19,16b Παρέλαβον οὖν τὸν ’Ιησοῦν, 17 καὶ βαστάζον ἑαυτῷ τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν 

λεγόμενον Κρανίου Τόπον˙, ὃ λέγεται ʽΕβραϊστὶ Γολγοθᾶ, 18 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ’ 

αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καί ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν ’Ιησοῦν. 

 19 ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· 

’Iησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ’Iουδαίων.  

20 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν ’Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἧν ὁ τόπος τῆς πόλεως 

ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἱησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραïστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί. 21 ἔλεγον οὖν 

τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν ’Ιουδαίων· μὴ γράφε· ὁ βασιλεὺς τῶν ’Iουδαίων, ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος 

εἶπεν· βασιλεὺς εἰμι τῶν ’Iουδαίων. 22 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· ὃ γέγραφα, γέγραφα.  

 23 Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν ’Ιησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ 

ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν 

ἄνωθεν ὑφαντὸς δι’ ὅλου. 24 εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους· μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ 

αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ [ ἡ λέγουσα ]· 

 διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς 

 καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. 

Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίσαν. 

 25 Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ’Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καί ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς 

αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 26 ’Ιησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν 

μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. 27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἴδε 

ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. 

 28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ’Iησοῦς ὅτι ·ἤδη πάντα· τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει 

·διψῶ. 29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστόν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες 

προσένεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] ’Iησοῦς εἷπεν· τετέλεσται, καὶ 

κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδοκεν τὸ πνεῦμα. 

 31 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ 

σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν 

αῦτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν. 32 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ 

σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ· 33 ἐπὶ δὲ τὸν ’Ιησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον ἤδη 

αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, 34 ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν 

πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. 
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 35 καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν 

ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύ[σ]ητε. 36 ἐγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ· ὀστοῦν 

οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. 37 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει· ὄψονται εἰς ὄν ἐξεκέντησαν.   
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