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„Bultmann nevét sokan – alkalmasint nemcsak akadémiai körökben – ismerik. Azt 

azonban, hogy jól csengene, korántsem állíthatjuk. Talán nem túl szerencsés egy dolgozat 

témájául választott személy bemutatását így kezdeni, de tény, hogy számos előítélet él vele 

szemben, mondván egy hitetlen, liberális… teológiát művelt. Kérdés azonban, hogy ez 

mennyiben állja meg a helyét. Az én érdeklődésemet – hadd tegyek itt néhány személyes 

megjegyzést – azonban ennek ellenére, vagy éppen ezért különösképpen is felkeltette. 

Ennek egyik oka, hogy olyan keresztyén közösséghez tartozom, amely nagy hangsúlyt 

fektet a hit személyességére, az elkötelezettségre, – ami Bultmann egzisztenciális 

értelmezésében is meghatározó: egyik kulcsszava a döntés –, és amelynek, a gyülekezeti 

élet szintjén is, gyakori beszédtémája, miként lehet a hitet közel vinni a körülöttünk 

élőkhöz, – ami szintén egyik célkitűzése Bultmannak. Ugyanakkor meglepődve 

tapasztaltam, hogy például saját közösségem egyik amerikai teológiai tanára óvott attól, 

hogy baptista teológusként ezzel a témával foglalkozzam. Indoklásként olyanokra 

hivatkozott, akik az ő munkásságát tanulmányozva, átvették gondolatait, és ez károsan 

hatott személyes hitéletükre. Természetesen volt olyan ismerősöm is, aki melegen 

üdvözölte a kutatási témámat, mondván, őt is érdekli, és gyakran érdeklődött munkám 

állása felől. Érzékelhető tehát, mennyire nem egyöntetű Bultmann megítélése. De nem 

szabad a körülötte kialakult tudományos vitákról sem megfeledkeznünk. Valószínűleg erre 

utalt az, aki azt mondta, »maga bátor ember«. Hogy mennyi bátorság volt a 

témaválasztásban, nem tudom, de ennek egyik oka valóban a Bultmannal kapcsolatos 

szerteágazó vélemények bizonyára döntő mértékben befolyásoltak. Ha igaz, hogy az egyik 

legnagyobb hatású múlt századi teológusról van szó, és ez vitán felül áll, akkor szükség 

van a tisztánlátásra. Úgy gondolom, – bárhogyan is értékeljük – semmiképp sem 

kerülhetjük meg Bultmannt. Munkám során efelől újra meg újra megbizonyosodtam. Az 

pedig, hogy gondolatait sikerült napjaink fontos teológiai kérdéseivel is összefüggésbe 

1 Előadás a Szirtes András tiszteletére rendezett emlékkonferencián, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 
Budapest, 2008. március 7.

1



hozni, azt a vélekedést is határozottan cáfolja, miszerint már túllép(he)tünk Bultmannon.”2

Szirtes András doktori értekezésének bevezető szavai érzékeltetik a Bultmann 

teológiája körüli helyzetet. Magyarországra éppúgy, mint külföldi fogadtatására is érvényes 

az a megállapítás, hogy „számos kritikusa semmit sem olvasott tőle, csak hallomásai 

vannak róla.”3 Közel 200 oldalon ismertetve Bultmann hit-értelmezését Szirtes András, 

értékelve azt és számos esetben vitázva vele jutott el az eredményhez:

„Bultmann érzékenysége korának kérdései, elkötelezettsége Krisztus munkája és az 

egyház iránt, hite az Istennel való személyes kapcsolat lehetőségében, szigorúsága és 

következetessége a gondolkodásban, nyitottsága mások meghallgatására példaértékű. 

Kérdéseinek és válaszainak, ma is megvan a jelentősége. Ezért azokkal értünk egyet, akik 

szerint lehet és érdemes tőle tanulni, és örömmel tölt el, hogy erre e kutatás keretében 

lehetőségünk volt.”4

A viták Bultmann nézetei körül már életében is rendkívül elevenek és élesek voltak. 

A filozófus, Karl Jaspers, egy 1954-ben tartott előadásában azt vetette szemére, hogy a 

nagy tudós félrevezeti hallgatóit, amikor a filozófiát kedvelőket filozófia nélkül hagyja, a 

lelkészeknek pedig nem mutat utat. Az a beszédmód ugyanis, amelyet Bultmann javasol, 

mondja Jaspers, a lelkésznek és gyülekezetének csak hallatlanul nehezen érthető.5 Egy 

másik vélemény szerint igehirdetései többet tartalmaznak Krisztus valóságából, mint 

amennyit teológiája megenged, amint ez radikális teológusok esetében gyakori eset.6 

Ismeretes ezzel pontosan ellentétes megállapítás is, miszerint Bultmann teológiája és 

igehirdetése lényegében megegyezik.7

Tudjuk, hogy Bultmann nem volt felavatott lelkész, noha minden szükséges 

vizsgáját 23 éves korában letette, és ettől kezdve az oldenburgi egyházvezetőség 

megbízásából ismételten vállalt igehirdetési szolgálatot,8 és ez irányú tevékenységét 

mindenütt folytatta, ahová egyetemi pályafutása vitte (Breslau, Marburg, Syracuse/USA). 

Amikor a teológiája körüli viták hullámai magasra csaptak, és egyesek azt állították, nem 

tud teológiai gondolkodásának megfelelően prédikálni, felesége volt az, – minden 

2 Szirtes András: Hit és megértés. Rudolf Bultmann teológiájának alapvonásai és jelentősége a 
posztmodernben. Doktori disszertáció. Budapest, 2003. [Gépirat] 6-7. o. Továbbiakban: Szirtes.

3 Szirtes: 15.
4 Szirtes: 192.
5 Vö. Peerlinck, Franz: Rudolf Bultmann als Prediger. Verkündigung als Vollzug seiner Theologie. Herbert 

Reich Evangelischer Verlag: Hamburg-Bergstedt, 1970. 192. Továbbiakban: Peerlinck.
6 Utalás J. M. de Jong véleményére, vö. Peerlinck: 192.
7 Utalás J. Konrad véleményére, vö. Peerlinck: 192.
8 Vö. Peerlinck: 22. o. 32. jegyzete.
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bizonnyal, mint hűséges hallgatója, – aki ösztönözte, hogy tegyen közzé megtartott 

igehirdetéseket.9 Így jelent meg kötete 1956-ban Marburgi prédikációk címen.10

Elsősorban e kötet alapján alkothat képet magának az igehirdető Rudolf 

Bultmannról a németül olvasó.11 A kötet nagy érdeklődést váltott ki, számos recenzió és 

alapos tanulmányok tárgya lett. Az egyik így készült doktori értekezéshez maga Bultmann 

írt elöljárót, amelyben megfogalmazta igehirdetői alapelvét:

„Egyetértünk abban, hogy a prédikáció Isten igéjének hirdetése úgy, amint a Biblia 

tanúskodik róla, és hogy olyan megszólításként kell értelmezni, amely a szívet találja el, és 

hogy az ilyen megszólításban maga Jézus Krisztus szól hozzánk. Abban is 

egyetértünk,hogy a prédikáció feladata a Biblia magyarázata, és hogy a Biblia nyelvét oly 

módon kell lefordítani, hogy érthető legyen a modern ember számára, és hogy a 

prédikációnak ezért a hallgató mindenkori helyzetén kell tájékozódnia.”12

Ha nem tudnánk, hogy e sorokat Bultmann fogalmazta, hanem ki kellene találni a 

szerző személyét, feltehetően igen kevesen tippelnének a német teológusra. Az akkor már 

világhírű tudósnak ezek a szavai, amelyeket a kötetéről egy doktorjelölt által írt 

értékeléshez-bírálathoz fűzött, egyúttal vallomás az igehirdetésről, egyfajta ars predicandi.  

Más szerző esetében – valószínűleg – fenntartások nélkül helyeselnénk. Bultmannról lévén 

szó, vizsgáljuk meg, mit jelentenek ezek a szavak, azaz milyen igehirdetések tartoznak 

hozzájuk.

Alapvető, másutt is és ismételten megfogalmazott bultmanni szempont, hogy nem 

általános igazságokat kell az igehirdetésnek megszólaltatnia, hiszen azokra minden ember 

magától is rájöhet, hanem olyan tényeket kell közölnie, amelyeket az ember korábban nem 

ismert, és amelyek mellett nem mehet el közömbösen.13 Fiatal korában, a 20. század elején 

Bultmann még olyan prédikációkat is hallhatott, amelyekben Goethe, Schiller vagy más 

költőktől vett idézetek alapján hangzottak.14 Ő nem engedett a 19. századi liberális teológia 

9 Vö. Peerlinck: 14. o. 1. jegyzete.
10 Bultmann, Rudolf: Marburger Predigten. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck): Tübingen, 1956. 226 o. A 

továbbiakban: MP. Az itt megjelent 21 prédikáción túl másutt is megjelent még néhány igehirdetése.
11 Magyar fordításban tudtommal csak két német nyelvű napilap részére készült egy-egy írása jelent meg. 

Ezek is alkalmasak annak érzékeltetésére, hogy tudomány műhelyéből kilépve miként törekedett az 
evangélium megfogalmazására: Karácsony. 1953. Lelkipásztor (74) 1999/12. melléklete, 3-4. – Mi az 
értelme a karácsony ünnepének ma? [1964] Lelkipásztor (74) 1999/12. melléklete, 4-5. (Fordította Reuss 
András.)

12 Peerlinck: 9. A németül megjelent művekből való idézetek mindegyikét a szerző fordította.
13 Peerlinck: 258. Vö. Bultmann tanulmányát: Allgemeine Wahrheiten und christliche Verkündigung. In: 

Glauben und Verstehen III.
14 Peerlinck: 22.
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csábításának, amikor mindig bibliai, ószövetségi vagy újszövetségi, még hozzá legtöbbször 

a hivatalosan előírt ige alapján beszélt. Elkerülte az ortodoxiának a kísértését, amikor 

prédikációiban nem Istenről szóló egységes vagy rendszeres tanítást adott, hanem – és 

ebben, bármily különösen is hangzik, a pietizmushoz áll közel, – a bibliai ige megszólító 

esemény-jellegét emelte ki, amikor úgy értette a Bibliát és úgy prédikált, hogy Isten igéje 

megszólítja az embert és választ követel tőle.15

Különösen az ószövetségi textusok kapcsán izgalmas kérdés, hogy az újszövetségi 

tudós Bultmann igehirdetésében miként lesznek ezekből keresztyén, azaz Krisztust hirdető 

prédikációk. Gen 8,22 alapján arról beszél, hogy a Noénak adott szövetség nyomán a 

természetben az ember felismerheti a szabadító, aggodalmaskodás alól felmentő Istent, de 

éppen ez a keresztyén hit, amelyet a Krisztusban megjelent isteni kegyelemről szóló ige 

ébreszt.16 A második világháborút követően, 1946-ban Jeremiás siralmai alapján (3,22-41) 

– „Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma...” – hirdeti Isten 

kegyelmét, és felteszi a kérdést, majd meg is válaszolja azt: „Ez vajon keresztyén 

prédikáció-e Isten kegyelméről? Mindenesetre! A kegyelemről szóló ige ugyanis nem 

mondja, hogy  a keresztet elkerülhetjük, hanem hogy a kereszt maga a kegyelem; hogy 

Isten megöl, hogy életre keltsen.”17 A keresztet tehát feltámadás követi. Az embernek ezért 

át kell adnia magát a kereszt igéjének, le kell mondania magáról és mindenről, és egyedül 

Istennek kell élnie.18 Mindezt úgy teszi Bultmann, hogy az ószövetségi igék értelmezésénél 

olyan újszövetségi igéket idéz és hív segítségül, amelyek azokkal egybecsengenek vagy 

azok tartalmát Krisztusra vetítik.19

A szinoptikus igék alapján kérdés lehet, mi igazolja, hogy Jézus szava Isten 

kinyilatkoztatott szeretetének igéje. Bultmann nem tartja megfelelőnek az utalást a 

keresztyénség világtörténelmi – mi talán inkább úgy mondanánk, – kulturális hatására. 

Ezzel a keresztyénséget a történelem egyik epizódjává alacsonyítanánk más események 

mellett, amelyek azonban sem döntésre nem szólítanak, sem megütközést nem keltenek, és 

általuk csodák sem történnek. „Egy csoda minden tett, – de tulajdonképpen nem emberi 

tett – és minden esemény, amely ott történik, ahol Jézus hat.”20 Ez pedig ott történik, ahol 

az evangéliumot prédikálják.
15 Peerlinck: 159.
16 MP 38.
17 MP 214.
18 MP 211-214.
19 Peerlinck: 163.
20 MP 94.
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Az ember szeretne meggyőződni Isten hatalmáról a világban, mondja Bultmann 

Jézus aggodalmaskodástól óvó igéje (Mt 6,25-33) alapján, tehát mintegy kézzelfogható, 

objektív bizonyosságot szerezni. Erre azonban csak akkor kap választ és csak úgy, ha Jézus 

Krisztus szabadságra hívó igéjét kapja ajándékul.21

A páli igékre épülő prédikációkban hangot kap az a gondolat, hogy Isten szeretete 

nem olyasmi, aminek elérésére az embernek kell törekednie, hanem olyan hatalom, amely 

körülvesz minket, csak a szemeknek kell megnyílniuk arra, akiben ez megjelent és 

valósággá lett a világban, ti. Jézus Krisztusra.22 Az ő megjelenése, megismerése ítéletet 

jelent az ember addigi életén.23 A nyomorúságot és szenvedést, amiben az embernek a 

földön része van, Krisztus keresztjének fényében kell látni, amely nemcsak a múlt történeti 

eseménye, hanem Isten ítélete az emberiségen a jelenben, és általa adott lehetőség az új 

életre, amely az ember életirányának és életvitelének radikális megváltozását jelenti.24

Az Entmythologisierung, magyarul mítosztalanítás vagy mítológiátlanítás teológiai 

koncepciója sokak értelmezésében azzal a jelentéssel csapódott le, hogy Bultmann 

megkérdőjelezte az evangélium történetiségét. A prédikációkban ugyan valóban nem 

foglalkozik az evangéliumi elbeszélések részleteivel, nem taglalja azok 

eseményszerűségét, mégis feltűnő gyakori utalása Jézus Krisztus személyére, 

igehirdetésére. Jézus születését egyenesen a világtörténelem eseményének mondja, ha nem 

is a szokványos értelemben.25 Ismételten foglalja össze Jézus Krisztus művét a kereszt 

fogalmában, amint erre a fentiekben is kitűnik. Feltámadására is utal abban az értelemben, 

hogy Jézust és az ő ügyét az különbözteti meg minden más nagy, akár világtörténeti 

jelentőségű eseménytől vagy találmánytól, hogy folytatódik, és ma sem hagy hidegen, 

valamint azzal, hogy a Krisztus feltámadásában való részesedés az ember megújulása 

Krisztusban. S ez az esemény eszkatologikus, amennyiben Isten ismeretével, Isten 

szeretetével, Isten bocsánatával, szabadsággal és új élettel ajándékozza meg ebben a 

világban az embert.

Az elmondottak alapján megállapíthatjuk egyrészt, hogy igehirdetéseiben Bultmann 

maradéktalanul érvényesíti teológiai felismeréseit, meggyőződését; másrészt pedig, hogy 

fellelhető benne a tiszta krisztusi evangélium. A mai igehallgatók számára nem megszokott 

21 MP 25.
22 MP 69.
23 MP 42.
24 MP 198.
25 Mi az értelme a karácsony ünnepének ma? [1964]
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nyelven és nem az ismert hangsúlyokkal teszi ezt. Ezért a hagyományos keresztyén hit 

megfogalmazásában radikálisnak tűnik, de radikálisan számol azzal is, hogy a keresztyén 

bizonyságtétel tradicionális fogalmai és érvelésmódja nem érthető kortársai számára.

Ami az aktualitást illeti, észrevehető az igehirdetésekben a kor számos problémája, 

mint a világháborúk, az emberek szenvedése, a zsidók üldözése vagy éppen a vesztes 

háború utáni újrakezdés traumája. Mindezekben bizonyos visszafogottság érzékelhető, 

amire némi magyarázat lehet, hogy állami szolgálatban állt, valamint az a tény, hogy 

egyetemi tanár volt, nem politikai harcos. Nem lehet felfedezni ezekben a prédikációkban 

sem a politikai ellenálló, sem a kollaboráns vagy az antiszemita hangját, inkább úgy szól, 

mint aki csendes kritikával figyeli a körülötte zajló eseményeket, és együtt érez a szenvedő 

emberekkel. Nem az aktualitások felől közelít az alapigékhez, hanem fordítva, az igék 

üzenetét vetíti az aktuális kérdésekre.

Az igehirdetések személyességére figyelve sem szabad elfelejteni, hogy nem 

népszónok, nem utcai evangélizátor, nem is vasárnapról vasárnapra prédikáló gyülekezeti 

lelkész beszédei ezek, hanem egyébként egyetemi katedrán előadó professzoré. 

Igehirdetései mégsem nélkülözik sem a saját életével kapcsolatos személyes vonatkozást,26 

sem a hallgató közvetlen megszólítását és megtérésre buzdítását.27

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy közzé tett prédikációiban Bultmann 

következetesen érvényesítette teológiai felismeréseit. Valamennyi prédikációja építő. 

Krisztomonizmus nélkül Krisztusra mutat, amikor Krisztusban Isten szeretetének jelét, 

felragyogását, ajándékát látja. Nem emlékszem egyetlen olyan helyre sem, ahol 

krisztológiai vagy szentháromsági dogmára utalt volna, mégis vitán felül áll Krisztus 

páratlan nagysága és isteni személye, egyedülálló és pótolhatatlan szolgálata, valamint 

Isten és Krisztus teljes egysége. A bűn nem pusztán erkölcsi kategória, hanem az ember 

megromlott viszonya Istennel, önző énje és élete, amely gyökeres és teljes megújításra 

szorul, amelyet az ember el nem érhet, meg nem szerezhet, hanem Isten Krisztus által 

részesíti benne.

E rövid ismertetés és áttekintés a megjelent néhány prédikáció alapján sem teljes 

képet nem adhatott, sem ahhoz nem lehetett elegendő, hogy kritikusai szemében 

rehabilitálja Bultmannt. Ez nem is lehetett célja ennek az előadásnak. Ha azonban valaki 

kedvet kapott, hogy figyelmesen és első kézből tanulmányozza igehirdetését vagy teológiai 

26 MP 179.
27 MP 215.
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gondolatait, hogy esetleg tanuljon tőle, akkor elérte célját.
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