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Twitter-bejegyzésben lehetett olvas-

ni két nagy hatású, külföldi teológus ba-

rát számvetéséről. Jürgen Moltmann 

német szisztematikateológus (96 éves) 

mondta a nála jóval fiatalabb, alig 66 

éves, horvát származású Miroslav Volf-

nak: ha újból kezdhetné a teológia mű-

velését, akkor kétség nélkül többet ma-

gyarázná és mélyrehatóbban értelmezné 

a bibliai szövegeket. Mindig izgalmas 

egy ilyenfajta visszatekintés üzenete, kü-

lönösképpen akkor, amikor valakinek 

szinte egy egész évszázad sűrűsödik be-

le egyetlen pillantásába, és akinek látó-

határa még ennél is tovább terjed a több 

ezer oldalas életmű alapján. Ez a nosz-

talgikusnak tűnő vágy tulajdonképpen 

imperatívusz a ma tevékenykedő teoló-

gusok számára: több időt és energiát 

fordítani a textusok magyarázatára és 

szororosabb elköteleződést tanúsítani 

a Szentírás iránt. Kató Szabolcs Ferencz 

Amikor a kakas megszólal… című könyve 

éppen ennek a csontokig hatoló, olykor 

felkavaró és konfrontáló imperatívusz-

nak a terméke. 

Milyen könyvet tart kezében az ol-

vasó? Prédikációs kötetet? Homiletikai 

kézikönyvet? Ünnepi példatárat? Lelki 

olvasmányt? Mindegyik műfaj hozzáad 

valamit a kötethez, mégsem sorolható 

egyik kategóriába sem. Az alcím vilá-

gosan elkülöníti magát ezektől a gyűj-

teményektől, amelyekkel gyakrabban 

találkozunk lelkipásztori szolgálatunk 

során. Így olvassuk: Igetanulmányok az 

egyházi év ünnepeihez. Itt egy rövid kriti-

kai megjegyzést tennék. Az alcím pon-

tosabban szólna, ha kiegészült volna 

a „sátoros” jelzővel: Igetanulmányok 

az egyházi év „sátoros” ünnepeihez. 

De az is lehet, hogy további kötetek 

reménye sejlik fel az általánosabb fo-

galmazásban. 

Igetanulmányokat Luther Márton is 

rendszeresen szerkesztett a gyülekezeti 
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lelkipásztorok számára, a műfaj modern 

előzményeként pedig a Ravasz László 

által alapított Az Út című folyóiratot 

említhetjük, amelynek mai testvérlapja 

a Debrecenben elindított Igazság és Élet. 

Kató Szabolcs Ferecz önálló kötete így 

illeszkedik az egyház azon belmissziós 

szolgálatához, amelynek célja – a már 

előbb említett folyóiratokkal összhang-

ban – megtalálni a szakmai segítség-

nyújtás lehetőségeit, éspedig teológiai 

igényességgel és gyakorlati elkötelezett-

séggel. 

A segítségnyújtás viszont akkor ha-

tékony, ha valódi szükségekre irányul. 

A szerző így ismeri fel, hogy az erdélyi 

lelkipásztori szolgálat neuralgikus pont-

ja a három sátoros ünnepünk és a kö-

rülöttük igen-igen megsokasodott ten-

nivalók, amikor gyors számítás szerint 

tíz nap alatt legalább tizennégy szószé-

ki igehirdetést kell az adminisztráció és 

különféle ünnepélyek mellett előkészí-

teni és elvégezni. Hitünk legdrágább és 

kiemelkedő alkalmai ezek, és méltó, 

hogy elmélyültebb, minőségi előkészü-

lettel köszöntsük őket. Simone Weil 

mondja: amikor túlságosan kimerültek 

vagyunk, igazi szavakra van szüksé-

günk. Ebben a kötetben igaz szavakra, 

tiszta forrásra, desztillált teológiára ta-

lálunk: egy valódi oázist a zsúfolt, elsi-

vatagosító munkamenetben. 

A kötet tizenhat igetanulmányt tar-

talmaz, ünnepenként öt-öt textus kerül 

feldolgozásra. A kanonikus sorrendbe 

szedett, szabadon választott textusok 

lazán kapcsolódnak egymáshoz, s így 

hagynak teret a szabadabb, akár a gyü-

lekezetenként változó igehirdetési terv-

hez igazodó használathoz. Az utolsó 

fejezet egészen különleges olyan szem-

pontból, hogy az úrvacsora szerezteté-

sének igéjét, s emellett a méltatlanokat 

porolja le, vagyis magyarázza, ezután 

pedig az ünnepkörökhöz kapcsolódó 

ágendás beszédek sorakoznak. 

Az ujjhegyre szedett textusok közül 

hat ószövetségi, kilenc pedig újszö-

vetségi. Kató Szabolcs Ferencz ebben 

a válogatásban üdvtörténeti szempon-

tokat érvényesít: Isten megváltó mun-

kájáról a teljes Írás tesz bizonyságot. 

A karácsonyi ünnepkör ötödik tanul-

mányának fő teológiai kérdéseként ez 

a gondolat köszön vissza: Pál apostol 

saját igehirdetését nem valami új taní-

tás terjesztésének tekinti, hanem a pró-

fétai igehirdetés folytatásának. Az Ószö-

vetség nem csak példatára a keresztyén 

igehirdetésnek, bár ennek jelentősége 

a sátoros ünnepeinken gyakran ki is me-

rül a lekció szerepében. Hogyan kell 

prédikálnunk karácsonykor, húsvétkor, 

pünkösdkor ószövetségi textusok alap-

ján, illetve milyen ószövetségi textusok 

lehetnek relevánsak, meghaladva a se-

matikus, beidegződött ígéret és betel-

jesedés, törvény és evangélium model-

leket? Nos, ezért is érdemes kezünkbe 

vennünk ezt a könyvet, ugyanis a szer-

ző válla mögül megleshetjük, hogy az 

exegézis és teológiai mérlegelés men-

tén milyen applikációs lehetőségek nyíl-

nak meg az Ószövetség és Újszövetség 

határán. 

A textusválogatás a Biblia műfaji 

sokszínűségét is feltárja. A tizenhat ta-
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nulmány között találunk próféciákat, 

vitabeszédeket, nemzetségtáblázatot és 

születéstörténetet mint lábjegyzetet, te-

ofániát, a levélirodalom liturgikus for-

muláit, szövegeit és apokaliptikát két-

szer is. A szerző gondosan körülhatá-

rolja és differenciálja a textus irodalmi 

formáit, és konkrét, azonnali segítséget 

nyújt azoknak a teológushallgatóknak, 

akik a műfaji jellegzetességek után tá-

jékozódnának egy exegézisszeminári-

um keretében vagy később egy homile-

tikai dolgozat megírásakor. 

A fejezetek azonos, szabályszerűen 

ismétlődő struktúra alapján rendeződ-

nek. Így követi egymást a textusmeg-

jelölés, a perikópa saját fordítása, az 

exegetikai feldolgozás, a vázlat, a pré-

dikáció. A sajátos szerkezet azáltal mu-

tat túl önmagán, hogy függetleníti ma-

gát az ismertebb iskolai módszerektől. 

Nem egyetlen módszert kíván bemu-

tatni, népszerűsíteni, bár kétség nélkül 

befolyást gyakorolhat saját praxisunk-

ra. Viszont a módszert, vagy nevezzem 

így: a módszerszindrómát az a teoló-

giai program előzi meg és szabályozza, 

amelyről a kötet bevezetésében is olvas-

hatunk: kutatni – megfigyelni – hirdetni. 

Jó tanulság ez a mindenkori igehirde-

tő számára: a jó igehirdetés nem egy bi-

zonyos módszer automatikus terméke. 

Szükség van arra, hogy exegetikai szo-

kásunkat időközönként megkérdőjelez-

zük, és önállóságra törekedjünk. A min-

den fejezetben megjelenő saját fordítás 

is erre az önállóságra, a saját konklúzi-

óink levonására ösztökél, továbbá arra 

is, hogy reflektáljunk a talán már meg-

kövesedett egyoldalúságunkra, ugyan-

is a teológiai megújulás, fejlődés a for-

mák innovációját és a módszerek szi-

luettezését is megköveteli, bármelyik 

diszciplínáról legyen szó. 

Sejtésünk szerint a szerző esetében 

is a megújulásnak, a teológiai fejlődés-

nek ez az útja vezetett ide, hogy a ku-

tatni – megfigyelni – hirdetni hármasához 

egy szakmailag reflektált, testhezálló 

metódust társított. A módszer és a teo-

lógia kapcsolatának képlékenységét még 

konkrétabban szemlélhetjük az alegy-

ségekben, például a perikópa exegeti-

kai feldolgozásában. Fejezetről fejezet-

re haladva tapasztaljuk, hogy amennyi 

textus, annyiféle exegézis születik. Az 

írásmagyarázat tudományterületének 

minden paradigmaváltását széltében-

hosszában felismerhetjük. Jó példa er-

re a karácsonyi ünnepkör. A Numeri 24 

kapcsán előtérbe kerülnek a Bálám-

portré szövegkritikai kérdései, a csillag-

motívum kapcsán pedig a hatástörténeti 

elemzések; Mikeás próféciájánál a bib-

liai szöveg fejlődésének folyamatába lát-

hatunk be a kompozíció- és redakciókritika 

által, hogy tudniillik mi mindent jelent 

egy ókori szöveg rekonstruálása. Hadd 

jegyezzem meg, hogy ennél a fejezet-

nél különösképpen is elénk tárul Kató 

Szabolcs Ferencz rekonstruáló virtuo-

zitása, amelyben az ókori Közel-Kelet-

ről szerzett széles körű tudására és nyelvi 

jártasságára támaszkodik. A Máté evan-

gélumából választott textusoknál az 

irodalomkritikai elemzések lesznek do-

minánsak, amelyekből kidomborodik 

a nemzetségtáblázat és a születéstörté-
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netek műfajának értelme, valamint sze-

repe egykor és ma; a Római levélből 

választott textusnál pedig szinte jelzés-

értékűen szövődik egymásba a diak-

ronikus és szinkronikus vizsgálódás egész 

arzenálja, amikor a műfaj, a címzettek, 

az apostol személye egészül ki az evan-

gélium és az Ószövetség viszonyának 

tárgyalásával. 

A húsvéti ünnepkör jelentősége abból 

a szempontból kimagasló, hogy kiemel-

ve, egymás mellé helyezve a magyará-

zatokat a feltámadás biblikateológiai 

mérlegelését nyújtja. Ez egy temetési 

istentisztelet előkészítésében is hasznos 

olvasmánynak számít, ugyanis homile-

tikai impulzusokat is nyerhetünk belő-

le. „Egy nehezen emészthető üzenet” 

– így indul el az a gyűjtemény, amely 

a Dániel könyvének szövegén keresz-

tül először az ószövetségi feltámadás-

hitet veszi górcső alá. Hogyan viszo-

nyult az izraelita ember a halálhoz és 

a túlvilághoz? A nagypénteki és húsvé-

ti történetek feszültségét ezek az elő-

zetes vizsgálódások fokozzák, és azt 

szemléltetik, hogy korántsem volt egy-

értelmű és egységes Izráelben az élet 

folytatásáról való gondolkodás, amely 

rendszerint a nagyobb válságok leírá-

sakor többnyire költői és mitikus nyel-

vezetben jelenik meg elvétve az Ószö-

vetség lapjain. A tanítványok pedig ép-

pen ezért nem is értik Jézust, amikor 

eljövendő feltámadásáról beszél a meg-

dicsőülés hegyén. Jézus zsidó kortársai 

és a nép lelki-szellemi vezetői, a farize-

usok, valamint a szadduceusok éppen 

a feltámadásról folytattak teológiai vi-

tákat, vagyis rendkívül nyitott volt a ha-

lál utáni élet képzete. Ezt a vitát ele-

veníti fel a második tanulmány, amely-

ben a szerző megkísérli megválaszolni 

a szadduceusok ma is visszhangzó kér-

dését: „Kié lesz az asszony?” Ez a kér-

dés számunkra is nagy jelentőséggel bír, 

ugyanis a modern kor feltámadáshite 

legalább annyira ambivalens, ellenállás-

sal és hiedelmekkel tarkított, mint ami-

lyennek első húsvét hajnalán is mutatta 

magát. Jól tudjuk, a húsvéti textusok 

több ellentmondást is hordoznak (pél-

dául: Máténál angyal; Márknál ifjú). Eze-

ket a szerző finoman érzékelteti, és rá-

mutat arra, hogy ki és mi felelős ezen 

disszonanciákért. 

A húsvéti ünnepkör záró tanulmá-

nya szintén apokaliptikus szöveg, így 

ez az egység egy belső teológiai inklú-

ziót tartalmaz. A magyarázat során az 

apokaliptikus vízió racionalizálását ta-

pasztaljuk. A szerző nemes egyszerű-

séggel magyarázza el a bonyolult ké-

peket a mai igehirdető számára, viszont 

anélkül, hogy elkallódna a spekulációk 

labirintusában. Minél világosabban, ért-

hetőbben beszélni, tisztán kommuni-

kálni hitünk alapvető igazságait – ezzel 

az attitűddel tárgyalja az új teremtés, az 

új Jeruzsálem, a második halál és fel-

támadás koncepcióit. 

A pünkösdi ünnepkör tartalmazza a leg-

több ószövetségi textust, és ez az az 

ünnepkör, amely akár teológiai vitákat 

is generálhat arra nézve, hogy kis- vagy 

nagybetűvel írjuk az ószövetségi lelket. 

Mózes és a hetven prófétáló vezető a te-

remtéstörténet után a második nagy 
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lélekosztás példája: ennek apropóján ke-

rül terítékre az intézményes próféta-

ság és a karizmatikus kiválasztás koro-

kon átívelő aktualitása. A Numeri 11 

magyarázatában láthatjuk azt, ahogyan 

az intertextualitás, a szövegparallelek 

felfedezése gazdagabbá és dinamikus-

sá, igazából korszerűvé, posztkritikus-

sá teszi az exegézist. Különös válasz-

tásnak tekinthető az ézsaiási szöveg, 

amelyből felcsendül: „kiárad ránk a ma-

gasságból a lélek” (15. vers). E pate-

tikus felkiáltást a szerző nem szakítja ki 

a szövegkörnyezetéből egy gondtala-

nabb exegézis reményében. Arra vál-

lalkozik, hogy megfejtse a teljes peri-

kópa talányát: az egymással ellentétben 

álló eseménysorok és a lélek által indí-

tott változás teológiai értelmezését ad-

ja, megajándékozva olvasóit az ószö-

vetségi lélekképzetek felleltározásával, 

valamint az ézsaiási próféciák datálásá-

nak pontszerű érvelésével. Ezzel is az 

argumentációs kultúránkat finomítja. 

A szöveg iránti mély tisztelete és alá-

zata mutatkozik egyrészt abban, hogy 

az explikációk beágyazóak, és nem önös 

ambíciókat szeretne kiszolgálni. Más-

részt ez az alázat az értelmezés nehéz 

keresztjének hordozásában is megmu-

tatkozik. Így igaz ez az ApCsel 19,1–7 

esetében is, amikor a jánosi keresztség 

és Jézus keresztsége áll szemtől szem-

be egymással. Itt is nagyon értékes ke-

resztmetszetet kapunk a keresztyénség 

kezdeteiről. A tartalomjegyzékből ki-

tűnik, hogy a szerző a nehéz textusokra 

szakosodott teológus, és ez a szakosodás sza-

badesés a textus gravitációs terébe. 

Ezt a szabadesést volt szerencsém 

egészen közelről hat éven át néhány 

padnyi távolságból szemlélni, ugyanis 

évfolyamtársak voltunk. A napokban 

éppen Berg Juditnak azt a meséjét ol-

vastam a gyerekeknek, amelynek címe 

Nehézcsináló, és egy olyan kisfiúról szólt, 

Vilkóról, aki nagyon szerette a nehéz 

feladatokat, és aki már egészen kis ko-

rában eldöntötte: minden nehéz dolgot 

elvégzek, és minél nehezebb, annál jobb; 

nehézcsináló leszek. Ezt a kisfiút is-

mertem fel benned, vagy benne ismer-

telek fel téged, és valóban minél nehe-

zebb textusokat magyarázol, annál jobb 

nekünk, akik ezeket olvassuk, hirdet-

jük. 

A lábjegyzetek alapján megállapít-

hatjuk, hogy a szerzőnek megfelelő rá-

tekintése van a forrásokra. Túlnyomó-

részt német forrásokra támaszkodik, de 

ezen túl minden olyan magyar hivatko-

zást is feltűntet, ahol tovább olvashat, 

tájékozódhat az idegen nyelveket nem 

gyakorló teológus, illetve lelkipásztor. 

Ezek az utalások pedig azért is értéke-

sek, mert a szerző számtalan gondola-

tot, megjegyzést vagy kiegészítést tesz 

hozzájuk. 

Az exegézis és a prédikáció között 

helyezkedik el egy olyan rész, amelyet 

a szerző vázlatként jelöl meg. Ez egy 

öntörvényű forma, amely az íróasztal 

és szószék közötti térben szétágazó ho-

miletikai lépéseket kívánja sűríteni, így 

ténylegesen vázlatát adja a hermeneu-

tikai hídverés többfordulós szakaszá-

nak. Itt találkozunk a kulcsszavakkal, 

valamint a textus üzeneteinek és a pré-
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dikáció mondanivalóinak lényegretörő 

megfogalmazásaival, szintézisével. Nem 

véletlen a többes szám: a szerző nem 

egyetlen központi üzenetre hegyezi ki 

a textusokat, hanem üzenetkörökkel, 

üzenetmozzanatokkal dolgozik.  

Mindezek után hadd kérdezzük meg: 

mi mondható el Kató Szabolcs Ferencz 

igehirdetői habitusáról? A tizenöt ünnepi 

igehirdetés és a három ágendás beszéd 

alapján a következő megállapításokat 

szedhetjük csokorba – a teljesség igé-

nye nélkül: 

1. A prédikáció tartalma összhang-

ban áll az exegetikai mérlegeléssel. Nem 

jelennek meg olyan újszerű elemek és 

kilógó gondolatkörök, amelyeket ko-

rábban ne tárgyalt volna. Így lesz az 

igetanulmány szerves egésszé, organi-

kus képződménnyé, amelynek kezde-

tében ott a vég, és a végben a kezdet. 

A tartalom kibontása mozzanatról moz-

zanatra halad. Ezzel az igehirdető a 21. 

század hellyel-közzel figyelemzavaros 

igehallgatóihoz igazodik. 

2. A kötet példamutató abban, hogy 

a közérthetőségre törekedő nyelvezet 

is hordozhat esztétikai impulzusokat. 

Mind a magyarázatok, mind a prédi-

kációk szabatos, ékes és választékos 

magyar nyelven íródtak, irodalmi igé-

nyességgel. A kifejezésmódra jellem-

ző a libabőrössé tevő, gyomorforgató 

plasztikusság és naturalizmus: „Isten 

emberei kihallották a háborúban fiukat 

vesztő anyák sikolyából, a fegyver vág-

ta sebek miatt haldoklók vérben ful-

dokló hörgéséből, az apák keserű só-

hajából a szülő asszony kiáltását”; „a 

lehetetlenség konok falán zúzzuk vé-

resre koponyánk”; „őslevesnek neve-

zett tengerben [...] egymáshoz kapcso-

lódtak a törékeny aminosavak”; vagy 

amikor az elmúlás kapcsán halljuk: „el-

kezdett benned növekedni a halál”. Ez 

a kíméletlennek tűnő direktivitása nem 

csupán a captatio benevolentiæ ügyét 

szolgálja, hanem a valóság tabusítása 

ellenében is hat. 

3. A prédikátor beszéderejét az nö-

veli, hogy széleskörűen használja a stí-

luseszközöket, a lélektani és retorikai 

kompetenciákkal összeszedetten, ere-

detien (pl. „placebo Lélek”, „a történe-

lem kifoszlott sarkai”, „környezetünk 

vasabroncsként fog magába”), szép-

irodalmi adalékokkal (Tamási Áron, 

Reményik Sándor, Pilinszky János, Ady 

Endre), fegyelmezetten ír, mint aki az 

eke szarvára tette kezét. Így nincs helye 

a fölösleges hadonászásnak, a töltelék-

szavaknak és megtévesztő gesztusok-

nak. A prédikáció külső elemeinek, ru-

hájának eleganciája, gazdagsága még-

sem hivalkodó, és nem is vádolható 

ezekért a Lélek munkájának parókusi 

jogsértésével. Kató Szabolcs az evangélium 

ügyéért lelkesít az Istentől kapott tálentumok 

mértéke szerint. 

4. A szerzőt többek között úgy is-

mertük meg az exegézis közben, mint aki 

a hetven próféta kiválasztásában Mózes 

számlálóbiztosa, Jeruzsálem romjain bo-

torkázó kárszakértő, a farizeusok és 

szadduceusok feltámadáskonferenciá-

jának moderátora, az őslevest kavaró 

kukta vagy Jézus kulacsából kortyol-

gató elepedt vándor. Benne él a törté-



BIBLIOPOLIUM 695 

netekben, és a történetek benne élnek. 

Az exegéta nemcsak tudományos, ha-

nem egzisztenciális kapcsolatban áll 

a bibliai szöveggel. Az igehirdetések-

ben pedig úgy mutatkozik meg, mint 

aki a boldogsághajszolók, a mulandó-

ságtól szenvedők, a világtól megcsö-

mörlöttek, a feltámadástól félők, a hin-

ni akarók, az úrvacsora szentségétől 

megremegők tanítványtársa. Így nem-

csak a textus embere ő, hanem hallgató 

a hallgatók között. 

5. A prédikációk bevezetői rendsze-

rint meglepő elemet tartalmaznak. Hogy 

melyikben mi lesz a meglepő, az való-

jában kiszámíthatatlan, vagyis igen vál-

tozatos. Honnan ered ez az inspirált-

ság? Talán éppen onnan, hogy a szer-

ző nemcsak a textusokat, hanem a vi-

lágunkat is folyamatosan exegetálja, és 

így ebből az erősebb kapcsolódásból 

fakadhat ihletettség. Az igehirdetőnek 

nemcsak a biblia világában kell tudnia 

jól tájékozódnia, hanem abban is, ami-

be beleszületett. Ismernie kell, milyen 

folyamatok vannak kibontakozóban, és 

nemcsak a hírekkel szükséges napra-

késznek lenni, hanem a hírek mögött 

lappangó, mélyebb társadalmi struktú-

rákkal is. Ezt sokszor magától értető-

dőnek tartjuk, pedig éppen a hermene-

utikai hídverés során tapasztalt nagy-

mértékű szorongás és frusztráció jelzi, 

hogy bizony, elveszítettük a fonalat. 

Kató Szabolcs Ferencz prédikációi er-

re mozgósítanak bennünket: mélyeb-

ben, távlatosabban, igaz érdeklődéssel 

szemlélni mindazt, ami körülvesz min-

ket. Igehirdetései ezt a világra néző kí-

váncsiságot ébresztik fel bennünk né-

mi lelkiismeret-furdalás fekeltésével, és 

a sötétség és világosság mezsgyéjén 

így lesz a hajnalban megszólaló kakas 

a szerző alteregójává. 

Legvégül Istennek adunk hálánk ér-

ted, hogy igazsága palástját kiterjesz-

tette reád, Szentlelkének áldását ben-

ned felgerjesztette, így több publikáci-

ód, elkötelezett tudományos tevékeny-

séged után négy világbajnoksági idő-

intervallumban két önálló kötet szer-

zőjeként köszönthetünk téged. Ezt pe-

dig azért is említem ilyen formában, 

mert 2010-ben a dél-afrikai vb-n még 

jóval az exegézis szemináriumok előtt 

álltunk, és akkor döntöttek arról, hogy 

Katarban lesz a 2022-es vb. Azt, hogy 

te miről döntöttél, illetve hogy erről 

a napról döntöttél-e, nem tudom, de 

négy vb-nyi időkeretben kétkötetes 

szerzőnek lenni, valóban dicséretre mél-

tó teljesítménynek számít. És különös-

képpen örülünk, hogy ez a második 

könyved magyar nyelven, missziós lel-

külettel íródott. 

Isten áldását kérem rád és családod 

életére a 90. zsoltár parafrázisával: 

Legyen veled Istenünknek, az Úrnak jó-

indulata, és kezeid munkáját tegye mara-

dandóvá! 

Éles Éva

 


