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II. AZ OSEGYHAZ KERUGMAJA

Az újszövetségi teológia tankönyveiben már kezdettőlszóhozjutott az ősegyház teológiája, igaz,
szerényen meghúzódott Jézus tanítása után és Szent Pál teológiája előtt. Ennek fő oka, hogy for
rásként kezelték az újszövetségi írásokat és az evangéliumok után az Apostolok Cselekedeteinek
könyvéből meritettek. amelynek első részében a Péter-beszédeket bizonyítéknak tekinthették a
jeruzsálemi ősközösség nézeteiről. Azóta azonban jól megvilágították az Apostolok Cselekede
teiben lévő beszédek történeti problematikáját (főleg M. Dibelius kutatásainak segitségével) és
Lukácstól függő teológiai sajátosságát.

A beszédek az Apostolok Cselekedeteiben

A katolikus J. Gewiess gondos műve ismerteti "az ősapostoli igehirdetést az Apostolok Cseleke
detei szerint". Szól az ősközösség, illetve az ősapostolok teológiai nézeteiről, és jól érzékelteti a
fiatal kereszténység Szentíráshoz kötött, ószövetségi-zsidó gondolkodásmódját. Hagyománytör
téneti kérdések elől rendszerint kitér a szerző, és nem vállalkozik az alapvető teológiai megállapí
tások vizsgálatának folytatására sem.

Ezen a téren haladást jelen t J. Schmittnek tíz évvel később megjelent műve Jézus feltámadásá
ról az apostoli igehirdetésben. A strassburgi exegéta kimondottan csak azzal a központi témával
foglalkozik, miképpen hirdetik az apostolok Jézust. afeltámadottat. De már belekezd az apostoli
tanúságtétel kérdésének boncolgatásába is, s mérlegeli ennek a tanúskodásnak történeti és taní
tást tartalmazó adatait. Felismeri, mennyire egybefonódik történet és hit. Ebben döntő szerepet
játszik a Jézus által kiválasztott és megbízott férfiak tanúságtétele. Afelől sem kételkedik, hogy
az üdvtörténés apostoli értelmezése egyúttal lényeges megalapozása a későbbi teológiának, hi
szen az apostoli értelmezésből alakul a rendíthetetlen hagyomány.

Az apostoli igehirdetés anyagának összeállitásánál forrásnak, kateketikai összefoglalásnak te
kinti a beszédeket az Apostolok Cselekedeteinek első részében, de felhasználja a Pál IKor 15,3
b-S-ben található szűkszavú formulát is, sőt a keresztelési hitvallások és a korai imaszövegek
(himnuszok) nyomai sem kerülik el figyelmét. Az ő érdeme, hogy felvetette a mindent hordozó
ősaposto/i igehirdetés gondolatát (ebben az igehirdetésben alig utal a missziós kérügma és a kö
zösség did aché közti különbségre), és azt elválasztotta a formatörténészek negatív következteté
seitől (a krisztusi üzenet származása a húsvéti hitből). Mert a húsvét-kérügmában rejlő krisztoló
gia Jézusról, "a Krisztusról", "az Úrról" és "az Isten Fiáról", nem az őskeresztény hit fokozatos
fejlődésének eredménye, hanem "a kettős kinyilatkoztatásnak: az evangéliumi történetnek és a
húsvéti ténynek a gyümölcse". I

Legújabban V. Wilckens vitatta azt, hogy felhasználhatók az Apostolok Cselekedeteinek be
szédei az ősapostoli tanítás megállapításában. Elemezte a hat beszédet (2,14-39; 3,12-26;
4,9-12; 5,30-32; 10,39-43; 13,16-4]), vizsgálta sémájukat, mérlegelte teológiai tartalmukat (a
Jézus-kérügmát) és végül megállapította, hogy nem az őskeresztény teológiának régi vagy legré
gebbi bizonyítékai, hanem szerkezetükben, üdvtörténeti alapelgondolásukban, krisztológiájuk
ban és egyéb teológiai n, zetükben teljesen Szent Lukács művei, tolmácsolják a Lukács-féle teo
lógiát az első század vége.' .,\. Ezzel újból és hangsúlyozottan kifejezésre jutott, hogy az Aposto
lok Cselekedeteinek könyve, a beszédek is, Lukács alkotása. De kétség merül fel, hogy szánt-
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szándékkal eredetien úja t hozott-e létre, amikor összeállította az apostoli igehirdetés anyagát?
Összefoglaló jelentéseiben Jézus működéséről és Isten által irányított sorsáról bizonyára saját
evangéliumának részletes közléseihez igazodott (ApCsel 10,38-42). Viszont az evangélium meg
írásának és a már előtte kialakult szóbeli hagyománynak a ténye önmagában elégséges bizonyí
ték ahhoz, hogy az ősegyház kezdettől tanúskodott Jézus történeti fellépésének, tanításának és
működésének jelentőségéről, valamint halálának és feltámadásának üdvözítő eseményéről.

Amikor Wilckens hiányolja Lukácsnál Jézus megváltói szerepének kimondottan tartalmi meg
alapozását és kifejtését, s azt véli, Lukács nem tulajdonít Jézus halálának jelentőségeta mi üdvö
zítésünkben, akkor minden bizonnyal elkerüli figyelmét, hogy Lukács ezt magától értetődőnek

találta (Lk 22,19), mert az apostoli tanítás alapjához tartozik (IKor 15,3). Jézus a halált a mi bű
neinkért vállalta, és az evangelista talán csak azért nem hangoztatta jobban, mert megtérést sür
getett a zsidók és pogányok kövében (Lk 24,47; ApCsel 2,38). A legrégibb krisztológiát egyéb
ként éppen Lukács jegyezte fel nekünk az Apostolok Cselekedeteinek beszédeiben (ApCsel 2,36;
13,33), a hagyomány és a Lukács-féle teológia bennük egyaránt megtalálható. Az apostoli taní
tás tanúinak tekintjük tehát a missziós beszédeket az Apostolok Cselekedeteiben, de jobban kell
ügyelnünk azoknak Lukács-féle (teológiai) köntösére. A felszínen még nem, az alapnál azonban
feltárul az apostoli ősüzenet.

Hitformulák, hitvallások, himnuszok

Az újabb kutatás szerint a legrégibb igehirdetés és teológia nemcsak az Apostolok Cselekedetei
nek beszédeiből halla~zik, hanem beleágyazódott az egész Újszövetségbe, a levelekbe is, és itt
főképpen a rövid formulákban, hitvallásszerűmondatokban, liturgikus töredékekben és himnu
szokban akadhatunk rá.

Ennek a kutatásnak erőteljes indítást adott C. H. Dodd könyve az apostoli prédikációról, ha
sonlóképpen O. Cullmann műve is az "első keresztény hitvallásokról", melyeknek eredete szerin
te (az exorcizmusokra, az üldözések idejének állapotára és a tévtanítók elleni harcra) különösen
a keresztelésiformulákra vezethető vissza. Már felhívtuk a figyelmet az apostoli hagyomány ős

formulájára (I Kor 15,3-5). Nem kevésbé ősi az a fogalmazás sem, hogy .Krisztus kiszolgáltatta
magát miérettünk", Ehhez hasonló régi kifejezéseket elszórtan az egész Újszövetségben találunk,
és feltehető, hogy valamennyi az "Isten engesztelőszolgájáról" szóló teológiából sarjadt (Iz 53).

A legrégibb teológia talaján állunk ott, ahol szó esik Krisztus .felmagasztalásáról", vagy ahol
szembekerül a "test szerinti" alacsony sorsa létezésével a "lélek szerint" (Róm 1,4; I Tim 3,16;
l Pét 3,18). Ezzel már eljutottunk a Krisztus-himnuszokhoz, melyekről az a vélemény, hogy szá
mos helyen találhatók, és legalább részint régi, a legkorábbi közösségekben kialakult teológia
hordozói. Ugyanezt mondhatjuk a keresztelési formulákról (Róm 10,9) és a keresztségi énekek
töredékeiről (Ef 5,14), a keresztségi oktatásról (Zsid 6,1), a keresztség liturgiájáróJ és buzdító
szavairól (lPét. Ef, IJn). Van még mit tisztázni ezen a téren, de a végzett kutatás jelentősen nő

veJheti tudásunkat az apostoli igehirdetésről,a rajta nyugvó és belőle kibontakozó őskeresztény

közösségi teológiáról. Bizonyára a többi liturgikus lelet is a Jelenések könyvének akklamációival
és himnuszaival a végén gazdag anyagot tartalmaz. Fokozott figyelmet érdemelnek az őskeresz

tény "próféták", akikrőlma egyre többen állítják, hogy fontos szerepük volt az újszövetségi iro
dalom megteremtésében.

Feltétlenül számolnunk kell azzal, hogy az őskereszténység egyes kiváló teológusai által is fel
karolt és hűségesen megőrzött közösségi "ősteológia" a gyakorlati életben virágzott. A missziós
igehirdetés mellett nyilvánvalóan létezett közösségi oktatás: az istentiszteleti szentbeszéd, a hit
oktatás a keresztelendők és újonnan megkereszteltek számára, a hit pedig kifejezésre jutott az is
tentiszteleten és a liturgiában. Figyelemre méltók az Apostolok Cselekedeteinek összefoglaló je
lentéseiben és egyéb helyein (5,42; 6,4; 11,26; 13,2; 20,7) az idevonatkozó megjegyzések "az
apostolok tanításáról és a közösségről, a .kenyértörésről és az imákról" (2,42; 2,46), mert alátá-
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masztják azt a feltevést, hogy a tanítás és a teológia főképpen a közösség istentiszteleti gyüleke
zetében fejlődhetett.

Az istentisztelet szóbeli tanítása és szent cselekményei, keresztségi és eucharisztikus szertartá
sai, apostoli oktatása és prófétai beszéde bőven adtak alkalmat a krisztusi hit megalapozására és
elmélyítésére, de a közösség is erősíthette hitét hitvallással és énekekkel, felkiáltásokkal
("Amen") és doxológiákkal. Hogy miért anonim az apostoli igehirdetésbőlfejlődő teológia? Név
szerint nem ismerjük az egyes igehirdetőket és tanítókat, prófétákat és himnuszköltőket, az első

"hitvallások" és liturgikus formulák szerzőit. Ők eltűnnek ugyan a közősség soraiban, mégis az
apostoli tanúságtétel és az egész közösség hitének talaján állanak. Ilyen szemmel kellene folytat
ni a formatörténeti munkát.

Ha ismerni óhajtjuk a legősibb teológia eszközeit a krisztusi kinyilatkoztatás világos megérté
séhez és mélységeinek feltárásához, akkor első teendőnk, hogy lássuk, miképpen használták a
Szentírást a legrégibb keresztény közösségek.

Jézus az ószövetségi írásokból érvelt, ebben követte őt az ősegyház, amikor újabb szentírási
helyekkel bizonyította, hogy Isten akarata és előzetes ígérete valósul meg üdvözítésünkben Jézus
Krisztus által, főképp Jézus szenvedésében, halálában és feltámadásában. Örvendetes tünet,
hogy mind nagyobb érdeklődés irányul az Ószövetség őskeresztény használatára, és a belőle szü
letett írás-teológiára, mely a kifejezetten vonatkozó és kielégítő idézeteken kívül az indirekt cél
zásokról és rövid utalásokról sem mond le. Ettől az érdeklődéstől újabb teológiai összefüggések
feltárását is várhatjuk. Alaposan meg kell vizsgálni még a megdicsőüIt Úr egyes apostolaihoz in
tézett sajátos "kinyilatkoztatásainak" (pl. Pál: Róm 11,25; IKor 15,51; I Tesz 4,15; 2Tesz 2,3) és
az őskeresztény "prófétáknak" szerepét.

Az evangéliumok könyvei

Tartalmuk elsősorbanJézus Krisztus működése és üdvöt szerző sorsa, amint azt az ősegyház, il
letve annak csoportjai és tagozatai (zsidó- és pogány-kereszténység, meghatározott községek és
vidékek) hitelesen és tekintéllyel hirdették. Ez semmiképpen sem értékteleníti el történeti tanús
kodásukat Jézus szavairól és tetteiről. Így vélekednek a katolikus írásmagyarázók és szép szám
mal a protestáns kutatók is, mert meggyőződésük szerint már az ősegyház érdeke is megkivánta.
hogy hitelt érdemlő hagyománya legyen Jézus eredeti beszédeiről. életének és halálának történeti
eseményeiről. valamint a halálát követő történésekről (főképp a feltámadás utáni megjelenések
ről; IKor 15,3).

Mindjárt más megvilágításba kerülnek az evangéliumok, ha elsődlegesen nem történeti tudósí-.
tást látunk bennük (a tisztán "objektív" jelentés minden nehézségével), hanem a legrégibb igehir
detés rögzítését úgy, hogy szerzöik lelkiismeretesen és felelősséggel átvették a hagyomány törté
neti anyagát, azt egyúttal céljuknak megfelelően rendezték, és kellő köntösbe öltöztették. Való
ban olyanok a szinoptikus evangéliumok, hogy már egész szerkezetük - Márknál tűnik legerede
tibbnek -, de egyes részleteik elhelyezésén és kidolgozásán is átszivárog az apostoli igehirdetés és
teológia fénye. Minden bizonnyal a közös anyaguk volt az ősegyház igehirdetésének, tanításának
magva, s egyúttal hűséges őrzője Jézus üzenetének. Teljesen akkor értjük meg az evangéliumok
sajátos jellegét, ha meggyőződésünk, hogy az apostolok egyrészt az utókorra akarták hagyni Jé
zus szavait és tetteit, másrészt pedig Jézus feltámadásának tudatában kívánták hirdetni az egész
krisztusi kinyilatkoztatást. Így joggal emeljük ki belőlük Jézus üzenetét, ugyanakkor a közös ős

keresztény teológia okmányainak tartjuk őket.

Jézus üzenetére könnyen ráakadunk az ősegyház teológiailag gazdagodott igehirdetésében;
példa erre az ószövetségi jövendölések idézése azzal a gyakori megjegyzéssel, hogy beteljesedtek.
Egyéb nyomai is vannak az ősegyház teológiai érdeklődésének, különösen a messiás-krisztoló
giai címek: "Emberfia", .Jstennek Fia" használatában, vagy Jézus indirekt elnevezésében : "Is
ten szolgája" a Deutero-lzaiás alapján, és ezek sehol sem ütköznek Jézus messiási, fölséges isteni,
egyedülálló önmagáról való tanúságtételébe.
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A közös őskeresztény igehirdetés és teológia rétegének vonalai eléggé elmosódnak a szinopti
kus evangéliumokban, emiatt nehezen is fejthető ki belőlük ez a réteg. Ami természetes. Minde
nütt szóhoz jutnak az egyes szinoptikusok sajátos teológiai irányzatai is. Ezenkívül annyira eltér
nek egymástól az anyag elrendezésében és megfogalmazásában, hogy índokolt a kérdés: nem a
gyakorlati élet más-más területén született-e mindegyik evangélium? Lehetséges, hogy kateketi
kai célt szolgált a Máté evangélium anyagának szisztematikus elosztásával, a Lukács evangélium
pedig azt a benyomást kelti, hogyapogányságból megtért keresztényeknek és a pogányoknak
készült. Megörökíteni akarja az egykori eseményeket; a keresztények hadd lássák világosabban
üdvtörténeti helyzetüket és a távolállókat hadd hódítsa meg a keresztény hit. Egyik szinoptikus
sem tagadja, hogy adott helyzetet tart szem előtt, és meghatározott olvasókhoz intézi szavát.
Márk is sokkal inkább a megszólított közösségnek állitja össze és adja át evangéliumát (a tanít
ványok alakulóban lévő és növekvő, Jézus oktatásán nevelődött és a világ megtérítésére készen
álló közösségének), mint eddig gondolták. Mindez további tanulmányokat kíván, de a kezdet
teológiai eredményessége máris mutatkozik,

Alapvető teológiai következtetések

A kutatások egyik eredménye, hogy némileg megváltozott a nézet a teológia első lépéseiről és vi
szonyáról Jézus Krisztus kinyilatkoztatásához. Ezt a kinyilatkoztatást nem elkülönítetten hor
dozza a hagyomány, hanem közli az apostoli, őskeresztény igehirdetés keretében, amely már ma
gyarázat és teológia is. A legősibb kérügma alapját rakja le és irányát jelzi a későbbi tudományos
munkának és teológiának.

J. R. Geiselmann tübingeni dogmatikus szintén világosan állítja, hogy alapvető az ősapostoli

igehirdetés jelentősége, mely üdvtörténetileg Jézus feltámadásához kapcsolódik, s ennek fényébe
helyezi Jézus működését is kereszthaláláig. Jézus egész megváltói művének értelmezésénél az
Ószövetség prófétai kijelentéseire, valamint Jézus saját kinyilatkoztatására támaszkodik. Az
üdvtörténetből sarjadnak, mint az apostoli igehirdetés formái, a Tizenkettő tanúságtétele, és más
módonPál tanúskodása, továbbá az apostolok hagyománya Krisztus Jézusró\.

Különösen örvendetes, hogy Geiselmann az apostoli kérügma ősi formáját a Jézus Krisztusról
szóló igehirdetés és teológia normájának tekinti. Messze jár az ősapostoli kérügma helyes értel
mezésétől, ha valaki azt gondolja, hogy a Jézust hirdető tanításnak ez a formája csak relatív ér
vényű, korhoz kötött, és csak addig volt létjogosultsága, amíg zsidó-palesztinai térségben hirdet
ték az igét. Főleg, ha azt következteti, hogy az akkori igehirdetés kimondottan zsidó-keresztény'
teológia Krisztus Jézusról, akiben valóra vált az Ószövetség Messiás-várása, s ennek az igehirde
tésnek más körülmények között más formát kell öltenie. Azon kell lennünk, hogy a korral válto
zó relatívelemen át eljussunk a tulajdonképpeni tárgyhoz, és itt megbizonyosodhatunk arról,
hogy az igehirdetésnek ez a formája üdvtörténeti, azaz a tárgyban gyökerezik, és egyáltalán nem
történhet másképpen. Norma ez az igehirdetés minden későbbi igehirdetés számára Krisztus Jé
zusról. Geiselmann Jézus tanúságtételét, mint Jézus-kérügmát kezeli, mely tartalmazza Jézus
megváltói működését a Jordánban megkereszteltetésétőlegészen a haláláig, valamint feltámadá
sát, mennybemenetelét és megdicsőítését a második eljöveteléig. Az apostolokat nagyon is a tör
ténelmi Krisztus foglalkoztatja, aki számukra a megdicsőüIt Krisztus. Hogy Pál is az ősapostoli

igehirdetés alapján áll, az különösen meglátszik a leveleibe iktatott krisztológiai forrnákon és
himnuszokon (Fil 2,6-11).

Így vizsgálja a katolikus teológia saját bibliai fundamentumát és a Biblia üdvtörténeti alapjait.
De az exegétáknak és a dogmatikusoknak még sok részletkérdést kell megoldaniok közös igye
kezette\. Többek között az alapvető kérdéseket "a tanúságtételről és a hit megalapozásáról", a
tanúságtételt és a hitletéteményt hordozó hagyományról, a kérügma egykori és mai alakjáról,
történeti kötöttségéről és időszerű mondanivalójáró\.

Újból vita tárgya a hagyomány elve. Az evangélikusok részéről O. Cullmann nyúlt hozzá az
exegézis és a hagyománytörténeti kutatás által felvetett problémához. Elfogadja az "apostoli"
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hagyományt, de élesen elválasztja minden későbbi "egyházi" hagyománytól, hiszen a kánon léte
sítésével az egyház is elkötelezte magát az Újszövetségben lefektetett apostoli hagyomány nor
májának. A katolikus tanításnak némileg kedvez a hagyomány nagy értékéről vallott felfogása,
de kritikus ponton irányt változtat és menti a Szentírásról kialakult protestáns szemléletet.

Katolikus vonalon J. R. Geiselmann kísérelte meg több művében, hogy újból eldöntse, mi a
Szentírás és a hagyomány viszonya. Nem állnak szemben egymással a vagy-vagy szellemében, ha
nem egymáshoz fűzi őket az is-is elve: ugyanazt a kinyilatkoztatást tartalmazza mindkettő azzal
az eltéréssel, hogy a hagyomány feltárja és megmagyarázza azt, amit a Szentírás lepecsételten és
magyarázat nélkül őriz. Geiselmann arra hivatkozik, hogy sok mai hittudós hasonlóképpen véle
kedik a hagyományról - a trentói zsinaton is ez volt a többség felfogása - és bizonyíthatónak
tartja.

Gál Ferenc
, ,

A NYELV TEOLOGIAJA

A filozófusok meghatározása szerint a nyelv az ember legátfogóbb és legdifferenciáltabb kifejező

eszköze, és egyben az objektív szellem legmagasabb rendű megjelenési formája. A nyelv a gondo
latot adja tovább, de a nyelv már több mint gondolat. Benne a gondolat megtestesül, formát ölt,
és valamiképpen magán viseli a környezet hatását is. A közösségben az egyén.átveszi a nyelvet,
beleszületik, és úgy érzi, hogy személyiségét, egyéniségét általa fejezi ki. A nyelv titka az ember
titka, s ezt a titokzatosságot azok is érezték, akik még nem tudtak a nyelvről szabatos meghatá
rozást adni. Nem a nyelvészek tanulmányozták először, hanem a filozófusok, akik a lét kifür
készhetetlen mélységeibe akartak behatolni, s a nyelvet az emberi léttel és öntudattal hozták kap
csolatba. A görögök már észrevették, hogya dolgok jelentése, kifejezhetősége megelőzi a szót, a
beszédet. Azért lehet nevet adni a dolgoknak és jelenségeknek, mert felismerjük mibenlétüket és
hozzánk való kapcsolatukat. A világot és az emberi gondolkodást áthatja valamilyen értelmes
ség (logosz), ezért alakulhat ki bennünk az igazság, a megismerés, ami nem más, mint a külső

tárgy és a belső fogalom megegyezése.
A középkorból ismerjük az universalia-vitát, amely az egyetemes fogalmak (ember, fa, állat)

tárgyi jelentése körül forgott. Descartes és Leibnitz a szavakat matematikai jelekkel hasonlítot
ták össie,jelentésüket keresendő.Hegelnél a nyelv az abszolút szellem önközlésének dialektikus
mozzanata, ezért a beszéd az emberi lét mélyében gyökerezik. A modern strukturalizmus sokkal
jobban elszakította a nyelvet az emberi lét adottságaitól. A nyelv konvencionális jellegű szabály
rendszer, törvényei tudatalatti. személytelen rendszert alkotnak. Ezzel szemben Wittgenstein és
Heidegger a közösségi szempontokra mutatnak rá. A nyelv nemcsak a megismert tárgyakat jelö
li, hanem benne van a történelmileg ránk hagyományozott lété~telmezésés világértelmezés is. Így
a tárgy előfeltétel nélküli, objektív megismerése lehetetlen. Már kész fogalmakkal, nevekkel, fel
tételezésekkel közeledünk minden új jelenséghez, ezért a megismerésben és a beszédben jelentke
zik az egyéni teremtő és alakító erő. Innen, hogy az emberi nyelv él, megvan a szelleme, kifejezési
árnyalata, színezete, amit szinte lehetetlen más nyelven érzékeltetni. Ezért volt például olyan rö
vid életű a gépi fordítás kísérlete. Már ez a néhány utalás is felhívhatja figyelmünket a nyelvnek
mint emberi jelenségnek a titokzatosságára. Még jobban kitűnik akkor, ha arra gondolunk,
hogy a szó nemcsak az emberi öntudat és a tárgy között közvetít, nemcsak ezt a kettőt kapcsolja
össze vagy választja szét, hanem a személyek egymás közötti érintkezésének is eszköze. Az ember
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