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Az eredetiség a katolikus hívő és teológus számára azt jelenti, hogy
vallásának tanítása és Lstentiszteletének lényege Jézus Krísztustól, az em
berré lett Istentől származik, azért tartalmában és hatásában természet
feletti. Ennek a hitnek ésszerű előzménye és alapja kezdettől fogva adva
volt Jézus Krisztus történetileg igazolt bizonyítékaiban: életének szentsé
gében, tanításának magasztosságában, csodáiban, jövendöléseiben és fel
támadásában. Tanúságtétele a nyilvánosság előtt ment végbe, kiállotta
a szemtanúk kritikáját, s bizonyítékai alapján ki merte mondani, hogy
ő az istenség végérvényes megnyilatkozása, önkinyilatkoztatása, Istenről

és az emberekhez való viszonyáról ezután az ő tanításának kategóriáiban
kell gondolkozni, A későbbi kor embere azonban nem szemtanú. Rá van
utalva a történelmi emlékekre és az egyház tanúságtételére. Az egyház
egyszerre tanúskodik a kinyilatkoztatás tartalma és történelmi bizonyíté
kai mellett. Helyzetét megkönnyíti az a körülmény, hogy az élő hagyo
mány mellett módjában áll a legrégibb megbízható emlékekre hivatkoz
ní, s így a tekintélyi érvelés melletttudományos igazolást is ad. Azonban
amennyiben természetfeletti világról beszél és erkölcsi állásfoglalást kö
vetel, tanai elfogadásának az egyes emberekben lehetnek akadályai.

A kereszténység krisztusi eredete .ellen a nehézségek és ellenvetések
két forrásból fakadnak. Az egyik az a felfogás, hogy tapasztalati világunk
az egyedül lehetséges zárt létrend, ahová más régiókból semmiféle erők

nem törhetnek be. Más létrend lehetősége tudományosan nem is igazol
ható, mert az okság elve csak tapasztalati világunkra érvényes. A másik
pedig az a nézet, hogya történelemben és társadalomban minden jelen
ség természetes fejlődés eredménye, tehát az istenhit és a kereszténység
is. Tanítását, berendezkedését vissza lehet vezetni a primitiv népek vallá
saiban és a keleti mitológiában fellelhetőalapokra.Vizsgáljuk meg ebben
a vonatkozásban a katolíkus álláspontot.

A laikus vallástudomány a mitoszt általában úgy jellemzi, hogy hi
ányzik belőle a valóság megismerése, azért mindent az istenségre vezet
vissza, A természetes hatások helyére állítja az isteni beavatkozást, az em
beri életből isteni történetet csinál. Nincs meg benne az absztrakció és
fogalomalkotás. Mindent személyesít, térben és időben ad elő, dramatizál.
A történeti pontosság helyébe a természeti ciklusokat állítja. A keresz
ténység csak annyiban különbözik a régi mitoszoktól, hogy kifejezései
elvontabbak, csíszoltabbak, és tanításának igyekszik történelmi keretet
adni.

A rnltológíát mint egyetemes emberi értéket először a romantikus kor
vallásbölcselől (Görres, Schelling) értékelték. A lét és az élet gazdagsá
gának vetületét látták bennük. Újabban az egzísztencíalísták, főleg Jas
pers, "a valóságról való megbizonyosodás örök törekvésének" mondják
őket. Az ember a lét élményében reszkető bizonytalanságot úgy csillapít
ja, hogy egy magasabbrendű világ megbízottjának vagy várományosának
vallja magát. A kollektív pszichológia művelői a vallási jelenségekben a
közösségí tapasztalatnak ésa tudatalattinak képekbe foglalását keresik
(C. G. Jung: Psychologie und Religion, Zürich, 1940). Ilyen értelmű nyi
latkozatok ellenére azonban a profán vallástudomány amitoszt kifejezet
ten a kezdetleges kulturfok jellemzőjének és az irracionális törekvések
megnyilatkozásának tekinti.

*
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A keresztény dogma és a mitosz problémája egészen új alakban je
lentkezett a protestáns teológus Bultmann-nál (Das Urchristentum im
Rahmen der antiken Religionen. Zürich, 1949). A racionalista kritikával
ellentétben ő éppen a kereszténység sikere érdekében akarja a szentírást
amitosztól megszabadítani ("Entmythologisierung"). Szerinte a mai em
ber tudományos világképével nem egyeztethető össze a keresztény hit régi
bemutatási módja. A természettudomány felismerte a világ zárt egysé
gétés meghatározott oksági rendszerét. Nincs benne olyan rés, ahol va
lami természetfeletti hatás betörhetne, és képei sem alkalmasak arra, hogy
a természetfeletti világot ábrázolják. Ha a szentírás mégis olyan jelen
.ségekről számol be,am,elyek a tapasztalat kereteit áttörik, vagyis. köz
vetlen isteni beavatkozásról. az nem egyéb mitíkus elképzelésnél,s a kez
detleges kultúrájú ember előadásmódjának terméke. A mítoszban az em
ber és a világ nyitva áll az isteni és démoni erők felé. Ez a naiv felfo
gás azonban - hangoztatja Bultmann - nem védi meg a természet zárt
ságát és az ember függetlenségét. Az ember öncélú, befejezett értelmi
egység, öntudatával kizárólag a fizikai és élettani hatások egymásután
jában áll, s idegen neki minden természetfeletti vagy természeten kívüli
hatás. A mitikus igehirdetés mégis azt állítja, hogy az emberi történelem
a végső katasztrófa felé menetel, az ernber megérdemelt sorsa a kárhozat
lenne, mégis lehetséges az üdvösség, mert Isten elküldötte Fiát, aki em
berként élt, tanított, szenvedettés meghalt a bűnök engesztelésére, azután
feltámadt és a mennybe ment. A világ végén újra eljön, hogy itéletet
tartson. A benne hívők már most birtokolják szellemét, ez teszi őket

lsten gyermekeivé s biztosítja feltámadásukat. Mindez azonban - mond
ja Bultmann - csak mitíkus öltözet Jézus Krisztus történelmi alakja
körül.

Bultmann szarint el kell vetni Krisztus istenségét, megtestesülését,
csodáit, feltámadását, mennybemenetelét, a Szentlélek elküldését és az
itéletről szóló jövendölést. Ugyancsak mitikus elgondolás a szentségek
kegyelemközlő hatása, az ember megigazulása, az isteni erők jelentkezése
az egyházban stb. Igazi adat csak Jézus Krisztus történelmi léte és ke
reszthalála. Miben különbözik ő akkor mégis más embertől és mennyiben
magasabbrendű a kereszténység az úgynevezett természetes vallásoknál ?
Annyiban - feleli Bultmann -, hogy Isten Krisztus kereszthalálán ke
resztül jelentette be irgalmasságát. Öt használta fel annak közlésére.
hogy ezentúl könyörületes akar lenni az emberekhez. Kereszthalála az
isteni igazságosság itélete volt, de mivel Krisztus engedelmességgel fo
gadta, számára a halál az üdvösség kezdete lett. Ezt az üdvösséget jelen
tette be Isten mindenkinek, aki meghódol előtte és hittel tekint Krísztusra.

A kereszthalálban csak az itélet látható, az üdvösség nem. Azért a
régi igehirdetés az üdvösség szemléltetésére kezdett beszélni a feltámadás
ról és mennybemenetelről. Ezek azonban nem történeti tények - állítja
Bultmann. Szerinte a keresztény igehirdetésnek tulajdonképpen csak egy
tétele marad: Krisztus kereszthalálában végbement a megszabadító ité
let és Isten irgalmas akar lenni minden hívő iránt. Az újszövetség öröm
hire azt jelenti, hogy lsten az embert az elesettségből kivezeti az igazi
életbe, a bűnből az üdvösségbe, a halálból az örök életbe, ahogy Jézus
Krisztusnál megvalósította. A szeritírás tartalma mindössze annyi, hogy
Isten egyetlen tettével, Krisztus kereszthalálával feltárta az üdvösség
kapuját. A hívő lelkében ugyan nem megy végbe semmiféle átalakulás,
de a hitben felszabadítva érzi magát, átéli keresztény létét és egész em
berségével fordulhat feladatai felé. Krisztus annyiban központ. hogy raj-
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ta keresztül ismerjük meg Istenhez való viszonyunkat és a benne való
hit segít az emberi lét értékeléséhez.

Ez a Bultmann-féle elgondolás természetesen nagyon sok dolgot ta
lál a szentírásban és a keresztény tanításban, ami nem lényeges, nem
krísztusl eredetű, hanema mítologizáló ember kítalálása vagy a primitív
világképben gondolkodó ember előadásmódja. Bultmann eltünteti a hit
és ész konfliktusát, de a hit ésszerűségének feláldozásával. Amit ő tanít,
annak lényege, hogy: Krísztus semmiféle természetfeletti jellel nem tett
maga mellett tanúságot, ezért a benne levő hit nem nyugodhat előzetes

megalapozáson; a hívőnek nincs a kezében semmi bizonyíték, aminek
alapján hinnie kellene; egyszerűen állítja hitét,elfogadja, hogy Isten
meghirdette az üdvösséget és erre a világnézetre építi életét.

Bultmannhoz hasonlóan rideg csontvázzá preparalja a szeritírást és a
kereszténységet az. egzisztencialista Jaspers (Wahrheit und Unheil der
Bultmannschen Entmythologisierung). Számára a kereszténység "a'vallás",
mivel ez világosan, következetesen kifejti az abszolut lét és az esetleges.
lét közötti különbséget, az ember függőségi viszonyban fennálló léte csak
az istenség független létéből érthető meg. Jaspers szerint azonban a ke
reszténységnek van egy nagy hibája: a kizárólagosság. Már pedig a szent
írást nem szabad úgy tekinteni, mint a kinyilatkoztató lsten végleges ta
núságát: mindegyik: vallásban' vannak kinyilatkoztatott jelek és mondások,
Különben is a határozott kinyilatkoztatás el1enkezik az istenség világfe
lettiségéval, rejtettségével. Nem léphet bele közvetlenül a világunkba,
csak hasonlatokon keresztül ad hírt magáról. A jelek azonban az ember
számára mindig olvashatatlan kézirat maradnak. A szentírás - folytatja
Jaspers - nem tartalmilag megfogható hittételeket nyújt, hanem határ
eseteket megrajzolva megsejteti az emberi létnek az istenihez való viszo
nyát. Ilyen határesetek a bűn és engesztelés, a szenvedés és halál, a hit
és önátadás. Az ember köteles átvenni az ott megrajzolt egzisztenciális
magatartást. Krisztust nem szabad úgy értékelni, mintha benne az isten
ség végérvényesen belépett volna a történelembe. A megtestesülés, ille
tőleg emberrélevés különben is ellentmondás, azonban mint mitosz szím
boluma az Isten és ember közötti közvetítésnek. A kereszténység egyedül
álló hatása a Krísztus-hit ellenére jött létre, nem a hit hatására. A szerit
írás adatait nem szabad dogmákba, kultuszokba, törvényekbe foglalni és
állandósítani. A kereszténység maradjon meg a lét értelmét kifejező ma
gatartásnak. A transzcendentális igény abban a pillanatban elveszti ti
tokzatosságát, erejét, amikor konkrét formába szűkítik, Jaspers nézeteit
alkalmazva, a szeritírásból ezek az igazságok olvashatók ki: valóság az
egyetlen, világfeletti, teremtő lét; a jó és a rossz különbsége a tudat ve
lejárója; a szeretetnek örök rendeltetése van; és végül, a teremtett léte
zők nyitva állanak az abszolut lét felé. Sajnos, Jaspers éppen az utolsó
tétel alkalmazásában nem következetes, mert a gyakorlatban mégis ő

igényli magának annak megmondását, hogy az istenségnek joga volt-e
megtestesülni, határozott kinyilatkoztatást adni és személyes akaratát
közölni.

*

Amint láttuk, Bultmann nem elégszik meg azzal, hogy a természet
feletti elemeket visszautasítja, hanem pozitiv megoldást is ajánl: a helyes
magatartás tudatosítását Istennel szemben. De ez legföljebb csak szavak
ban különbözik az egzisztencialista filozófia gyakorlati megoldásától. A
vallás középpontja nem Isten többé, hanem az ember. Bultmann maga
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bevallja, hogy a mai modern keresztény ember vallásosságát akarja irá
nyítani, aki túlságosan a világ közepének érzi magát. A hiba ott van,
hogy ő teológus létére egyszerűen átveszi ezt a felfogást, s eleve kizárja
a pozitiv isteni beavatkozás lehetőségét. Rendszerében az ember dönt afö
lött, hogy Isten milyen módon és milyen mértékben adjon kinyilatkoz
tatást. Isten van, de nem szélhat bele a teremtés művébe, nem követel
heti az embertől, hogy ismerje el feltétlen urának. Az ember autonómiája
miatt Bultmann, a teológus, elejti Isten szuverénitását. A világ, a termé
szet az emberé, lsten oda nem léphet be. A közeledéssel veszélyeztetné
transzcendenciáját. Krisztuson keresztül osak annyit közölt, hogy nem
haragszik és jó néven .veszi, ha bíznak irgalmasságában.

• Az elmélet mögött ott lappang a filozófiai agnoszticizmus. Bultmann
meg sem kísérli, hogy bölcseleti módszerrel igazolja Isten létét, a kinyilat
koztatás Iehetőségét, a csodák bizonyító erejét stb. Pedig a kereszténység
nek alapvető tétele az, hogy az ember értelmével is nyitva áll Isten felé,
mint a legfőbb igazság felé; vagyis filozófiai és történeti módszerrel meg
lehet állapitani, hogy Isten szólott-e, s szavait, tanítását emberi fogal
rnakba lehet öltöztetni a jelentés megmásítása nélkül. A természetfeletti
rend létező valóság, nem pedig mitikus előadási forma. Bultmann any
nyira másnak, annyira felfoghatatlannak veszi Isten világát, hogy abból
nem vezethet út mihozzánk, sem tőlünk őhozzá. Nála a hit a levegőben

lóg, s az ember nem is kívánhatja hitének természetfeletti jelekkel való
igazolását. Az ilyen rendszerben a csodának, jövendölésnek nincs helye.
Ezért áldozza fel Bultmann olyan könnyen az evangélium minden ter
mészetfeletti vonatkozésát. Úgy gondolja, hogya kereszténység semmi
lényegeset nem veszít, ha leveti magáról a "mitosz ruháját". A szeritírás
magyarázat első feladata szerinte az, hogyamitoszt mint idegen testet
kihámozza .a szent könyvekből. Pedig az ilyen vérszegény vallás megszű

nik kereszténység lenni. Bultmann nemcsak a tételes kinyilatkoztatást
veti el, hanem az ember rosszul értelmezett autonómiája miatt az ésszerű

istenhitet is. Holott a világ esetlegességébőlésszerűen következik a terem
tő és rendező ős-ok léte, személyísége, szellemisége, uralma és beavatko
zásának lehetősége. Magától értetődik, hogy a természetfeletti világ je
lentkezését Jézus Krisztus személyében történeti kritikával kell megítélni,
de ha igazolható a szentírás történeti hűsége, akkor az értelem részéről

nem áll semmi a hit útjában. Más kérdés, hogy az ember akar-e egyál
talán hinni ?

Bultmann törekvése, hogya szentírást kihámozza amitosz szövevé
nyéből, széltében-hosszában megmozgatta a teológiai irodalmat. A protes
tánsok között sok követője akadt, de tiltakozásban sem volt hiány. Az
egyik legnagyobb élő protestáns teológus, Karl Barth, dogmatikajának
legújabb kiadásában kereken visszautasít minden olyan kísérletet, amely
az ujszövetséget kapcsolatba hozza a mitosszal. A szentírás - úgymond
- történeti hűséggel történeti eseményeket közöl. Sőt az ószövetség leg
homályosabb része, a teremtéstörténet sem mitosz. Megtalálható benne a
különbségtétel Isten és műve között. Isten szuverén személy, a világ felett
áll, s a világ az ő szabadakaratú műve. Ezzeliszemben a mitosz ilyen meg
különböztetést nem ismer: az istenséget mindig a világ tartozékának te
kinti, A szeritírásban éppen az a lényeges, ami a mítoszban ismeretlen:
Isten szellemisége, világfelettisége, uralma, szabad teremtő tevékenysége.
A szeritírás lsten történeti tetteinek lerögzítese (K. Barth: Dogmatik
III. I, 90.).

•
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A kerestténység kezdettől fogva élesen megkülönböztette magát a
.mitosztól, amennyiben eredetét a természetfeletti világnak konkrét tör
ténelmi megnyilatkozásához, Jézus Krisztushoz vezette vissza. Szerit Pé
ter így fogalmazta meg ezt a tudatot: "Nem mesterségesen kieszelt mesék
alapján hirdettük nektek a mi 'Urunk Jézus Krisztus hatalmát, hanem
azon a címen, hogy szemlélői voltunk nagyságának" (2 Pét. 1, 16). Szent
János szerint iaz apostoli igehirdetés arról szólt, "amit hallottak, saját
szemükkel láttak, amit szemléltek és amit kezük tapintott" (1 Ján. 1, 1).
Az apostolok közül Szent Pál nem volt szemtanúja Krisztus működésének,

de gondosan hangoztatja, hogy tanítása nem tér el a többi apostolétól:
azt adja tovább, amit maga is kapott (1 Kor. 15, 3). A galatákhoz írt le
vélben két dolgot állít: tanítását közvetlen isteni kinyilatkoztatásból me-.
rítette, és az mindenben megegyezik Péternek és a többi apostolnak a
meggyőződésével. A történetiség legszebben kiütközik a legsúlyosabb té
telnek, Krisztus feltámadásának tárgyalásából. Szent Péter az első pün
kösd ünnepén kijelenti, hogy ők mindannyian tanúi a feltámadásnak (Ap.
Csel. 2, 32). Szerit Pál is élő tanúkra hivatkozik,akiket meg lehet kérdez
ni, sakiknél szavainak hitelét hallgatói ellenőrizhetik (Ap. Csel. 13, 31;
1 Kor. 15, 4-8). Saz ősegyház belső élete mutatja, hogy az ellenőrzés

megtörtént a tanítás egész vonalán. A zsidók nagy része ellenséges érzü
letet mutatott az apostolok munkája iránt, azért a történeti valóságot
nem lehetett mellőzni vagy megmásítani. Viszont va megtérteknek régi
nemzeti hagyományokat kellett félredobniok az új tanítás kedvéért. S
hogy nem könnyen tették meg, mutatja a jeruzsálemi zsinat, továbbá a
Korintusi és a Galatai levél. Ha nem lehetett volna az ószövetségi jöven
dölésekből és Krisztus szavaiból igazolni, hogy az üdvösségre nem szük
séges a mózesí törvény megtartása. azt a megtért zsidók semmilyen hel
lenista áramlat kedvéért nem vetették volna el. Az apostoli hagyomány
hoz való szigorú ragaszkodás a második század vitáinak is központi gon
dolata. Ireneusz lioni püspök a. gnosztikusok titkos kinyilatkoztatásaival
szemben ott keresi az igazi tanítást, ahol megvan a közvetlen apostol
utódlás. A husvéti vitában Kelet és Nyugat egyformán az apostolok pra
xisára hivatkozik s attól nem akar eltérni.

Az apostolok köré csoportosult ősegyház tehát zárt szellemi egység
ként mutatkozik be. Szerit Pál nem annyira követelmény gyanánt, hanem
jellemző sajátságként állítja az egyházról, hogy "egy az Istene, a hite, a
keresztsége, hivatása és reménye" (Ef. 4, 4). Aldozatí oltáruk az "Úr asz
tala", viszont a pogány oltár az "ördög asztala" (1 Kor. 10, 21). Ilyen szel
lemi kizárólagosság és a természetfelettinek ilyen átélése elzárta az utat a
külső vallási hatások elől.

A szentírás történeti levegője volt mindig a legnagyobb nehézség
azok számára, akik a kereszténységet a régi mitosz továbbfejlődésének

tartották. Azért a szerit könyvek keletkezését igyekeztek minél későbbi

időre tenni. A katolíkus egyházon kívül a legpontosabb vizsgálódást a
protestáns Harnack végezte el ezen a téren. Ö maga nem fogadta el Krisz
tus istenségét s a racionalisták kétkedesével intézett el minden természet
feletti jelenséget, de a történelmi bízonyítékok alapján megállapította,
hogy Szent Lukács könyve Kr. u. 60-ban íródott, az Apostolok Cselekede
tei a következő két-három éven belül, Márk evangéliuma pedig az 50
től 60-ig terjedő évtizedben. Ugyancsak a 60-kö.rüli évekre teszi Szent
Pálnak a tesszalonikaiakhoz, a korintusiakhoz, a rómaiakhoz és a' gala
tákhoz írt leveleit. Krisztus halála és a könyvek keletkezése közötti idő

túl kevés ahhoz, hogy a keleti misztérium-vallások hatására Krisztus sze
mélye körül mitológia keletkezzék. Különben is a szerit könyvekben nincs
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bizonytalanság, nincs fejlődés a kiolvasható hittételek tekintMében. csak
annyit érzünk, hogya szent.könyvek alkalmi írások, nem adnak rendsze
res tanítást, hanem feltételezik az élőszóval adott igehirdetést és az ős

egyház liturgikus cselekményeit.
Amíg a zsidóság egyik szektájáról, az esszénekról, csak Josephus

Flavius sovány híradásából értesültünk, addig sokakat csábított a gon
dolat, hogy náluk kell keresni Krisztus tanításának és az apostolok ige
hirdetésének alapját. Az utolsó évtizedben azonban a Khirbet-Qumran-i
leletek kimutatták, hogy egy-két szokásos vallási szélamon kívül semmi
közöset nem lehet találni náluk és az uj szövetségí könyvekben. Irataikat
a zsidó háború idején, Kr, u. a 66-70-es években rejtették el, amikor a
kereszténység már egész Palesztinában ismert volt, s ők mégsem hivat
koznak rá. Az akkori "modern" zsidósággal szemben a múlthoz menekül
tek és tökéletesen hiányzott felfogásukból az egyetemes világvallás gon
dolata. Elszakadtak a rómaiakkal barátkozó papságtól, a jeruzsálemi
templomtól, de az ószövetségi jövendöléseket semmivel sem értelmezték
szellemibb módon, mint farizeus kortársaik. Krisztusnak az egyházi és is
teni fölénye éppen az, I hogy nem botlik el a prófétai előképeken, ame
lyek a messíási országot Dávid uralmának színeíbe, Isten szellemi gond
viselését pedig a földi jólét ruházatába öltöztetik. Az ószövetség célzott
arra, amit Szerit Pál a "kereszt botrányának" nevez, hiszen beszélt a
földreszállt Isten engesztelő szenvedéséről, de ez a kérdés teljesen elsik
kadt a zsidók szentírásmagyarázatában. Az apostolok is értelmetlenül
álltak előtte mindaddig, amig meg nem kapták a Szeritlélek felvilágosító
kegyelmét.

A kereszténységnek és a pogány mitológiának a kapcsolatára az adott'
tápot, hogy a szeritírás valóban a régi ember világképében beszél Isten
ről s olyan görög kifejezéseket használ, amelyek a pogány vallások moz
zanatait jelölték. Szent Pál pl. míntegy harminc esetben írja le a "myste
rion" szót, mintha a keleti mísztérhim-vallások hatása alatt állana. De
figyelembe kell venni, hogy az egyház átvette a hellenizmus nyelvét, kul
túráját, s ezzel okvetlenül örökségül kapta a vallási kifejezéseket és for
mákat is. Az áthidalhatatlan. különbség a tartalomban van. A mitoszból
átvett szavak a Krisztusban megjelent üdvtörténet kifejezői lettek. A .mí
tosz megszünt mitosz lenni, amikor kölcsönadta kifejezéseit a történeti
valóság leírására. Tehát nem kerete a kinyilatkoztatásnak, mint Bultmann
feltételezi. Az átvett szavak és formák legföljebb arra emlékeztetnek,
hogy milyen vágyakra és törekvésekre várt az emberfeleletet a kinyilat
koztatástól, Természetesen a mitoszban nemcsak a lélek mélyebb vágyai
jelentkeztek. Az ember irracionális törekvéseivel együtt állt bele a val
lásba. Ezért a mitoszt nem lehetett egyszeruen megkeresztelni, csak ki
fejező elémeit felhasználni. A földies szagú, emberi gyarlóságok alatt
roskadozó istenekből sohasem lett volna a keresztények szellemi és vi
lágfeletti Istene, sem az érzékiséggel átitatott kultuszból nem tisztulha
tott volna ki a 'keresztény istentisztelet. Ilyen irányú fejlődést a vallás
történet sehol nem tud kimutatni. A világfeletti úrnak a sejtelme a leg
több pogány népnél és a mai primitív törzseknél megtalálható, de a val
lásukban nem tudják alakját és tiszteletét konkretizálni.

A keresztény apologéták már a második században pellengérre állitják
a görög-római mítológiaellentmondásait és az isteneikre aggatott emberi
fogyatkozásokat. Főleg azt kifogásolják, hogy az istenek világában nincs
erkölcsi légkör. A harmadik század íróinál azonban új megvilágítást kap
nak a pogány vallási emlékek. A misztérium-vallásokból jött hívek meg
vannak győződve, hogy ott is volt valami gyenge visszfénye az igazság-
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nak, pl. a bűntudat ébrentartása és az istenségbe vetett remény táplálása
előkészitette az embereket az evangélium mélyebb megértésére. A szent
írás magyarázói a mitoszt már segítségül hivják a kinyilatkoztatás küej
tésénél. Krísztust, az Igazság napját szembeállítják a Nap-istennel, mert
tőle kapjuk az igazi szellemi világosságot. Feltámadásában, a halál legyő

zésében és a megigért túlvilági életben csodálatosabban megvalósul mínd
az, amit a régiek a boldogságról megá1modtak. Már nem félnek az össze
tévesztéstől, mert az evangélium és a mitosz közötti ellentét nyilvánvaló.
A katakombák festői Krisztust Hermes vagy Odysseus alakjában ábrá
zolják, hiszen ő a hivatalos isteni követ és a túlvilág titkainak isme
rője. A teológusoknál már akkor kialakul a vélemény, hogy a pogány
mísztéríumok ferdeségük és tisztulatlan levegőjük ellenére is a sejtelmés
adventi várást dramatizálták. Hozzásegítette őket az őskinyílatkoztatás

még meglevő maradéka és a lélek természetes vágya az istenség közelében
fellelhető boldogság után.

*
Kü1ső forma szerint lehetnek közös vonások a keresztény istentiszte

let és a pogány kultusz, továbbá a dogmák rendszere és a mítológía kö
zött, de a szellemi háttér lényegesen különbözik. A mítológía világa az em
ber természetes létrendje, a kinyilatkoztatása természetfeletti világból
jön. A mitosz tárgya a folyton ismétlődő természeti folyamat, illetőlég

annak megszemélyesítése, míg a kinyilatkoztatás egyszeri, történeti ese
mény. Ott az ember hozzá van kötve a természet erőihez, a végzet hatal
mához, itt Isten szent és szabad rendelkezései állanak szemben az ember
szabadakaratú cselekvéseivel. "A mitosz azt eleveníti meg, hogy milyen
lenne az istenség, ha emberi szív és képzelet alkotta volna meg fogalmát.
Az isten-alakok mégsem üres fantázia-képek. Az erőteljes vallási vágy
ölt bennük testet, s egyben azt a természetet szirnbolizálják, amelyik
tényleg visel magán valami istenit. Az ember a saját vérének lüktetésé
ben, a szü1etésben és halálban, a fényben és sötétségben megsejtett va
lami földöntúlit. Ezt lassan önálló létezővé tette, isteni tulajdonságokkal
ruházta fel" (Sclimaus: Dogmatik, L 69). Ezért a mitológia istenei egyol
dalú lények. A nagyságot, hősiességet nem ők képviselik, hanem azok az
emberek, akik valamilyen formában szembeszállnak velük vagy a vak
sorssal. Homeros istenei eltörpülnek Achilles mellett, Prometheus tehe
tetlen vergődésében is több rokonszenvet kelt, mint az Olimpusz lakói,
Aerieas nagyobb jellem, mint azok az istenek,akik sorsa fölött intrikálnak.

A természetes vallásokban az ember a központvaz istenek az ő meg
oldatlan problémáiban botladoznak. A kinyilatkoztatásban is minden az
ember körül forog, de csak azért, mert ő a gondviselés tárgya, sa vallás
lényege az Istenhez való viszonyának rendezése. A kinyilatkoztatás azt
mutatja be, mit tett Isten az ember üdvözítése érdekében. Itt minden ls
ten szentségét, szellemíségét hirdeti, s az ember csak lelki újjászületéssel,
bűneinek levetésével és a hódolat jeleivel közeledhet hozzá. Nem' az em
ber erőszakolja akaratát Istenre, hanem meghajlik rendelkezései előtt. A
kereszténység Isten uralmának, országának szabadakaratú elismerése és
valósítása.

Minden pogány vallás pesszimista: "nincs reményük" (1 Tes. 4, 13),
mondja róluk Szent Pál. Megváltást, boldogságot, a szenvedés és halál
végleges legyőzését sem igérik és nem nyujtják. Az istenek kedveltjei
olykor felkerülnekaz Olímpuszra: többnyire csak azok, akik földi bűnös

szerelmük gyermekei, vagy akik a legendák nagy tetteit hajtják végre. A
mindennapi ember erkölcsi erőfeszítései nem kapnak jutalmat, az alví-
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lágnak "kripta-levegője'" van (Prümm), az ottani lelkek élete inkább
halál, mint élet. A természetes vallások pesszimizmusában osztozik a
brahmanizmus, buddhizmus, shintoizmus. Az ember a maga erejéből az
elmúlás gondolatából feléje tátongó félelmet nem tudta legyőzni. A kul
túra és a filozófia sem győzi le. Itt bizonyosul be ismét, hogy a keresz
tény megváltás tana nem lehet emberi agy műve. Az apostolok tanításá
nak nagy újsága és örömhíre az, hogy Krísztusban megjelent közöttünk
az I,sten,azóta van bűnbocsánat, megigazulás, üdvösség, feltámadás. Ér
demes élni, a kötelességet teljesíteni, mert a munka, imádság, szenvedés
lehet érdemszerző, s a túlvilágon minden erény megkapja jutalmát. A po.
gányok legföljebb a kultikus cselekedeteknek tulajdonítottak megszen
telő erőt, a kereszténység a mindennapi életet emeli természetfeletti ma
gaslatra: "Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek
mindent Isten dicsőségére" (1 Kor. 10, 31).

A megváltás azt jelenti, hogy az ember minden földi problémájával
együtt közel került az Istenhez. Nem saját erőfeszítéseként. hanem Jézus
Krisztus élete, tanítása, szenvedése és kereszthalála által. A mitológiában
sehol nem találkozunk egy istennek üdvszerző halálával a benne hívők

üdvözítésére (lásd Grandmaison felsorolását: Jésus Christ, II. 131 kk; vagy
Artner: Ökeresztény egyház és dogmatörténet). A frigiai Attis szerelrni
bánatának áldozata, a szíriai Adonist vadászat alkalmával egy vadkan
sebzi halálra, az egyiptomi Oziríszt saját testvére gyilkolja meg. Egyéb
ként az ősi meghaló és feltámadó istenek a természet elhaló és megújuló
ciklusának dramatizálásai. Hiányzik belőlük a történelmiség, s az isteni
igazságosságból és szeretetből fakadó megváltás gondolata. A történeti
Krisztus már az evangéliumokban Isten bárányaként áll előttünk, aki ál
dozattá válik a bűnök bocsánatáért. Szent Pál a keresztáldozat engesztelő

jellegét nem a pogány áldozatok elemeivel világítja meg, hanem az ószö
vetségi engesztelés napjával. Krisztus a bűnök hordozója s vérét a bűnök

váltságául ontotta (2 Kor. 5, 21; Gal. 3,13; Zsid. 9, 14, kk). Az Isten Fiának
olyan leereszkedése, hogy elrejtve istenséget, emberi formát vesz fel és
emberi természete szerint vállalja a bűnök engesztelését, ez kimondottan
keresztény gondolat.

A keresztény misztériumok értelem fölött álló igazságok, nem irra
cionális elemek. A természetes vallásoknak nincsenek igazi hittitkaik.
Beszélnek pl. istenek megjelenéséről, de nem megtestesülésről.A teremtő

fantázia soha nem jutott el annak kigondolásához, hogy a világfeletti,
szellemi Isten valóságos emberi természetet vegyen vagy egyáltalán ve
hessen magára, s hogy. így emberi cselekedetei istenlek és végte1enül
ezentek legyenek. Sok vallásban szerepel a három főisten, de nincs Szent
háromság. A babiloni Ea, Marduk, Ghibel, a perzsa Mithras, Kantes,
Kantopathes, az egyiptomi Amon, Pta, Ozirisz, a hindu Brahma, Visnu,
Shiva mindig három isten, nem egylényegű háromság, Három főisten fel
sorolása érthető abból, hogy az ember a természetes rendben is mindig
hármas számba ütközik: három irányú kiterjedés, három halmazállapot,
apa, anya, gyermek stb. Kinyilatkoztatás nélkül semmiféle vallási fejlő

dés nem vezetett volna el az isteni természet egységének és a személyek
háromságának gondolatához. A kinyilatkoztatás után is csak annyit mond
hatunk róla, hogy nem látunk benne ellentmondást. A magától való,
szükségszerű, végtelen létezőnek az élete olyan gazdag, hogy egyszerre
három személynek. három én-nek a tudata között feszül.

A keresztény kultusz középpontja a szentmise és az oltáriszentség. Az
étel- és italáldozat ismert volt a pogányoknál és zsidóknál egyaránt, mín
denütt követte valamilyen vallási lakoma. A kereszténység mindezzel
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szemben teljesen újat mond, amikor állítja, hogy a szentrnisében misztí
kus módon megújul Krisztus keresztáldozata. A kenyér és bor átlénye
gülés útján Krisztus áldozati teste és vére lesz, s a szentségi színek kü
lőnválasztása jelképezi a kereszten történt vérontást, illetőleg feláldozást.
A jelkép szentségí jelkép, vagyis a természetfeletti rendben létrehozza,
megeleveníti azt, amit jelképez. Az egyházon kívülálló vallástörténészek
ezen a téren is a fejlődéshez menekülnek. Szerintük az első keresztények
"kenyértörése" zsidó földön még egyszerű szerétetlakoma volt, csak hel
lén hatásra vált áldozati cselekménnyé. Szent Pál már il halottak emlékére
rendezte a kenyértörést, azután lett Krisztus halálának emlékezete. Ugyan
ekkor kezdték Krisztus kereszthalálát is a bűnökért való áldozatnak te
kinteni. Allítólag a Mithras-kultusz gyakorolt hatást az Oltáriszentség ta
nának és használatának kifejlődésére.Dietrich (Eine Mithrasliturgie, 1929)
egész listát állított össze az úgynevezett "istenevés" szertartásáról, De a
fejlődés és átmenet vonalát nem tudja kimutatni. Számunkra nem a kül
ső hasonlóság a fontos, hanem a belső tartalom és az értelmezés. Szent
Pál már az első korintusi levélben Krisztus halálának emlékezetéről és
valóságos testének vételéről beszél. Pedig levelének hitelessége vitán fe
lül áll, teháta szöveg nem valami későbbi betoldás. Az átlényegülés ta
nának esirája sincs meg a pogányoknál. Az áldozati állat teste, amit el
fogyasztottak, soha nem volt az emberré lett istenség teste. Csak az el
képzelés élt bennük, hogy az istenség lakomán látja őket, és a neki szen
telt adomány elfogyasztása révén valamilyen titokzatos erő beléjük száll.
Altalában nem a lélek üdvösségének gondolata vezette őket, hanem a
természetes életerő megszerzése. Jellemző példája ennek éppen a Mithras
kultuszban a bika feláldozása és húsának fogyasztása.

Végül kitérünk még arra, hogy merőben más a mágikus cselekede
teknek és a keresztény kegyelemközlőszertartásoknak a természete. A ke
resztény szeritség minden esetben Krisztussal teremt kegyelmi kapcsolatot.
A keresztség misztikus módon az ő halálában és feltámadásában részesít
,(Róm. 6, 4), az Oltáriszentségben valóságos testét és vérét vesszük elede
lül (1 Kor. 11, 27), a bűntől való feloldozás az ő hatalmával történik (Ján.
20, 2:l), az utolsó kenetben a beteget az ő nevében kell megkenni olajjal
(Jak. 5, 14), a házastársak egysége azt a kegyelmi kapcsolatot szornbolízál
ja, ami fennáll közte és egyháza között (Ef. 5, 32). Az egyház azonkívül
minden szartartásban imádkozik, Istennel keres kapcsolatot, mert vallja,
hogy a kegyelmi hatás közvétlenül tőle jön. S ez volt a helyzet kezdettől

fogva. A pogányok mágikus szertartásaiban ellenben az ember maga pa
rancsol a teremtményeknek. s az isteni közbelépést a titokzatosság pótol
ja. A cél sohasem erkölcsi, hanem valamilyen földi előny megszerzése,
míg a szentségek feladata a lélek megszentelése és az üdvösség elérése. A
dolog természetéből következik, hogy akár Krisztus, akár az apostolok a
kegyelemközlő szertartásokhoz olyan külső eszközöket és cselekedeteket
választottak, amelyek alkalmasak voltak a belső kegyelmi tartalom jel
képezésére. Igy került ,be a kultuszba sok régi mozzanat: kézrátétel, víz
zel való leöntés, olajjal való megkenés, tömjén használata stb. Ide is vo
natkozik az elv, hogy a kegyelem világa feltételezi a természetet, tehát
mindaz, ami jó a természetben, lehet az isteninek, a természetfelettinek
hordozója.

A keresztény tanítás és kultusz eredetisége tehát végeredményben
természetfelettiségében áll, s éppen ez a nehéz oldala. A történelmi ku
tatás és tudományos következtetés csak odáig vezet, hogy Krisztusban
megjelent egy rendkívüli ember, aki véghezvitte a szeritírásban leírt tet
teket s átadta követőinek tanítását. Hitet követelt s ezt a hitet ésszerűen
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megadhatjuk neki. A tapasztalás, a tudományos vizsgálódás azonban leg
fÖljebb csak a hlt velőkészítése, Szent Pál szerint Jézus Krísztus arcán
csak azok látták felragyogni az isteni dicsőséget, akik felhasználták a fe
lülről jövő belső megvilágosítást (2 Kor. 4, 6). A többiek számára nem
isteni küldött, hanem közönséges ember maradt. így vagyunk az egyház
berendezkedésével is. Módunkban áll elemezni a kereszténység teljes uj
donságát a történelemben, kimutathatjuk, hogy a vallási életben tapasz
talható hatások nem magyarázhatók szokásos történelmi tényezőkkel, de
hogy valaki a dogmakra valóban rátegye az életét, az mindig a hit titka
marad.

•
FIATAL ANYÁNAK SIRATO ÉNEKE

ViTágom, viTágom, kedves liliomom,
kéktenqer kötőmben többé nem 1'Íngatom.
Naptalan két szemét kOpoTsóba zdrom,
s 'Útjait immáTon Jézusnak ajánlom.

Estéim siTósak, dalom: megszúnt patak,
nagy kéktenqer kötőm végig ketté hasadt.
Hová temessem el eltöTött gyúTúmet:
földbe ásták bele az én gyönyöTúmet.

Kézen fogva most máT nagy angyal vezesse,
s a szabadság aTany székibe ültesse.
MikoT csordc ballag estenden, hadd lá3sam
aTany székit, habáT csillagtávolságban.

Gyászoló Tuhámat talpig hasoaatom;
hajamnak selyemjét porbc máTtogatom.
Fekete oTszágom, fekete nappalom,
kis liliomomat 'többé nem Tingatom.

Sinka Isttláll.

ISZONY
Ujjad hegyén száz hangyaláb bizseTget
iszonytatóan Táz a villanyáTam
fogad ViCSOTgÓ Tácsa összecsattan
halálszimattól oTTlikad kitágul
kövéT. kígyóként kék eTed kipüffed
lidérc lopódzik meg tapossa melled
baljóslat'Ún mint óriási bástya
vaskos falakkal áll a vak sötétség
kipirkadásig morzsolod zsolozsmád
hideglelősen S'ÚgvfL arága élet
milyen rövid vagy és milyen törékeny
légy irgalommal törhetetlen Isten!

N'vARUTO
Bizsergetőn füröszt a napfény,
nyaldossa ~ábamat ledér hab,
meleg homok szitál be lanyhán:
reámtapadt e végtelen perc.

Gyümölcsök édes íze csorran
inyemre, mint a csókod, aztán
arcom redőit sírva rejtem
a nyál' leperzselt köntösébe.
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