
Teológia

Gál Ferenc: János evangéliuma;
Farkasfalvy Dénes: Testté vált Szó

A keresztény ókortól kezdve napjainkig szá
mos kommentárt írtak a negyedik evangé
liumhoz. Örvendetes, hogy az elmúlt hónapok
ban magyar nyelven két kommentár is megje
lent, az egyik "János evangéliuma" címen a
Szent István Társulat kiadásában, szerzöje Gál
Ferenc, a másik "Testté vált Szó" címen, a
Prugg Verlag kiadásában, szerzöje Farkasfalvy
Dénes.

Gál Ferenc professzor így határozza meg
kommentárja célját: "azoknak a segítségére
kívántunk lenni, akik a lelkipásztorkodásban
és az egyéni elmélkedésben vezérfonalat ke
resnek" (5. o.), módszeréröl pedig ezt mondja:
"legyen együtt a szöveg megértése és a teoló
giai mondanivaló tisztázása" (5. o.). Szavaiból
kitűnik tehát, hogy kommentárjában János
evangéliumának tanítását kívánja hangsúlyoz
ni, és e szándékának megfelelöen a szöveg ki
fejtésével összefüggő szövegkritikai, iroda
lomkritíkai, forma- és hagyománytörténeti
problémák magyarázatát rövidebbre fogta, jól
lehet az egyes szövegek megértéséhez a mo
dern biblikus kutatás szintjén minden szaksze
rű útmutatást megad.

A kommentár rövid bevezetéssel kezdődik,

rnelyböl megismerhetjük Gál Ferenc állás
foglalását a János-kutatás főbb kérdéseiben,
amely a továbbiakban, a szövegmagyarázat
során következetesen érvényesül.

A szövegmagyarázat a tartalmilag és for
mailag önálló egységek szerint történik. A
szerzö kommentárjában a Szent István Társu
lat bibliakiadására készített saját fordítását
használja, míg a lényeges kulcsfogalmak és
-kifejezések értelmét a görög szöveg alapján
fejti ki. A magyarázat ismételten meggyőz a
teológiai reflexió összefüggéséről Jézus életé
nek eseményeivel. Gál professzor nem osztja
egyes kutatók véleményét, hogy a János
evangéliumban fokozottan érvényesülő teolo
gikus látásmód kétségessé teszi a rnü történeti
értékét. Rámutat, hogy a hitbeli tanúskodás
Jézus életének valóságos eseményeiből bon
takozik ki. A kommentár kitér arra a tényre is,
hogy a János evangélium gyakran tükrözi a

kereszténység l. század végi viszonyait, vagyis
a munka megírását az egyház konkrét helyze
te befolyásolta. Az evangélista úgy adta elő Jé·
zus tetteit vagy szavait, hogy azok saját kora
emberének hitbeli eligazítást nyújthassanak
(pl. BS, 148, 172. o.).

Gál Ferenc a korábban egyoldalúan hangsú
lyozott hellenista és gnosztikus hatás mellett
aláhúzza az Ószövetséggel és a korabeli zsidó
eszmeáramlatokkal való összefüggéseket, rnin
dig mérlegelve a keresztény kinyilatkoztatás
ból fakadó eredetiséget (16-17; o. vö. 27-29,
58, 173 stb.).

A hazai olvasótábor számára az evangélium
szerzöségét is új megvilágításba helyezi Gál
Ferenc professzor. Ezt írja: "A negyedik evan
gélium nem egyszerűen egy szemtanú elbe
szélése, amit az események után bizonyos idő

elteltével leírt. Inkább az a benyomásunk,
hogy a könyv hosszú érés gyümölcse" (19. o.).
Az egyház kezdettől fogva vallotta, hogy a ne
gyedik evangélium mögött János apostoli te
kintélye áll, viszont az evangélium végső, ke
zünkben levő, kánoni és sugalmazott szövegé
nek megvan az emberi története, amíg a jelen
legi forma kialakult. Az apostolisághoz nem
szükséges, hogy azt maga az apostol öntse
végső formába, megtehette ezt más, pl. a tanít
ványi körhöz tartozó szerzö vagy szerzök. A
sugalmazottság az ő munkájukra is kiterjed.
"Azt tehát biztosra vehetjük, hogy a tanításnak
és a tanúskodásnak az a formája, amelyet a
könyv tartalmaz, János apostol környezetében
alakult ki, s a sugalmazott szerző ezt foglalta
könyvbe. Az is valószínű, hogy egyes részek
már előbb megvoltak írásban, használták
is őket, s il szerző ezeket is összegyűjtötte"

(21. o.).
Gál Ferenc professzor kommentárjának kű

lönös értéket kölcsönöz a teológiai tanítás ki
fejtésének emelkedettsége és szépsége. Ebben
egyúttal kiemelkedő dogmatikai tudásáról is
képet kapunk. Különösen Jézus azon beszé
deinek magyarázataira kell felhívni a figyel
met, amelyek az Atya és a Fiú kapcsolatát nyi
latkoztatják ki (pl. 111, IB, 144. o.). A János
evangélium szinoptikusokhoz viszonyított
szükszavúbb cselekménye és a tanítás elvont
sága megnehezítik az igehirdetésbeli alkal
mazást. Gál Ferenc a szöveg teológiai monda
nivalójának kifejtésével nyit utat az igehirde
tés és az egyéni lelkiélet számára. A szövegek
kijelentéstartalmához füzi hozzá azokat a meg
jegyzéseit, amelyek támpontokat nyújtanak az
alkalmazást kereső olvasónak. Összegezésként
elmondhatjuk, hogy a lelkipásztorok, de min-
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den olvasó is értékes segítségre és útmutatás
ra fog találni Gál Ferenc kommentárjában.

Farkasfalvy Dénes kommentárjának még csak
első része, János evangéliuma 1--6. fejezetének
magyarázata jelent meg, de már ebből is képet
alkothatunk a munka természetéről és jelen
tőségéről. A szerzö módszeréből kitűnik, hogy
elsősorban azoknak szánta könyvét, akik foko
zottabban érdeklődnek a szöveg exegetikai
vonatkozásai iránt. Ezért részletesen utal az
eredeti görög szövegre, és ismerteti annak
szövegkritikai, irodalmi, históriai és hagyo
mánytörténeti problémáit, kitérve a kutatók 
adott esetben eltérő - megállapításaira is.

A kommentár elején általános bevezetőt ta
lálunk, amelynek keretében Farkasfalvy Dé
nes igen jó tájékoztatást és egyúttal kiértéke
lést nyújt az olvasónak a János-kutatás hely
zetéről a XIX. századtól napjainkig, az evan
gélium szerzöjéröl és eredetéről, végül pedig
az evangélium szerkezetéről. Ez a bevezetés
azért is érdekes, mert eligazítást nyújt azok
nak, akik az idegen nyelvű szakirodalomban
tájékozódni szeretnének.

A szöveg magyarázatát Farkasfalvy Dénes az
evangélium -- kutatók által elismert -- két szer
kezeti főrészének rnegfelelöen építi föl. Az első

főrész a jelek könyve, amelyet a prológus ve
zet be (1-12), a második főrész a szenvedés és
megdicsőülés könyve (13--20), amelyet a füg
gelék zár le (21). A magyarázat alapjául saját
fordítását használja, amely számos, a köztudat
ban elfogadott és használt kifejezési formában
eltér az eddig ismert fordításoktól. Indoklás
ként hallgassuk meg magát a szerzöt: "saját
fordításunk nem jelenti a már meglévő fordí
tások kritikáját. Három kiváló magyar fordítá!
áll rendelkezésünkre, mindegyik értékeit el
ismerjük és igyekszünk felhasználni. Egy kom
mentár írásakor azonban általános elfogadott
gyakorlat, hogy a magyarázó a kommentár
céljainak megfelelöen új fordítást ad. Ha meg
gondoljuk, hogy minden fordítás egyben ma
gyarázat is. .. fordításunk is mintegy része a
magyarázatnak. " A fordítások terén minden
képpen a »polifóniát« kell pártolnunk, hiszen
egyetlen fordítás sem képes megfelelni min
den igénynek" (43. o.). Mindehhez még hozzá
kell tenni azt is, hogy Farkasfalvy Dénes min
dig utal az eredeti görög szövegre, és megin
dokolja, hogy mit miért fordított, felsorolva az
ellentétes nézeteket vagy megoldási kísér
leteket.

236

A szövegek magyarázata három lépésben
történik. Első fokozat maga az evangélium
fordítása, amely már mint a magyarázat eszkö
ze, egyúttal tükrözi a szöveg magyarázatát is.
Második fokozatban a szövegjegyzeteket talál.
juk, amelyek az egyes szavak, kifejezések és
mondatrészek cgzegetikaí elemzését nyújtják
az olvasónak. Ezek az elemzések különösen
abból a szempontból hasznosak, hogy megis
mertetik az evangélium görög szövegének ar
culatát, eligazítást nyújtva azoknak is, akik
egyébként nem járatosak a görög nyelvben.
Végül a harmadik fokozat a magyarázat,
amely a szövcgegység távolabbi irodalmi
összefüggéseit és teológiai tanítását tárja fel.
Ebben szó keru l a már részletesebben kifej
tett szövegegység irodalmi sajátosságairól:
szerkesztéséröl, a szinoptikus hagyománnyal
vagy a János evangélium egészével való kap.
csolatáról, az elbeszélés történetiségéről és
teológiai tanításáról (pl. a kánai lakodalom
magyarázata: 86-93. o.).

A kommentár egészét tekintve érdemes fel
hívni a figyelmet két olyan szernpontra, amely
a hazai olvasó számára különösen is értékes
lehet. Mint már említettük, Farkasfalvy Dénes
ismételten hivatkozik a szakirodalomra. Még
azoknak is, akik olvasnak idegen nyelven, nem
könnyü tájékozódni a zavarbaejtően gazdag
tudományos irodalomban. A kommentár be
vezetőjéből és a magyarázatból az olvasó foko.
zatosan megismerheti a jelentősebb János.
kutatókat, véleményüket és föbb munkáikat.
Amennyiben bővebben érdeklődni szeretne a
jánosi hagyomány iránt, vezérfonalat kap az
irodalom válogatásához és olvasásához. Ezen
kívül Farkasfalvy Dénes az egyes szővegegysé

gek magyarázatában következetesen kitér a
történetiség kérdésére, és kiegyensúlyozottan
bemutatja, hogy János evangéliuma a történe.
ti valóságra támaszkodik, de az események áb
rázolása több, mint egyszeru történelmi
visszaemlékezés, mert elbeszélésükben a teo
lógiailag átgondolt előadásmódérvényesül.

A kommentár bemutatott értékei joggal
keltik azt a várakozást, hogy kézbe vehetjük a
rnunka második részét is.
Végső kiértékelésként elmondhatjuk, hogy a

magyar katolikus egyház két értékes biblikus
múvel gazdagodott. Nem egymással versengő,

hanem két különböző típusú, egymást kiegé
szítő kommentárról van szó, amelyet rerné
lünk, minden hívő nagy haszonnal forgathat.

Rózsa Huba


