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àA mai ember szÀmÀra megszünt ¢s egyszer s mindenkorra idej¢tmÃlttÀ vÀlt a mitologikus vilÀgk¢p,
a vilÀg v¢g¢rûl, a megvÀltÂrÂl ¢s megvÀltÀsrÂl valÂ
elk¢pzel¢s. El lehet-e vÀrni a sacrificium intellectust
annak ¢rdek¢ben, hogy el tudjuk fogadni azt, amit
ûszint¢n nem tudunk igaznak tartani, csak az¢rt,
mert ezek az elk¢pzel¢sek benne vannak a BibliÀban? Vajon Àt kell siklanunk az öjsz´vets¢gben az
olyan mondatokon, amelyek mitolÂgiai k¢pzeteket
tartalmaznak, ¢s olyanokat keresn¡nk, amelyek
nem okoznak meg¡tk´z¢st a modern embernek?Ê
(17.) Rudolf Bultmann im¢nt id¢zett sacrificium intellectusszal ä vagyis az ¢rtelem felÀldozÀsÀval ä kapcsolatos k¢rd¢se nem elsûsorban ÃjdonsÀgÀval kelt meg¡tk´z¢st, hanem
inkÀbb a bÀtorsÀgÀval; akad valaki, aki rÀadÀsul szÀzadunk egyik meghatÀrozÂ protestÀns
teolÂgusak¢nt ki meri mondani azt, ami a kereszt¢nys¢g t´rt¢net¢ben kimondva-kimondatlanul, de mindig is jelen volt: vajon a filozÂfiÀra, klasszika-filolÂgiÀra, vallÀst´rt¢netre alapozott teolÂgiai gondolkodÀs mit tud
kezdeni p¢ldÀul azokkal az evang¢liumi elbesz¢l¢sekkel, amelyek erûsen korf¡ggûek, s az
Ãgynevezett àmodern emberÊ szÀmÀra tÀvolba veszû anakronizmusnak tünnek?
Az Evang¢likus TeolÂgiai Akad¢mia gondozÀsÀban nemr¢g napvilÀgot lÀtott kis k´tet

ä hasonlÂan a T ¹RT°NELEM °S ESZKATOLñGIA
(Bp., 1994) cÁmen megjelent magyar nyelvü
Bultmann-mü anyagÀhoz ä az ´reg Bultmann angol nyelven tartott elûadÀsainak sz´veg¢t tartalmazza; a T¹RT°NELEM °S ESZKATOLñGIA az Edinburghi Egyetemen 1955ben, mÁg a J°ZUS K RISZTUS °S A MITOLñGIA
1951-ben az Egyes¡lt çllamokban tartott elûadÀsok Árott vÀltozatÀt. Amit Bultmann amerikai hallgatÂsÀga elûtt elmond, r´vidÁtett
foglalata mindannak, ami a marburgi teolÂgus gondolkodÀsÀt a hÃszas ¢vek v¢ge Âta jellemezte. Term¢szetesen ezek az elûadÀsok
olyan elemi hatÀst mÀr nem fejtettek, nem
fejthettek ki, mint p¢ldÀul a J°ZUS K RISZTUS
°S A MITOLñGIA k´z¢pponti teÂriÀjÀt jelentû
àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÊ (Entmythologisierung) programja egy ¢vtizeddel korÀbban. Amikor a
ZUM PROBLEM ZU DER ENTMYTHOLOGISIERUNG cÁmü ÁrÀs 1941-ben megjelent, akkora
botrÀnyt kavart, hogy szerzûj¢t egyenesen a
LutherÀnus EgyhÀzbÂl valÂ kizÀrÀs vesz¢lye
fenyegette!
A szerzû, aki a hÃszas ¢vekben Marburgban àegy¡tt gondolkodÂÊ szeminÀriumokat
tart Heideggerrel (ezeken a szeminÀriumokon a hallgatÂk k´z´tt talÀljuk ä egyebek k´z´tt ä Hans-Georg Gadamert, Karl L´withet
¢s Hans Jonast), s aki Karl Barth, valamint
Friedrich Gogarten mellett a legmaradandÂbb nyomokat hagyta maga utÀn nem csupÀn a n¢met nyelvter¡let protestÀns teolÂgiÀjÀban, sajÀt SZENTíRçS-interpretÀciÂjÀnak ¢s
igehirdet¢s¢nek fÂkuszÀba az I. K ORINTHOSZI LEV °L aktualizÀlt mondandÂjÀt helyezi a
àkeresztrûl valÂ besz¢dÊ (logosz tu sztauru) àbolondsÀgÀrÂlÊ (mÂria). Innen pedig egyenes Ãt
Ável a sacrificium intellectus felt¢teles kÁvÀnalmÀig; ha azonban ezen a ponton ÀllnÀnk
meg, a bultmanni ¢letmünek csak eg¢szen
t´red¢knyi ter¡let¢t lenn¢nk k¢pesek ÀtlÀtni.
K¢ts¢gtelen ugyanis, hogy a àkeresztrûl valÂ besz¢dÊ talÀn egyetlen jelentûs XX. szÀzadi teolÂgusnÀl sem hangzik olyan elvont, spekulatÁv formÀban, mint ¢ppen Bultmann-nÀl. E
paradox helyzetet szeml¢lve mit is jelent voltak¢ppen a sacrificium intellectus a mindenkori uralkodÂ koreszm¢khez viszonyÁtva, k¡l´n´sen ha szÀmÁtÀsba vessz¡k azt, hogy a radikÀlis (neo)protestÀns mozgalmak gyakori
tudomÀny-, illetve filozÂfiaelleness¢ge Bultmannt ä ¢rthetû okokbÂl ä soha meg sem
¢rintette!
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RekonstruÀlva a mü gondolatmenet¢t, elsûsorban arra keresem a vÀlaszt, hogy Bultmann az à´reg HeideggerÊ vitalitÀsÀhoz ¢s
term¢kenys¢g¢hez hasonlÂ mÂdon valami
eg¢szen Ãj perspektÁvÀbÂl engedi megpillantani mindazt, ami egy krÁzis sÃjtotta korban,
a nÀci N¢metorszÀgban, a negyvenes ¢vek
elej¢n gy´keresen mÀsk¢nt hathatott, avagy
csupÀn sajÀt legfontosabb gondolatainak tradÁciÂm´g´ttes¢t teremti meg? MÀsodsorban
ä ¢s fûleg! ä pedig arra: vajon Bultmann szem¢lyes àsacrificiumaÊ mit hagyott hÀtra a
mÃlÂ idû pr¢dÀjÀul, s mi az, amit szellemi
´r´ks¢gk¢nt ajÀnlott fel az elj´vendû Krisztus-hÁvûknek, illetve B IBLIA-olvasÂknak?
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Bultmann ¢letÃtjÀn ä nemcsak kronolÂgiai,
hanem tematikai ¢rtelemben is ä azok a müvek tekinthetûk hatÀrk´veknek, amelyek a
XX. szÀzadi n¢met szellem t´rt¢net¢nek t´r¢svonalain helyezkednek el. A k´zvetlen¡l
az I. vilÀghÀborÃ utÀn megjelenû, nagy jelentûs¢gü teolÂgiai, vallÀst´rt¢neti müvek ä mik¢nt p¢ldÀul Rudolf Otto: DAS HEILIGE, Karl
Barth: R¹MERBRIEF (mÀsodik, Àtdolgozott kiadÀs), Friedrich Gogarten: ZW ISCHEN DEN
ZEITEN cÁmü munkÀi ä àfûÀramÀbaÊ illeszkedik az 1921-es DIE GESCHICHTE DER SYNOPTISCHEN T RADITION. HasonlÂk¢ppen a II. vilÀghÀborÃ kezdeti szakaszÀnak krÁzishelyzete
is megbÃjhat Bultmann talÀn legjelentûsebb,
legismertebb ´sszefoglalÂ jellegü müv¢nek, a
DAS EVANGELIUM DES JOHANNES (1941) megÁt¢l¢s¢ben. A hÀborÃ utÀn r´vid idûre k¡l´n´sen meg¢l¢nk¡lû patrisztikai, illetve antik
vallÀst´rt¢neti kutatÀsok inspirÀlÂ hatÀsa
¢rezhetû az egy¢bk¢nt szint¢n t´bb ¢vtizedes
kutatÂmunka ´sszefoglalÀsÀnak szÀmÁtÂ DAS
URSCHRISTENTUM IM RAHMEN DER ANTIKEN
RELIGIONEN cÁmü k´nyvben (1949).
CsakÃgy, mint a J°ZUS K RISZTUS °S A MI TOLñGIA olvastÀn, az im¢nt felsorolt ¢s bû negyed ¢vszÀzad tudomÀnyos eredm¢nyeit felsorakoztatÂ müvek eset¢ben is, Bultmann
hosszÃ idûn Àt ¢rlelûdû, legsajÀtabb gondolatai jelentik azt a logikai vÀzat, amely a mÃlÂ
idûtûl f¡ggetlen¡l napjainkban is ä amikor a
marburgi teolÂgus hatÀsa mÀr tÀvolrÂl sem
m¢rhetû a f¢l ¢vszÀzaddal ezelûttihez ä Bultmann ÁrÀsait mind a spekulatÁv, mind pedig

a gyakorlati teolÂgia müvelûi szÀmÀra aktuÀlissÀ teheti. Ezek a legsajÀtabb, valamilyen
formÀban mindig visszat¢rû elgondolÀsok: az
eszkatolÂgia, valamint a mÁtosz, mitolÂgia sajÀtosan ¢rtelmezett fogalmainak egy¡ttes alkalmazÀsa, a àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÊ mÀr emlÁtett
programja, harmadsorban pedig ä Heidegger elementÀris hatÀsak¢ppen ä az egzisztenciÀlfilozÂfia teolÂgiai alkalmazÀsa. Az ´tvenes
¢vek elej¢n tartott amerikai elûadÀsok ezt a
bizonyos gondolkodÀst´rt¢neti utat rekonstruÀljÀk, illetve ¢pÁtik fel Ãjra a szem¡nk elûtt.
A J°ZUS K RISZTUS °S A MITOLñGIA kiindulÂgondolata ¢rtelm¢ben a MegvÀltÂ igehirdet¢s¢nek k´z¢ppontjÀban az àIsten orszÀgÀrÂlÊ
(malkut JHWH, h¢ baszileia tu theu) szÂlÂ tanÁtÀs Àll, mely tanÁtÀs sz¡ks¢gk¢ppen eszkatologikus jellegü. Mindez l¢nyeg¢ben v¢ve annak a t´rt¢netfilozÂfiai jellegü teÂriÀnak az
¢ppen csak ¢rintett elûvezet¢se, amelyet
Bultmann r¢szletesen a T ¹RT°NELEM °S ESZKATOLñGIA elsû elûadÀsÀban fejt ki a legr¢szletesebben, s amelyet a legr´videbben talÀn
Ãgy lehetne jellemezni, hogy az ûskereszt¢nys¢gben ä vagyis az elsû nemzed¢k idej¢n
ä az eszkatolÂgia ä Ãgymond ä àelnyeli a t´rt¢nelmetÊ. (48.) MÁg az alapÁtÀs mozzanatÀtÂl
eltÀvolodva egyre inkÀbb ennek az eszkatologikus szeml¢letnek a fokozatos àsemlegesÁt¢se
¢s historizÀlÀsaÊ lesz a jellemzû. Mennyiben ragadhatÂ meg azonban az Isten orszÀgÀrÂl
szÂlÂ eszkatolÂgiai jellegü ¡zenet akkor, ha ä
k¢t ¢vezred mÃltÀn ä az eredeti j¢zusi p¢ldÀzatokat megprÂbÀljuk elvonatkoztatni attÂl a
t´rt¢neti ä illetve, ahogy Bultmann fogalmaz:
mitologikus ä hÀtt¢rtûl, ahol elhangzottak?
Bultmann a vilÀgt´rt¢nelem aufkl¤rista jellegü
fogalmÀval szemben ¢rtelmezi a maga sajÀt
mitolÂgiafelfogÀsÀt; ÀllÀspontja szerint a
XVIII. szÀzad v¢gi vilÀgt´rt¢nelem-¢rtelmez¢s nem sokban k¡l´nb´zik p¢ldÀul a goethei
vilÀgirodalom (Weltliteratur) jelent¢s¢tûl, azaz
egyfajta adminisztratÁv mÂdon l¢trehozott,
´sszef¡gg¢s n¢lk¡li elemek halmazÀhoz hasonlÁthatÂ konstrukciÂtÂl. Mindenesetre az
Ágy felfogott vilÀgt´rt¢nelem-fogalom jellemzûje az, hogy a t´rt¢n¢sz egys¢gben lÀtja
ugyan, Àm a tudomÀnyosan igazolhatatlan
àt¢nyekÊ ä lazÀn vagy ¢ppen sehogy sem
´sszef¡ggû ä halmazÀt ugyancsak valamif¢le
egys¢ggondolat fogja Àt; nevezz¡k bÀr ezt
akÀr prehistÂriÀnak vagy ahogy Bultmann (is)
teszi: mitolÂgiÀnak.
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Bultmann ¢rvel¢se ä egyetlen enigmatikusnak tekinthetû mondatot nem szÀmÁtva,
miszerint àLehets¢ges, hogy Ãjra fel¢led a bibliai
eszkatolÂgiaÊ (25.) ä a mai ember egzisztenciafelt¢teleinek analÁzis¢re ´sszpontosÁt, s ebben a vonatkozÀsban a mitolÂgiÀt is Ãgy fogja
fel, mint àaz emberi egzisztenciÀnak egy bizonyos
¢rtelmez¢s¢tÊ. (19.) MÀsfelûl viszont alapvetû
k¢rd¢st jelent annak a tisztÀzÀsa, vajon az
Ãgynevezett àeszkatologikus igehirdet¢sÊ valamif¢le àm¢lyebb jelent¢s¢tÊ nem takarja-e el az öJSZ¹V ETS°G Ãgymond àmitologikus nyelveÊ.
(18.) A àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÊ programjÀt ä Ãgy
tünik ä voltak¢ppen e m¢lyr¢tegek feltÀrÀsa
indokolja. De hogy mit is jelent pontosan
Bultmann sajÀt nyelv¢n a mÁtosz, illetûleg a
mitolÂgia, arra vonatkozÂan azon p¢ldÀk egyik¢re hivatkozom, amelyek ä ¢ppen a megvilÀgosÁtÂ magyarÀzat szÀnd¢kÀval ä kil¢pnek
a bibliai kontextusbÂl. Ilyen ¢rtelemben tekintem paradigmatikusnak a k´vetkezû mondatot: àMitologikus a platÂni elbesz¢l¢s arrÂl, hogy
az ¡dv´ss¢g filozofikus pÀrbesz¢dekbûl fog Àllni. °s
mitologikus az a kereszt¢ny elk¢pzel¢s is, miszerint
az ¡dv´ss¢g istentisztelet lesz.Ê (30.) Ez az eg¢szen sajÀtos PlatÂn-interpretÀciÂ nyilvÀnvalÂan a JELEN°SEK K¹NYV E utolsÂ r¢sz¢hez szÀnt
szeml¢letes hasonlat gyanÀnt az à¡dv´z¡lt
´r´kk¢valÂsÀgÊ olyasfajta k¢p¢t tÀrja el¢nk,
amely voltak¢ppen szeg¢nyesebbnek tünik,
mint az eszkatolÂgia v¢gsû àprogramjaÊ ¢rtelm¢ben felszÀmolni kÁvÀnt idû! (LÀsd erre
vonatkozÂan J.-L. Borges szellemes okfejt¢s¢t
AZ ¹R¹KK°VALñSçG T¹RT°NET°-ben, in: AZ
IDý öJABB CçFOLATA, Bp., 1987.)
Mindamellett a bultmanni hasonlat a kereszt¢ny alaptanÁtÀs ereszt¢keit is àmegropogtatjaÊ; a p¢lda nem egyszerüen frivol
vagy k´ltûi. A àmitolÂgiai eszkatolÂgiaÊ korÀnak ä magyarÀn: az öJSZ¹V ETS°G-ben r´gzÁtett t´rt¢neti esem¢nyek idej¢nek ä ¢s az ¢rtelmez¢s mindenkori jelen idej¢nek horizontjÀt
egy ¢s ugyanazon Nap f¢nye ragyogja be. S
ennek az egyetlen Napnak ä a bibliai teremt¢s NapjÀnak ä d¢li f¢ny¢ben ¢ppen azok az
esem¢nyek, tanÁtÀsok tünnek elû, amelyekre
vonatkozÂan Bultmann a àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÊ
programjÀt meghirdeti. çm az is nyilvÀnvalÂ,
hogy a J°ZUS K RISZTUS °S A MITOLñGIA szerzûj¢nek ez irÀnyÃ elgondolÀsa ä amint azt
maga is hangoztatja ä nem egyenlû a modern
Biblia-tudomÀny egyik jellemzû irÀnyÀnak

bevett eljÀrÀsÀval, vagyis az evang¢liumi t´rt¢netek ¢s p¢ldÀzatok racionalizÀlÀsÀval. Hiszen Bultmann erûfeszÁt¢sei ä ahogyan ¢n lÀtom ä v¢g¡l is nem a teolÂgus¢i vagy a vallÀst´rt¢n¢sz¢i, hanem sokkal inkÀbb a filozÂfus¢i, olyasvalaki¢i, aki eg¢szen m¢lyen gy´kerezik az Ãjkori n¢met filozÂfiai hagyomÀnyban. Ebben az ¢rtelemben a mÁtosz aktualizÀlhatÂ fogalma Bultmann-nÀl elsûsorban a vilÀgn¢zet (Weltanschuung) modern fogalmÀra ¢p¡l. A àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÊ igazÀbÂl
vilÀgn¢zetleniesÁt¢st jelent, a tudomÀnyos, illetve a mitikus elûfeltev¢sek eg¢sz sorÀnak redukciÂjÀt. çm meglepû mÂdon a k´nyvecske
v¢ge fel¢ azt olvassuk, hogy ez a redukciÂ
voltak¢ppen nem mÀs, mint a dikaiosz¡n¢, a
àmegigazulÀsÊ pÀli fogalmÀnak alkalmazÀsa a
bultmanni filozÂfia-teolÂgia nyelv¢re. àA mitolÂgiÀtlanÁtÀs nem mÀs, mint a hit Àltal valÂ megigazulÀsrÂl szÂlÂ tanÁtÀs radikÀlis alkalmazÀsa a
tudÀs ¢s a gondolkodÀs ter¡let¢reÊ ä Árja Bultmann. (83.) Azaz a megigazulÀs tekintet¢ben
az ember kizÀrÂlag csak a hitre (pisztisz) ¢pÁthet, a t´rv¢nyre (nomosz) nem. TalÀn Ágy is lehet ¢rtelmezni Bultmann-nak azt a dermesztû kijelent¢s¢t, amelyet kitünû Àttekintû tanulmÀnyÀban Fabiny Tibor id¢z: àa kereszt¢ny
hit szÀmÀra az ñsz´vets¢g mÀr nem kinyilatkoztatÀs, az ñsz´vets¢g mÀr nem tekinthetû Isten ig¢j¢nekÊ. (T HE SIGNIFICANCE OF THE OLD TESTAMENT FOR THE CHRISTIAN FAITH. In: B. W.
Anderson [ed.]: THE OLD TESTAMENT AND
THE CHRISTIAN FAITH . New York, 1963. 31.
Id. Fabiny Tibor: BIBLIA TIPOLñGIA ä T¹BBF°LE °RTELMEZ°SBEN. In: TIPOLñGIA °S APOKALIPTIKA. HERMENEUTIKAI FºZETEK 11.
Bp., 1996. 6.) Persze, jobban belegondolva,
be kell lÀtnom, hogy az im¢nt javasolt àeln¢zûÊ ¢rtelmez¢shez akkora adag elfogultsÀg
lenne sz¡ks¢ges, amellyel e recenziÂ szerzûje
m¢g csak t´red¢keiben sem rendelkezik...
Amennyiben tehÀt, ha jÂl ¢rtem, a àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÊ ugyanazt a logikai mintÀt kell
hogy k´vesse, mint a RñMAI LEV °L teolÂgiÀjÀban ä s egyÃttal a lutheri teolÂgiÀban is ä
kulcsfontossÀgÃ mozzanat, a hit Àltali megigazulÀs(?), akkor ä t´rt¢neti analÂgiak¢ppen ä
nyilvÀnvalÂan a korai reformÀciÂ radikalizmusÀnak kellene Àthatnia Bultmann gondolkodÀsmÂdjÀt is. Ennek azonban sem az ismertetendû k´nyvecsk¢ben, sem pedig mÀsutt nincs nyoma. Az eddigiek sorÀn rekonst-
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ruÀlt gondolatmenet egyfajta logikai patthelyzetig vezetett el. Ebbûl a patthelyzetbûl,
legalÀbbis ami a àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÊ k¢rd¢sk´r¢t illeti, Ãgy v¢lem, az a megfontolÀs vezethet tovÀbb, amelyet Bultmann a B IBLIA
szem¢lyes Istene k´r¢ sz´vûdû àmÁtoszokÊ
abszurd voltÀval kapcsolatban Ár: àIsten lÀthatatlansÀga minden mÁtoszt kizÀr, amely Istent ¢s Isten cselekv¢s¢t megkÁs¢rli lÀthatÂvÀ tenni.Ê (83.)
íme, itt van az elûbb hiÀnyolt radikÀlis protestÀns mozzanat! ä mondhatnÀnk erre; de a
helyzet ezzel nem int¢zhetû el, hiszen a mÀsik
oldalon a B IBLIA Isten¢nek az eurÂpai filozÂfiai hagyomÀny Àltal a gondolati rendszer¢pÁtm¢ny oromzatÀra helyezett àigazi L¢tezûÊ, àlegfûbb JÂÊ, àelsû mozgatÂÊ, àtiszta
L¢tÊ stb. formÀban megjelenû àk¢peÊ Àll; s ez
a àk¢pÊ ä az im¢nt id¢zettekben foglalt szÀnd¢kkal egyetemben ä Bultmann gondolkodÀsÀban nagyon is jelen van.

3
Hogyan egyeztethetû tehÀt ´ssze a bultmanni
àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÊ programja, valamint az
eszkatolÂgiafogalom sajÀtos ¢rtelmez¢se a
B IBLIA szem¢lyes Isten¢nek alakjÀval? Az
elûbbi mozzanat ugyanis az Ãjsz´vets¢gi ¡zenet jelen idej¢be valÂ visszatalÀlÀst sejteti, mÁg
az utÂbbi a v¢g immÀron k¢tezer ¢ves, felf¡ggesztett pillanatÀra ¢pÁt, mely pillanatnak a
hÁvek ä a t´rt¢nelem bÀrmely pontjÀn ä àkortÀrsaiÊ. Bultmann azt a megoldÀst vÀlasztja,
hogy ´nn´n ¢rtelmezûi horizontjÀt visszafel¢
tolja az idûben; ÀllÀspontja szerint a àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÊ mÀr PÀlnÀl, illetve JÀnosnÀl megkezdûd´tt. TÃl azon, hogy a àbetelt idûÊ (kairosz = rendelt idûalkalom) a vilÀg szÀmÀra
egyfajta halad¢knyi t´rt¢nelmet hagyott hÀtra
mindmÀig ä e felfogÀs egy¢bk¢nt teljess¢ggel
biblikusnak tekinthetû ä, Bultmann eszkatolÂgia¢rtelmez¢se, sût evang¢liuminterpretÀciÂja is ´sszekapcsolÂdik egy mÀsik, a BibliatudomÀny Àltal folyamatosan kÀrhoztatott
gondolattal. A T ¹RT°NELEM °S ESZKATOLñGIç-bÂl id¢zve: àJÀnosnak inkÀbb az egyes hÁvû
f´ldi ¢lete utÀni j´vû lebeg a szeme elûtt, s az evang¢lista itt a gnosztikus eszkatolÂgia szellem¢ben besz¢l.Ê [Sic!] (61.)
A àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÊ programja ä mind filozÂfiai, mind pedig teolÂgiai elûfeltev¢seit

tekintve ä igazÀbÂl csak annak a rendkÁv¡l
szerteÀgazÂ szellemt´rt¢neti hÀtt¢rnek a felderÁt¢s¢vel ¢rthetû meg, amely a XVIII. szÀzad v¢g¢tûl Ávelû, elsûsorban n¢met filozÂfiai
¢s vallÀst´rt¢neti hagyomÀny egy¡ttese ä
Heyne, Eichhorn, Bauer, mÀsr¢szt Voss,
Creuzer, Herder, Schelling stb. ä jelent. (Ezt
a hÀtteret, egy¡tt a k¢t hÀborÃ k´z´tti protestÀns teolÂgia uralkodÂ tendenciÀival, derÁti fel p¢ldamutatÂ mÂdon a francia jezsuita,
R. Marl¢ k´nyve, B ULTMANN, ET L'INTERPR°TATION DU NOUV EAU T ESTAMENT [Paris,
1955], az egyik legjobb munka, amelyet Bultmann-nal kapcsolatban Ártak.) Szükebb ¢rtelemben pedig ugyancsak roppant fontosak a
szÀzadelû uralkodÂ teolÂgiai irÀnyzatai Àltal
kivÀltott ä jobbÀra szembehelyezkedû ä reakciÂk. Elsûsorban is az Ãgynevezett àVallÀst´rt¢neti iskolaÊ (Religionsgeschichtliche Schule)
k¢pviselûinek a hatÀsa emlÁtendû; k´z¡l¡k
elsûsorban W. Bousset Bultmannra gyakorolt
befolyÀsÀval szÀmolhatunk; a J°ZUS K RISZTUS
°S A MITOLñGIç-ban azt olvashatjuk, hogy
Bousset K YRIOS CHRISTOSA (1913) àm¢rf´ldkû
az öjsz´vets¢g-kutatÀsbanÊ. (46.) De ugyancsak
itt emlÁthetûk p¢ldÀul Bultmann-nak Karl
BarthrÂl, valamint a àliberÀlis teolÂgiÀrÂlÊ
m¢g a hÃszas ¢vekben Árott kritikÀi; a R¹MERBRIEF kapcsÀn: DIE LIBERALE THEOLOGIE
(1922) (in: GLAUBE UND V ERSTEHEN I. T¡bingen, 1933); a DIE AUFERSTEHUNG DER TOTEN cÁmü r´videbb Barth-mü kapcsÀn k¢sz¡lt ÁrÀs; tovÀbbÀ a DIE B EDEUTUNG DER
àDIALEKTISCHEN T HEOLOGIEÊ FºR DIE NEUTESTAMENTLICHE W ISSENSCHAFT. (Mindkettû
in: GLAUBE UND V ERSTEHEN I. i. m.) Term¢szetesen Bultmann jÂ n¢hÀny elgondolÀsa az
im¢nt ¢ppen csak felvÀzolt szellemi-ideolÂgiai
hÀtorszÀg segÁts¢g¢vel sem magyarÀzhatÂ
meg. Mik¢nt p¢ldÀul az im¢nt id¢zett megÀllapÁtÀs a àgnosztikus eszkatolÂgia szellem¢rûlÊ.
Az evang¢liumi t´rt¢netek ¢s p¢ldÀzatok
bultmanni àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÀnakÊ legfûbb
akadÀlya ugyanis ¢ppen a Biblia-tudomÀnynak csak egy eg¢szen szük ter¡let¢t ¢rintû
elûfeltev¢s, a àkereszt¢nys¢g elûtti gnÂzisÊ teÂriÀja. MÀsokhoz hasonlÂan Bultmann is feltehetûleg Mark Lidzbarskinak a hÃszas ¢vekben megjelent k¢t nagyszabÀsÃ fordÁtÂi müve, a GINZç-nak ¢s a mandeus JçNOS EVANG°LIUM-nak n¢metre t´rt¢nû Àt¡ltet¢se nyomÀn fordult a mandeus iratokhoz. Minden-
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esetre az 1925-´s DIE B EDEUTUNG
ERSCHLOSSENEN

MAND®ISCHEN

V ERST®NDNIS
(In: Zeitschrift f¡r
die neutestamentliche Wissenschaft, 1925/1ä2.)
cÁmü tanulmÀnytÂl a JçNOS EVANG°LIUMk´nyvig (1941), de term¢szetesen k¢sûbb is,
Bultmann Ãton-Ãtf¢len visszat¢r egy felt¢telezett mandeus/gnosztikus megvÀltÀsmÁtosznak a JçNOS EVANG°LIUM-ra gyakorolt hatÀsÀra. Ha tehÀt elfogadjuk ä s mi¢rt ne tenn¢nk! ä, hogy a kereszt¢ny hit nem mÀs, mint
az egyes embernek Isten Àltal t´rt¢nû meg¢s elszÂlÁtÀsa, amely nem az intellektust ¢rinti meg elsûsorban, hanem ä a B IBLIA nyelv¢n ä az ember szÁv¢t; akkor mit kezdj¡nk itt
az eg¢sz bultmanni exeg¢zist befolyÀsolÂ
àmitolog¢mÀvalÊ, a prekrisztiÀnus gnÂzissal
vagy/¢s a mandeus megvÀltÀsmÁtosszal?
àIsten ig¢je azonban igazi szabadsÀgra hÁvja az
embert. Szabad engedelmess¢gre. °s a mitolÂgiÀtlanÁtÀsi munkÀnak nincs is mÀs c¢lja, mint hogy
Isten ig¢j¢nek ezt a hÁvÀsÀt vilÀgossÀ tegye. A mitolÂgiÀtlanÁtÀs a SzentÁrÀst magyarÀzza, mivel a
mitolÂgiai szeml¢let m¢lyebb ¢rtelme felûl k¢rdez. S
e munka sorÀn Isten ig¢je megszabadÁt az elavult
vilÀgk¢ptûl.Ê (41ä42.) A szabadsÀg k¢rd¢se, annak pÀli ¢rtelmez¢se ugyancsak egyike a
visszat¢rû bultmanni probl¢mÀknak; p¢ldÀul
a szint¢n a hÃszas ¢vek elej¢n Árott DAS PROB LEM DER E THIK BEI PAULUS. (In: Zeitschrift f¡r
die neutestamentliche Wissenschaft, 1924/1ä2.)
De tÃl ezen, az Isten-ember viszonynak az Ãjsz´vets¢gi szabadsÀgfogalmon kereszt¡l t´rt¢nû feltÀrÀsa olyan ter¡let, ahol Bultmann
munkÀssÀgÀban d´ntû sÃllyal esik a latba az
a n¢hÀny esztendû, amelyet a hÃszas ¢vekben
Bultmann Heideggerrel egy¡tt t´lt el Marburgban. A J°ZUS K RISZTUS °S A MITOLñGIA
szerzûje a àmitolÂgiÀtlanÁtÀstÊ ä egyebek k´zt
ä az àegzisztencia interpretÀciÂjÀnakÊ is nevezi; s
ez az elgondolÀs eg¢szen szorosan k´tûdik
Heidegger hÀborÃ elûtti munkÀssÀgÀhoz.
ögy is mondhatnÀm: a Heideggerhez valÂ
k´tûd¢s ä m¢g akkor is, ha term¢szetszerüleg
nem egyenrangÃ gondolkodÂ felek kapcsolatÀrÂl van szÂ ä Bultmann teolÂgiÀjÀnak mÀsik (sokadik?) botrÀnyk´ve.
Az egzisztenciÀlfilozÂfia ¢s a bultmanni
teolÂgia legfontosabb k´tûd¢si pontja hermeneutikai (interpretÀciÂs) jellegü. A bibliai sz´vegek meg¢rt¢s¢t az ember sajÀt egzisztenciÀjÀra vonatkozÂ k¢rd¢sek irÀnyÁtjÀk. àAz IsCH®ISCHEN

QUELLEN

DER NEU-

UND MANI -

FºR DAS

DES JOHANNES-E VANGELIUM

tenre ¢s a sajÀt magamra vonatkozÂ k¢rd¢sek azonosakÊ (52.) ä Árja Bultmann. így a bibliai sz´vegek az emberi egzisztencia meg¢rt¢s¢nek ä
Ãgymond ä kulcsfontossÀgÃ dokumentumai.
Heidegger munkÀssÀga mint valamif¢le àorth¢ philoszophiaÊ ker¡l szÂba; ha tetszik, valami hasonlÂ funkciÂt t´lt be, mint a jesiva
n´vend¢kek szÀmÀra a TALMUD. (A k¡l´nbs¢g mind´ssze annyi, hogy a TALMUD ritkÀn
szokott fellÀzadni a jesiva n´vend¢kek ellen,
viszont mindkettej¡k hosszÃ ¢letpÀlyÀjÀnak
k¢sûbbi szakaszaiban, amint ezt a rendelkez¢sre ÀllÂ dokumentumok is bizonyÁtjÀk ä
Heidegger nem mindig volt felhûtlen¡l boldog, amikor Bultmann interpretÀciÂs kÁs¢rletei szÂba ker¡ltek...) Mielûtt azonban az egzisztenciÀlfilozÂfiÀra alapozott bultmanni interpretÀciÂs mÂdszer r´vid ismertet¢s¢be
fogn¢k, mindenk¢ppen sz¡ks¢gesnek tartom
a k´vetkezû k¢rd¢s ideiktatÀsÀt: vajon Heidegger, akivel Bultmann egy idûben szombatonk¢nt egy¡tt olvasta a JçNOS EVANG°LIUM-ot (O. P´ggeler: H EIDEGGER °S BULTMANN: FILOZñFIA °S TEOLñGIA I., in: Vigilia,
1996/12. 920.), s akinek a gondolkodÀsa szinte stigmaszerüen mutatkozik meg Bultmann
eszkatolÂgiafelfogÀsÀn, a legalkalmasabb kÃtfûnek bizonyul(t)-e arra, hogy belûle az ¢ppen ¡dv´zÁtû bibliai hermeneutikai mÂdszer
eredjen? K¡l´n´sen, ha szÀmÁtÀsba vessz¡k
az im¢nt emlÁtett idegenked¢st, valamint azt
a t¢nyt, hogy a harmincas ¢vek elej¢tûl fogva
kettej¡k pÀlyÀja v¢g¢rv¢nyesen elvÀlt egymÀstÂl. Igaz, hogy (Gadamer k´zbenjÀrÀsÀra) Heidegger egy r´vid ÁrÀsÀval jelen van a
Bultmann 80. sz¡let¢snapjÀra k¢sz¡lt s a tisztelûk n¢pes gÀrdÀjÀnak nev¢vel f¢mjelzett
Festschriftben (ZEIT UND GESCHICHTE, T¡bingen, 1964), Àm maga Heidegger a harmincas ¢vek elej¢tûl fogva t´bb alkalommal
is expressis verbis kifejti a teolÂgia ¢s a filozÂfia teljes ´sszeegyeztethetetlens¢g¢vel kapcsolatos ÀllÀspontjÀt.
Nem meglepû tehÀt, hogy Bultmann a J°ZUS K RISZTUS °S A MITOLñGIA alapjÀt jelentû
elûadÀsokban is v¢dekezni k¢nyszer¡l ama
vÀdak ellen, miszerint a àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÊ
filozÂfiÀvÀ alakÁtanÀ Àt a kereszt¢ny alaptanÁtÀst. àV¢dekez¢s¡lÊ Bultmann arrÂl besz¢l,
hogy az egzisztenciÀlfilozÂfia olyasfajta hermeneutikai mÂdszert kÁnÀl, amely a SZENTíRçS-exeg¢zis egyik neme. S miutÀn mÀr szÂ
esett rÂla, hogy az ilyenfajta exeg¢zis az em-
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beri egzisztencia legÀtfogÂbb analÁzis¢t jelenti
a szerzû szÀmÀra, a bultmanni magyarÀzat
egy, mondhatni az eg¢sz àmitolÂgiÀtlanÁtÀsiÊ
programot Àtsz´vû àfundamentÀlis tautolÂgiÀhozÊ jut el: à...az egzisztencialista filozÂfia megfelelû fogalmakat k¢pes kÁnÀlni a bibliamagyarÀzathoz, mivel a bibliamagyarÀzatban ¢ppen az egzisztencia ¢rtelmez¢s¢rûl van szÂÊ ä olvashatjuk az ismertetendû k´nyvecsk¢ben. (56.) Ebbûl a
tautologikus k´rforgÀsbÂl ä ha tetszik: hermeneutikai k´rbûl ä a (hÁvû) embernek ´nmagÀba tekintû egzisztencia¢rtelmez¢se r¢v¢n ä
megÁt¢l¢sem szerint ä nem vezet semmif¢le
kiÃt. TalÀn nem v¢letlen, hogy a J°ZUS K RISZTUS °S A MITOLñGIA V. r¢sze, az eddig ¢rv¢nyesÁtett n¢zûpontot megvÀltoztatva, a àcselekvû IstenrûlÊ szÂl. S ezen a ponton Bultmann
teljesen vilÀgosan fogalmazza meg a n¢zûpontvÀltÀs sz¡ks¢gess¢g¢t: àAz egzisztencialista
filozÂfia nincs tekintettel az ember ¢s az Isten k´z´tti kapcsolatra. Ebben benne van annak beismer¢se, hogy ¢n nem tudok Ãgy besz¢lni Istenrûl, mint
az ¢n Istenemrûl, ha sajÀt magamba n¢zek. Istennel
valÂ szem¢lyes kapcsolatom csak Istentûl kiindulva
valÂsulhat meg. AttÂl a cselekvû Istentûl kiindulva,
aki ig¢j¢ben talÀlkozik velem.Ê (58.) K¢rd¢ses
mindamellett, hogy az olyan extr¢m eseteket
nem szÀmÁtva, mint amilyen a filozÂfus Kierkegaard (a V AGY -VAGY szerzûje) ¢s a megt¢rt
Kierkegaard (szÀmos pr¢dikÀciÂ szerzûje) k´z´s ¢letmüve, àaÊ teolÂgus ¢letpÀlyÀja sz¡ks¢gk¢ppen a fenti k¢t pÂlus k´z´tt ingadozz¢k,
an¢lk¡l, hogy igazÀbÂl bÀrmelyiket is el¢rn¢.

4
Amikor az egzisztenciaanalÁzis jelleg¢rûl besz¢l, Bultmann azt ÀllÁtja, hogy e mÂdszer
à...nem tud t´bbet tenni, mint hogy megmagyarÀzza ¢s megmutatja nekem, hogy a szeretetet csak szeretve ¢rthetem meg. TehÀt ha ¢n magam is szeretek. Semmif¢le analÁzis nem k¢pes az ¢n k´teless¢gem hely¢re l¢pniÊ. (57.) Az ¢rvel¢s, amelyik
kÁs¢rtetiesen hasonlÁt çgoston CONFESSIONES-¢nek hÁres sz´veghely¢re, a àNondum
amabam, et amare amabam...Ê szÂjÀt¢kokbÂl fel¢pÁtett vallomÀsÀra, a szeretve szeret¢s legm¢lyebb analÁzis¢re, mindenesetre az àegzisztenciÀlteolÂgiaÊ halmozott paradoxonaihoz m¢rten izgalmas lÀtÀsmÂdot kÁnÀl fel a
k´nyvecske eme bizonyos V. r¢sz¢ben. Mit je-

lent valÂjÀban ¢s mennyit ¢r a cselekvû-megvÀltÂ Istennel szemben mindaz, amit a àmitolÂgiÀtlanÁtÀsiÊ programba foglalt egzisztenciaanalÁzis feltÀr? Bultmann legelûsz´r is azt
ÀllÁtja, hogy a cselekvû Istenrûl valÂ besz¢dmÂd analogikus, ¢s nem szimbolikus; tovÀbbÀ:
àAmikor a cselekvû Istenrûl besz¢l¡nk, akkor nem
objektivÀlhatÂ ¢rtelemben besz¢l¡nk mitologikusan.Ê (61.) Ez az enigmatikus mondat kieg¢szÁthetû a sacrificium intellectus-k¢rd¢s egy
mÀsik ä Ãgy v¢lem ä szint¢n ker¡lû Ãtra k¢nyszerÁtett megoldÀsÀval. Bultmann ugyanis
k¢sûbb azt Árja, hogy az egzisztencia meg¢rt¢s¢nek nem kell sz¡ks¢gk¢ppen a àtudat sÁkjÀn v¢gbemennieÊ. (73.) A hirdetett ¢s hallgatott, netÀn meghallgatott ige, a hit¢t cselekvû
mÂdon meg¢lû egyhÀz Bultmann szerint (is)
kÁv¡l van a filozÂfiai megismer¢s kompetenciak´r¢n csakÃgy, mint a tudomÀnyosnak nevezett vilÀgn¢zet m¢g kif¡rk¢szhetû hatÀrain.
A teljes meg¢rt¢s ig¢ny¢nek ily mÂdon t´rt¢nû
visszavonÀsa az egzisztencia fogalmÀt is abban
a komplex k¢rd¢sk´rben helyezi el, amely
visszavezet benn¡nket Bultmann gondolatmenet¢nek kiindulÂpontjÀig, az eszkatolÂgia
probl¢mÀjÀig. à...hitben ¢lni azt jelenti, hogy eszkatologikus egzisztenciak¢nt ¢lni ezen a vilÀgon
tÃl, ¢s mint aki Àtment a halÀlbÂl az ¢letbeÊ. (80.)
Mindaz, ami ily mÂdon szem¢lyesen meg¢lhetû, vonatkozik az egyhÀzra is, a hÁvek àeszkatolÂgiai k´z´ss¢g¢reÊ. Az egyhÀz ugyanis àcsak
paradox mÂdon azonos azzal az egyhÀzi institÃciÂval, amelyet a vilÀgt´rt¢nelemben tÀrsadalmi, szociÀlis jelens¢gk¢nt figyelhet¡nk megÊ. (82.)
A bultmanni àmitolÂgiÀtlanÁtÀsÊ programjÀnak e k´nyvecsk¢ben kifejtett v¢gsû, radikÀlis k´vetkeztet¢se: àakiknek modern vilÀgn¢zet¡k van, ¢ljenek Ãgy, mintha nem lenneÊ (85.)
ä legalÀbb egy k´ltûi imperativus erej¢ig k´zel enged benn¡nket mindahhoz, ami az
ismertet¢s elej¢n a sacrificium intellectus,
az ¢rtelem felÀldozÀsa k¢rd¢se kapcsÀn szÂba ker¡lt. Bultmann rendkÁv¡l ellentmondÀsos ¢letmüve (bizonyos pontokon m¢g az is
k¢rd¢ses: vajon t¢nyleg kereszt¢ny teolÂgussal Àllunk-e szemben?) agyonfilozofÀlt teolÂgiÀja ellen¢re is ä tÀmaszkodva a hosszÃ
¢vtizedeken Àt ¢rlelt, rendkÁv¡l plasztikus
nyelv erej¢re ä k¢pes arra, hogy f´lmutasson ilyen jellegü Àldozatot. A J°ZUS K RISZTUS
°S A MITOLñGIA V. elûadÀsa mindenesetre ilyen.
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Mindenk¢ppen dics¢ret illeti a TeolÂgiai Irodalmi Egyes¡letet, ami¢rt Bultmann k´nyvecsk¢j¢t magyar nyelven is ÃtjÀra bocsÀtotta.
Csak rem¢lni lehet, hogy min¢l t´bben k¢zbe
veszik ezt a mÀr-mÀr tudomÀnyt´rt¢neti relikviÀnak szÀmÁtÂ müvet. çm ha t¢nyleg
megteszik, szinte bizonyos, hogy Bultmann
ûket is àprovokÀlniÊ fogja! (Persze ha Ágy Àll
a helyzet, akkor az ajÀnlott mü m¢gsem àtudomÀnyt´rt¢neti relikviaÊ csupÀn...)
HozzÀszokhattunk mÀr, hogy nÀlunk a
szellem ¢s a tudomÀny esem¢nyeit illetûen
minden k¢sûbb àt´rt¢nik megÊ, mint abban
az EurÂpÀban, amely a k¢ts¢gek ¢s a vÀgyak
projekciÂja elsûsorban. A mostani esetben ez
az ¢rz¢ki csalÂdÀs nem jelent k¡l´n´sebben
nagy bajt. Bultmann majd' f¢l ¢vszÀzada elhangzott elûadÀsai ugyanis mÀr fogantatÀsuk
pillanatÀban egy olyan, Ázig-v¢rig idealista
kultÃra megnyilatkozÀsainak szÀmÁtottak,
amely valÂjÀban mÀr az ´tvenes ¢vek elej¢n
sem l¢tezett. Eleven ¢let¢t e kultÃra a weimari N¢metorszÀg egyetemein, illetve majd a
hitleri N¢metorszÀg hitvallÂ egyhÀzaiban ¢lte; vagyis feszÁtûen ellentmondÀsos vilÀgokban. MÀsr¢szt viszont abban Bultmann-nak
t´k¢letesen igaza van, hogy a teolÂgia logosza
ä ha ¢r valamit egyÀltalÀn ä kultÃrÀkon ÀtÁvelû mÂdon eszkatologikus term¢szetü: mindig, minden k´r¡lm¢nyek k´z´tt arrÂl a v¢grûl besz¢l, amely paradox mÂdon mindig,
minden k´r¡lm¢nyek k´z´tt most van. Ha
nem Ágy volna, akkor hÁvûk ¢s hitetlenek, tettek ¢s gondolatok k´z´s vilÀga elemi t¢nyekre
hullana sz¢t.
RugÀsi Gyula

SZEPES ERIKA:
A MAI MAGYAR VERS
Szepes Erika: A mai magyar vers IäII.
InteraäTevan, 1996. 356, 256 oldal, 1456 Ft
A magyar k´lt¢szetnek az egyetemes kultÃrÀban elfoglalt hely¢t, rangjÀt jÂl jellemezheti,
hogy a londoni Fontana KiadÂ XX. szÀzadi

¢letrajzgyüjtem¢ny¢ben (Bullock & Woodings, eds., 1983) k´zel 2000 szÂcikkbûl tÁz
(Ady, Babits, Illy¢s, JÂzsef Attila, MolnÀr Ferenc, MÂricz Zsigmond, N¢meth LÀszlÂ, Pilinszky, RadnÂti, We´res) magyar ÁrÂt ¢s k´ltût tÀrgyal. (De hiÀnyzik p¢ldÀul KosztolÀnyi.) Mindegyikûj¡k ¢letrajzÀt a k´tetben a
londoni G. F. Cushing Árta meg, s ´sszehasonlÁtÀsk¢ppen ¢rdekes, hogy a k´tetben spanyol nyelvü ÁrÂ-k´ltû 30, skandinÀv (finnekkel, izlandiakkal) pedig ´sszesen 16 szerepel.
A magyar k´lt¢szet szÀmunkra persze
nem egy a vilÀg jelentûs irodalmi vonulatai
k´z¡l, hanem ez a mi k´lt¢szet¡nk, a legszebb, s apolÂgiÀjak¢ppen az idegeneknek
elûszeretettel szokÀs emlegetni a magyar
nyelv rugalmassÀgÀt, fog¢konysÀgÀt a legk¡l´nb´zûbb versel¢sekre. A tudatunkban m¢lyen gy´kerezû etnocentrikus szeml¢letnek
megfelelûen azt is szokÀs hangoztatni ä
egy¢bk¢nt t¢vesen (Szepes & Szerdahelyi,
1981: 392ä393, Szerdahelyi, 1987, 1995:
325, 361, Kicsi, 1993) ä, hogy nyelv¡nk prozÂdiÀja ¢s a rajta megvalÂsÁtott versel¢s eg¢szen egyedi ¢s eredeti, s jellegzetesen magyar
az Ãgynevezett àtagolÂÊ vagy àszÂlamnyomat¢kosÊ versel¢s.
A rendkÁv¡li struktÃralÀtÀsÃ, egyben a fonolÂgiÀt is megalapozÂ Roman Jakobson fedezte fel az 1920-as ¢vekben, hogy a hang
n¢gy tulajdonsÀgÀnak megfelelûen a vilÀg
nyelvein csak n¢gyf¢le tÁpusÃ versel¢s l¢tezhet: hangsÃlyos, idûm¢rt¢kes, szÂtaghanglejt¢ses ¢s szÂtagszÀmlÀlÂ. K´z¡l¡k kettû, a
hangsÃlyos ¢s az idûm¢rt¢kes valÂsult meg a
magyarban, s mintegy harmadikk¢nt a kettût
kombinÀlÂ Ãgynevezett szimultÀn versel¢s.
Ami a magyarban megvalÂsÁthatÂ versel¢sek alapjÀul szolgÀlÂ prozÂdiai tulajdonsÀgokat illeti, nyelv¡nk tipolÂgiai szempontbÂl
legd´ntûbb k¢t tulajdonsÀga, hogy szÂhangsÃlya r´gz¡lt, ¢s ismeri a r´vid vs. hosszÃ magÀnhangzÂk oppozÁciÂjÀt. Harmadik jellegzetes prozÂdiai sajÀtossÀga, a magÀnhangzÂharmÂnia szorosan ´sszef¡gg k´t´tt hangsÃlyÀval, a hangsÃly szÂ eleji r´gz¡l¢se pedig
szuffixÀlÂ (szÂv¢gen toldal¢kolÂ) jelleg¢vel.
Ami a k¢t d´ntû tulajdonsÀgot illeti, Claude
Hagªge a vilÀg 754 merûben k¡l´nb´zû
nyelv¢t Àttekintve Ãgy talÀlta, hogy ezek
45%-Àban megtalÀlhatÂ a r´vid vs. hosszÃ
magÀnhangzÂk oppozÁciÂja (a magÀnhangzÂk kvantitÀsa), s 76%-ban van k´t´tt hang-

