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AZ ÚJSZÖVETSÉG MÍTOSZTALANÍTÁSÁRÓL
A címben [elzett c.mítosztalanítás" legjobban megfelel annak a jel

szónak, amelyet 1941-ben Rudolf Bultmann vetett fel, mint a szeritírás
magyarázat alapvető problémájatt "die Entmythologísíerung des Neuen
Testamentes." Azóta Bultmann személye aprotestánateológtának. neural
gikus pontja, s talán azt is mondhatnók, hogy a legélesebb harcoknak a
tárgya. Szinte áttekinthetetlen az az irodalom, melyet a mítosztalanítás el
mélete, mellette és ellene, kitermelt. Tagadhatatlanul rányomja bélye
gét az elmélet nemcsak a modern protestáns teológiára, hanem a kateli
kushittudományi irodalomra is. Et nemcsak a Bultmann-féle elmélet
elleni írásokra korlátozódik, hanem az újszövetségi Szentírás általános ma
gyarázatára is, mert mínden tévedése és túlzása mellett Bultmann na
gyon sok mindenre rámutatott, ami fölött hosszú időn keresztül elsiklot
tak a teológusok és a szentírástudósok.

Mi a mítosz?

Hogy az egész kérdés tisztán álljon előttünk, ahhoz szükséges foglal
koznunk a mítosszal magával. A "mítosz" görög szó, melynek filológiai
eredete bizonytalan s amelynek elsődleges jelentése "gondolat"; kimon
dott gondolat, azaz szó; elbeszélés - költött vagy történeti; mese. A
klasszikus görögben ugyanúgy, mínt a késői hellenista görög nyelvben
a mítosz azután szakkifejezéssé vált, amellyel az isteni, a természetfö
lötti világ létének, megjelenési és kinyilatkoztatási tevékenységének a
valóságát fejezték ki. A mítosz tehát ebben az értelemben nem közön
séges szó vagy mondat, nem valami költött elbeszélés, hanem a tényleges
valóságot és végeredményben a döntő valóságot kifejező mondás. A mí
toszban kifejezett valóság ugyanis az a természetfölötti és isteni világ,
amely determinálja, előre meghatározza, kormányozza ezt a látható em
beri valóságot. (V. ö. W. Bauer, GTiechisch-Deutsches Wörterbuch, 1957;
TWNT IV. 769-803; RGG IV. 1263-1283; LTK VII. 745-752.) A mítosz te
hát végeredményben a vallásos hitnek egyik kifejezési formája. Tárgyát
tekintve föloszthatjuk theogonikus (az istenek születéséről,keletke

zéséről szóló), kozmogonikus(a világ keletkezéséről szóló), ontropogo
nikus (az ember eredetéről és ősállapotáról szóló) és szoterologikus (esz
katologikus, vagyis a megváltásról 's a világ végéről szóló) mítoszokra.

A bibliakritikába a mítoszelméletet David F. Strauss vitte bele Das
Leben Jesu címmel 1835-ben megjelent munkájában. Strauss számára a
mítosz egyedüli kulcsa a Szeritírás magyarázatának. Szerinte mindaz, amit
az evangéliumokban és az Üjszövetségben olvashatunk, a történeti názáreti
Jézus alakja köré a Krisztus után II. század közepéig kialakult mítoszok
nak a gyűjteménye és magyarázata. Ezekben a mítoszokban kifejezésre
jut az őskeresztényközösségeknek hite, meggyőződése Jézusról, az ő éle
téről, haláláról és az idők végén történő dicsőségesmásodik eljöveteléről.

Éppen ezért - mondja Strauss - az Újszövetségben nem szabad való
történelmet keresni. Nem az elbeszélő forma, nem a mítosz leírása a lé
nyeg, hanem az az igazság, ha tetszik ideológia, amit az újszövetségi mí
toszok tanítani akarnak.

A bibliakritikában Strauss óta lépten-nyomon ott kísért a mítoszel
mélet, az ún. liberális kritikai iskolától a vallástörténeti élméletig és azon
keresztül Bultmannig.



Ap.ogy ma átlag a mítoszt a vallásos hittel kapcsolatban meghatározni
szekták, a mítosz nem más, mint egy régi, tudományelőtti és éppen ezért
kritíkátlan megértése és megmagyarázása a világnak. A "tudománytalan
ember" minden szokatlan, érthetetlen, bámulatos vagy nagyszerű jelen
ség mögött természetfölötti csodás, isteni erőt keresett, és ezt a meggyő

ződését, világnézetét fejezte ki a mítoszokban. Mindezt ma exakt és po
zitív tudománnyal magyarázzuk meg, és éppen ezért a mítosz nem férhet
össze a modern tudományok által megalkotott világképpel.

Mitológikus elemek a Bibliában

Ha az ember kezébe veszi a Szentírást, igen sok képet, hasonlatot, le
írást és fogalmat talál benne, amely az akkori világnak, a környező né
peknek mitológiájából származik, még pedig nemcsak az Ószövetségben,
hanem az Újszövetségben is. A természetfölötti világról az ember nem
beszélhet közvetlen fogalmakkal, hiszen az istenség világa egészen más,
mint az, amelyet mi ismerünk, amelyben élünk és amelyet konkrét fogal
makkal, érzékelhetően le tudunk írni, meg tudunk határozni. A "más"
világot mi csak evilági fogalmakkal, hasonlatokkal és képekkel tudjuk
ábrázolni, éppen ezért érthető a mítologíkus elemeknek a használata a
Szenírásban is. Az 0- és Újszövetségben azonban ezek a mitolugikus ele
mek egészen más tartalmat, jelentést kapnak, mint amellyel eredetileg
rendelkeztek. Természetes és jogos annak a kérdésnek felvetése, mit akart
a tőlünk közel háromezred távolságban élő ószövetségi és több mint ti
zennyolc évszázad távolságban élő újszövetségi szerző ezekkel a mítolo
gikus elemekkel kifejezni és tanítani. Alapjában véve ez a probléma föl
merült már a keresztény ókorban is. A Szeritírásnak ún. alleuorikus ma
gyarázata tulajdonképpen abból a meggyőződésből származott, hogy a
Szentírásnak egyes kifejezéseit és leírását nem lehet szóról-szóra értel
mezni. A szószerinti magyarázatot képviselő antiochiai iskola melynek
fő képviselője Aranyszájú Szent János, félreérthetetlenül tanítja ugyan,
hogya Szentírást nem szabad puszta allegóriává és szímbolummá lefo
kozni, de ugyanakkor rámutat arra, hogy a Szeritírás egyes leírásait nem
szabad "emberi módon" magyarázni. Megköveteli és a gyakorlatban meg
valósítja Aranyszájú Szent János azt az elvet, melyet XII. Pius pápa a
Divino afflante Spiritu körlevelében (1943) és a II. vatikáni zsinat Az
isteni kinyilatkoztatásról szóló tanításában a szentírásmagyarázók szá
mára kötelezően előír: meg kell határozni azt, hogy mit akar a szent
szerző kifejezni azokkal a szavakkal, képekkel és kifejezésekkel, amelye
ket használ.

Bultmann elmélete

Rudolf Bultmann mítoszíogalma nem egészen világos. Altalában
munkáíban mitikusnak mondja azt a kifejezési módot és leírást, mely az
időben és térben létező, érzékelhető világot összekapcsolja egy természet
fölötti, isteni világgal. Ez az összekapcsolás abban nyilvánul meg sze
rínte, hogy az isteni, a világ fölötti, mint emberi és evilági jelenik
meg, éspedig úgy, mint ennek az érzékelhető világnak a meghatározó és
kormányzó ereje. Ez a mitologikus elgondolás Bultmann szerint éles ellen
tétben áll a tudományos gondolatvilággal. Ezzel a mítoszfogalommal ta
lálkozunk Bultmannál már első nagy munkájában, a Geschichte der synap
tischen Tradition-ban is, melyben döntő szerepet kap az ún. Krísztus-mí
tosz. Ugyanakkor Bultmann tudományos működésének kezdetétől fogva
nyíltan megvallja, hogy a racionalista bibliakritika által fölvetett sok-sok
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problémát mind a mal napig nem oldották meg. Strauss és az összeha
sonlító vallástörténeti iskola legnagyobb hibája Bultmann szerint az volt,
hogy az újszövetségből egy-egy mitologikus elemet vettek iki és tagadták
annak történeti valóságát. Holott az újszövetségi szentírásnak nem egyes
részeiről van itt szó - mondja Bultmann -, hanem az egész Krisztusi
történésnek lényegéről és értelméről. Az újszövetség szerzői beszélnek
az égről, a földről, azalvilágról, a szellemek, az emberek, Isten és a
sátán lakóhelyéről, természetfölötti hatalmakról, sátánról és démonokról,
angyalokról, stb., amelyek az ember lelke fölötti uralomért harcban áll
nak egymással. Beszélnek csodákról, ördögtől megszállottakról és ördög
űzésről; beszélnek arról, hogy Isten közvetlenül beavatkozik a világtör
ténelembe, kinyilatkoztatás formájában szól az emberekhez. Azt állitják,
hogy a názáreti Jézus a kezdettől fogva, öröktől fogva létező isteni Ige,
aki teremtője ennek a világnak és aki az időknek a végén hatalmas koz
mikus katasztrófák kiséretében ítélni fog élőket és holtakat. Ez a názá
reti Jézus életét ugyan befejezi a golgotai keresztfán egy történelmileg
meghatározható helyen és időben, mégis ez a kereszthalál a feltámadáson
keresztül az emberiség megváltását jelenti. Öbenne már működnek itt,
ebben a világban az Isten országának láthatatlan erői és kegyelmei, ő az
Emberfia, aki süllyedő világbírodalmak romjai fölé állítja fel trónját, s
akinek uralma örökké tart ...

Ez a világ - mondja Bultmann - a mitológia világa. Mivel pedig az
Újszövetségnek mínden szerzője ezt a világképet tételezi föl és ennek
alapján fogalmazza meg mondanivalóját, azért az egész újszövetségnek
értelmezése attól függ, hogy ezzel a tudományosan elfogadhatatlan és tör
ténetileg lehetetlen világképpel mít akarnak a szentszerzők az emberi
létre vonatkozólag tanítani.

A mítosstalanítás alapjai

Bultmann tehát elméletében föltételezi a felvilágosodás Lora óta is
mert ún. racionalista világképet, mely kizárja a természetfölötti világ
létet, vagy legalábbis ennek a "másvilágnak" evilági megnyilatkozási le
hetőségét, Kizárja a csodát és minden a természetes világ törvényein kí
vülálló eseménynek vagy szónak a lehetőségét is. Ugyanakkor Bultmann
magáévá teszi Heidegger exisztencialista filozófiáját, s abban véli föl
fedezhetni azt a csodakulcsot, amely megnyitja az újszövetség minden
problémájának ajtaját. Ennek a filozófiának alapján végzi el a mítosz
talanítást. Ez az "Entmythologisierung" annyit jelent, hogy Bultmann
mindazt, ami a Bibliában történeti esemény, mindazt, ami természetfö
lötti erőnek megnyilatkozását tételezi föl és a szígorúan zárt törvénysze
rűség evilági kereteit áttöri, mint tudományellenestelveti, legendának
és mítosznak tartja. Ezen az alapon Jesus című munkájában (1951) meg
mondja, hogy őt Jézus személye és működése nem is érdekli. Nemcsak
azért, mert Jézus személyéről azonkívül, hogy élt és meghalt, semmit sem
tudunk, hanem azért is, mert az emberi lét szempontjából egyedül az a
fontos, hogy mit mond a Krisztus-mítosz a ma emberének létproblémájára
vonatkozólag. Ezt a "mit", az ősegyház igehirdetésének a magvát keresi
Bultmann. Ez a mag szerinte nem más, mint annak megállapítása, hogy
az ember léte ebben az időben és ennek a világnak térségében értelmet
len. Ki kell nyílnia lelkének a jövő, a meghatározatlan és érzékelhetetlen
világ felé. Ezt nevezi Bultmann ,,:E:ntweltlichung"-nak. Erre a "világtól
való elidegenedésre, elszakadásra" (Jlultmann kifejezését így lehet, leg-
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[obban magyarul érthetővé tenni) az ember képtelen, nem tudja meg
nyitni lelkét és exisztenciáját erre. az alapra helyezni. Hogy ezt megte
hesse, szüksége van kívülről jövő hívásra, Istennek szavára és segítségére,
mely az embert megszabadítja-sajátmagának béklyóitól és megadja neki
a hit ajándékát. Istennek ez az ajándéka valósult meg Jézus Krisztusban
és valósul meg mindannyiszor, amikor a Jézus Krisztusról szóló új szövet
ségíj.kerygma"-t, ősegyházi "igehirdetést" hittel magáévá teszi az ember.

Mítosz és történelem

Bultmann kétségkívül az egyik legélesebben látó kutatója az újszö
vetségi szentírástudománynak. De nagyon helyesen állapítja meg Oscar
Cullmann 1948-ban közzétett Christus und die Zeit című munkájában,
hogy ami Bultmann mítosztalanítása végén az egész Újszövetségből meg
marad, az nem valami pozitív történetkritikai kutatásnak a vége, hanem
a Heidegger-féle exisztenciális bölcselet alaptétele. Ez az állítólagos újszö
vetségi mag tehát megelőzi Bultmann minden kritikai észrevételét, és tu
dományosan, azaz bölcseletileg már azelőtt megvan Bultmannban, mi
előtt megkezdené híres mítosztalanítását. Azt is mondhatnók, hogy az ős

apostoli igehirdetésnek ez a bultmanni lényege legalább annyira mítosz
és elfogadhatatlan egy ún. tudományos világnézetet valló ember számára,
mint az evangéliumok állítólagos mitológiája,

Tulajdonképpen még tovább is mehetünk. Mert ha Jézusról, az ő éle
téről és működéséről semmit sem lehet tudni, ha Jézus föltámadása nem
történeti tény, hanem csupán az ősegyház hithirdetésében előforduló állí
tás, akkor nem csupán a természettudományokra épített világszemlélet,
hanem a józan bölcselet alapján is érthetetlen és ténylegesen tudomány
ellenes a keresztény hit. Bultmann a mítosztalanítással ki akarja venni
a modern ember szívéből a kereszt botrányát és oktalanságát. Ugyanak
kor azonban elméletével még nagyobb "botrányt" és oktalanságot kínál
fel "pótlékként." Miért fogadja el a mai ember megváltónak. a halálba
zuhanó életet örök boldogságra fordító messiáskirálynak azt a Jézust,
akinek személyéről, tanításáról Bultmann szerint semmit sem lehet tudni?

Hit és történelem

Értekezésünk elején megmondottuk azt, hogy Bultmann elméletének
sok valóságos alapja és helyes meglátása van. Rámutattunk arra, hogy
az Újszövetség világát, az ősegyház világképét nagy szakadék választja
el a mai korétól. Nem kétséges, hogy 1900 évvel ezelőtt másképp beszél
tek, másképp gondolkoztak, gondolatuk kifejezésére egészen más anyagot
használtak fel az emberek, mint mi. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
más világkép alapján más gondolkodási és kifejezési móddal leírt ese
mények legendák vagy mítoszok volnának. Az is igaz, hogy az evangé
liumokban és az Újszövetség egyéb irataiban nem a történetírónak érdek
Iődése, munkamódszere és célja valósul meg. Az Újszövetség szent köny
vei, s benne az evangéliumok, kétségkívül "Glaubenszeugnisse", azaz az
ősegyház Jézus Krisztusban való hitének tanúságtételei. Tanúságot tenni
azonban nemcsak valamilyen ideológia mellett lehet, hanem történeti tény
mellett is. A hit tárgya nemcsak egy eszme lehet, hanem történeti való
ság is, Az evangéliumok tényleges tanúságot tesznek a föltámadt Krisz
tusról. Ez a tanúságtétel azonban nem valami levegőben lógó hit, hanem
32 időben született, a történetben működött názáreti Jézusban való hit;
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a keresztrefeszített Krísztus diadalmas föltámadásába vetett hit, ahogy
helyesen rnondja Cullmann: "Annak a tanúságtételnek. mely az evangé
liumi hagyományban kifejezésre jut, a történet a tárgya, hiszen azt
mondja, hogy a názáreti Jézus a világ Megváltója." (Christus und die
Zeit, 26. o.) Tökéletes félremagyarázása az őskeresztény hitnek az á
Bultmann-féle állítás: "Der christliche Osterglaube ist an der historischen
Frage nicht ínterressiert", vagyis "A keresztény húsvéthit számára kő

zömbős a történeti kérdés." (Kerygma und Mythos J. 148. o.)
Ha egyszer elfogadom Isten létét, ha a személyes Istent a látható és

Iáthatatlan világ teremtőjének tartom, ha Bultmannal azt áUítom, hogy
Jézus Krisztusban az emberi lét problémáját megoldó isteni ajándék je
lent meg a földön, akkor érthetetlen a csodákkal, az üdvtörténettel és a
keresztrefeszített Jézus föltámadásával szembeni tagadó álláspont, amely
Bultmann mítosztalanítási elméletének racionalista bölcseleti alapja. Mí
vel az Újszövetség szerzői a Jézus Krisztusban világra jött Isten-országá
ról beszélnek, természetszerűleg fölhasználják annak ábrázolására koruk
gondolatvilágát és kifejezési módjait. Amikor például az angyal azt
mondja Szűz Máriának: "a Szentlélek száll rád és a Magasságbeli beár
nyékoz téged" (Lk 1, 35); amikor azt olvassuk, hogy "az Úr ang-yala le
szállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült" (Mt 28, 2); ami
kor az apostolok azt prédíkálják, hogy a föltámadt Jézus fölment a meny
be és ül az Atyaisten jobbján; amikor Szent Pál a halottak föltámadásá
ról és az utolsó ítéletről ír (1 Tessz 4, 13-18; 2 Tessz 2, 1-12), vagy a Jele":'
nések könyve hatalmas freskókban megfesti az eljövendő örökélet hol
dogságát, akkor ezeket nem szabad szóról-szóra értelmezni. Nem az áb
rázolási anyagnak, a kifejezési módnak, a fölhasznált képeknek és ha
sonlatoknak, hanem a leírt tényeknek és valóságoknak az igazságát kell
keresni és nézni.

A Vigilia 1967. júniusi számában "mítosztalanítás" címmel megjelent
szerkesztőí üzenetben azt olvashattuk : "A Szentírás mint olyan sugalma
zott, nem sugalmazott azonban minden szava és nem sugalmazott az az
antik világkép sem, amely alapjául szolgál." Ez a megfogalmazás azon
ban helytelen és téves." A Szeritírás szavakból áll, mondásaíban a sugal
mazó Isten tanítása szól az emberekhez. Az egész Szentírás sugalmazott,
úgy ahogy azt a szent szerzők leírták, és nem lehet egyéni ítéletre, tet
szésre bízni annak megállapítását, hogy melyik szavát vagy szavait tar
tom sugalmazottnak és melyiket nem. Sugalmazott, tehát Istentől szár
mazó a Szentírásnak "antik világképe" is. Természetszerűleg azonban
más kérdés az, hogy ezzel a sugalmazott világképpel mit akart tanítani
és kifejezni az Isten. A hiba rendszerint ott volt, hogy teológusok is, egy
szerű és művelt hívők is az ábrázolási formát, a szentszerzők korának vi
lágképét összetévesztették az ábrázolt.ctárggyal és igazsággal. Példának
hozhatnám föl erre azt a tényt, hogy a legujabb korig hittankönyveink
ben azt olvashattuk. hogy "Isten a világot hat nap, azaz hat korszak alatt
teremtette". Az 1 Móz. l. fejezete Isten teremtői tevékenységét tényleg
hat nap keretében írja le. A hat nap egyes teremtői tényének leírásában
annak a kornak kezdetleges világképét használja föl. Ezzel a sugalmazott

• Szerkesztői üzenetünk írója kmlkrét kérdésre válaszolva azt a beszámolót használta fel,
amellyet a Christ in der Gegenwart közölt König bíborosnak a bécsi bbbüaktátütáe al
kalmából tartott előadásáról. Úgy ez, mínt a későbbi idézet pontos fordítása a német szö
végnek. Félreérthetőségükmiatt azonban, amire felhívták figy.elmünket, mí magunk kér
tUik föl SzörénYi professzort, hQllY Világ1tsa meg és '~táZ2a a próbtémát. (Szerk.)
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leírással a Szeritírás nem tanítja azonban a világ keletkezésének természet
tudományos módját, nem akar minket kozmológlára, geológiára vagy antro
pológíára tanítani. Viszont végzetesen félreérthető a szerkesztői üzenetnek
következő mondata: "A Bibliának nem célja, hogy valamilyen objektív
igazságfogalmat fejtsen ki ... hanem a mindenkor változó személyes szí
tuácíóban élő emberekhez szóló üzenet." A Biblia ugyanis objektív igaz
ságokat tanit, sőt hitünk szerint a legdöntőbb és az emberi lét szempont
jából legfontosabb igazságokat hirdeti. Az igaz, hogy minden kornak és
minden embernek megvan a maga különleges és jellegzetes "szituációja".
Ez a szituáció,· ha tetszik "antik világkép", kétségkívül befolyásolja és
bizonyos fokig determínálja a gondolkodási és kifejezési módot, de nem
változtatja meg a Szeritírásban leírt örök, isteni igazságot. (Aki e kérdés
ben bővebb tájékozódást kíván, megtalálhatja René Marlé könyvében:
Bultmann et l'interprétation du Nouveau Testament, Édition Montaigne;
német nyelven is megjelent: Bultmann und die Interpretation des Neuen
Testamentes, Paderborn, 1959.)

-
FALU TAMÁS VERSEI

IMADSAG

Istenem, Teremtőm,

Utam Te jól látod,
KiJsz{jnbm rám hintett
Ezerntli áldásod.

dRDESEK

A viUám útját kt rajzolja meg,
Az éveinketki szt1mftja kt?

A. mennlldiJrgéstiSZ a föld márt remeg,
S CI levélhullá,t mért nem hallani?

SZAPPANBUBOUKOK

Leaven már má,oké
Atyai kegyelmed,
Másokat áldj most már, 
Engem csak ne verj meg.

Milrt vér és kiJnntl a SOT' tengere,
Eav ki, cs{jppje ts vihart mért lehel?

Miért hajó az ember élete
e. minden hajó mi'rt süUyed el?

Szép volt 4 ,ok-,ok szappanbuborlk,
BenniLk ragyoaott, tünd{jklmt az éa.

Sorban eltilntek nyári alkonyon,
De hoav megvárnak valahol, tudom.

Várják a halkan, csendben érkezőt

Es h4 meglátnak, hozzám szállnak iSk.

En pedig m4jd iJrvendve mealelem
Beléjük fúvott régi életem.


