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EVANGÉLIKUS EGYHÁZUNK PÁSZTORAIHOZ 

Tűzözön pusztitott a világon. Örök Ígéretéihez híven Isten kimentette ebből 
a tűzből az egyházat. Bizonyosan azért, mert általa akar menekedést nyújtani a 
pusztulás veszé lyébe jutott embernek. 

A ma je lszava : A világ, a nemzetek, az ember újjáépítése. Ezt az újjá-
építést Isten parancsa alapján csak az egyház végezheti . Ebből fakad az a mér-
hetetlen súlyú feladat, mely ma az egyházra nehezedik. 

Hivatása teljesítéséhez az egyház hozzákezdett a világban is, itthon 
minálunk is. Mutatja ezt az a fokozott, lázas tevékenység, mely az egyház munká-
sait mindenütt eltölti. Az é lesen figyelő szem azonban észreveszi , hogy az élet 
megújhodását cé lzó tevékenység gyakran ötletszerű és ezért bizonytalankodó. Az 
újulás nem indulhat külső szervezetek átalakításából, új intézmények létesítéséből, 
még csak nem is új templomok építéséből, vagy új gyülekezetek szervezéséből . 
Az életnek egyetlen forrása volt és marad : Isten igéje. Ebbe elmélyedni, ennek a 
parancsát meghallgatni és követni tehát a legelső kötelességünk. 

Ennek az igazságnak felismerése vezette egyházunk lelkészeit arra az el-
határozásra, hogy a bibliai kijelentésen alapuló theologiai tudomány művelése 
céljából munkaközösséget szervezzenek. 

Az egyház feladatainak megvalósítása ugyanis mindannyiunk kötelessége. 
Világos tehát, hogy ö s s z e kell fognunk. Egymástól tanuljunk és egymást tanítsuk. 

Evangélikus egyházunk nem volt a múltban sem mondanivaló híjján. Bi-
zonysága ennek sok tanulmány, amely az oktatás é s a lelkipásztorkodás munká-
jában álló egyházi szolgák munkaasztalán készen fekszik. De bizonysága jó egy-
néhány olyan tanítás is, mely a próbás idők folyamán szükebbkörű találkozáson, 
konferencián elhangzott. Csak közreadni nem tudtuk ezt a ma számára szóló 
mondanivalót. 

Most a Magyar Luther-Társaság úgy érzi, hogy evangél ikus egyházunkban 
magára vállalt kötelessége területére tartozik egy evangélikus theologiai folyó-
irat megjelentetése. 

Isten áldásáért imádkozva bocsátja útjára a Magyar Luther-Társaság az 
Evangélikus Theologia körlevelet. Azzal a meggyőződésse l , hogy buzgó testvéri 
együttmunkálkodásunk lehetővé teszi, hogy rendszeresen megjelenő folyóirattá 
váljék. 

E folyóiratban tükröződik majd az evangélikus katedrák és lelkészi munka-
asztalok eredménye. Belőle indulnak azok a forrásvizek, melyek egyházi életünket 
megtermékenyítik. Ez tesz majd bizonyságot arról, mit hallottak meg a magyar 
evangélikus egyház pásztorai abból az üzenetből, melyet az egyház és a nemzet 
népének sorsdöntő napokban az Egyház Ura küldött. 

O R D A S S L A J O S 
a Magyar Luther-Társaság elnöke. 



V I S S Z H A N G 
Elöljáróban írjunk egynéhány sort arról: mikép fogadták köszönté-

sünket. Előhang helyett arról a visszhangról, mely körlevelünkre támadt a mai 
evangélikus lelkész-nemzedékben. 

A budapesti egyházmegye Lelkészegyjesületének ádventre kibocsátott kör-
levelét értem. Abban egy országos Theologiai Munkaközösség létrehozásának ter-
vét vetettük fel. Megjelöltük legsürgősebb feladatait is: gyűjtse össze theologiai 
problémáinkat, dolgoztassa fel, jelentesse meg, evégből indítson havi theologiai 
folyóiratot. A lelkészi kar egészét hívtuk »összefogó munkára és legelsősorban is 
őszinte hozzászólásokra. Ennek a körlevélnek a visszhangjáról szeretnék most 
számot adni az Evangélikus Theologia első lapjain. 

Negyvenöten válaszoltak a levélre. Nem nagy szám, lelkészi karunk tized-
részét sem képviseli De nem is jelentéktelen. Ha még hozzávesszük a kör-
levelet kibocsátó budapestieket, valamint azokat, akiknek csak a levelük késik, 
de — bizonyosan tudjuk — a szívük velünk dobog: jelentős megmozdulássá le-
het egyházunkban e munkaközösség tagjainak munkálkodása. Jóreményséjgre biz-
tat az is, hogy sok fe'ől, az ország különböző részeiből és mindenfajta lelkészi ál-
lásban lévőktől érkezett felelet. Leginkább pedig a levelek hangja lelkesítő. Hogy 
azck mit gondolnak, akik hallgatásba burkolóznak, nem tudhatjuk,, de hogy a meg-
érkezett válaszok lelkességről tanúskodnak, .az bizonyos. S ezt nem nyomhatja 
a .hallgatás sem, az esetleges aggodalom szava sem. 

Sokan (de név szerint megnevezhetően!) nagy örömmel fogadták az Evan-
gélikus Theologiai Munkaközösség létrehozásának tervét, mert régóta szükséges-
nek vélik; készek munkájában részt venni, felajánlják tollúkat dolgozatírásra, 
kritikai ismertetésre, fordításra; felsorolják kiadásra váró kész vagy készülőben 
lévő munkáikat; és szinte mind valahány an lelkesedéssel teszik magukévá a havi 
theo'ogiai folyóirat megindításának szándékát. Szabad-e mindezt csekélység számba 
venni? Kiderült, hogy vannak, akik dolgozni akarnak. Mintegy félszáz megje-
lentetésre váró munka címét tudtuk meg. Kifejeződött az a készség is, hogy so-
kan szíve.en olvasnának, tanulná ,ak és várják a tudományos theologiai munka 
eredmény eit íe ha. z álha ás vé0eit. Mégha fele sem fog eredményeden dolgozni. 
ménha a kiadásra váró munkák harmada sem érdemelné meg a kinyomtatást, még-
ha a tanulnivágyók többsége elfeledné is ígéretét — akkor is, ismétlem: szabad-
e félrevetnünk és por alá temetnünk ezeket a leveleket? 

Mi sem vagyunk aggodalom hiján. Magamról egyenest azt kell vallanom, 
hogy gyötrődöm a Theologiai Munkaközösség és a folyóirat ügyével kapcsolatos 
komoly gondok miatt, A levelek egyikében-másikában szintén felrémlenek nagy 
tervünk árnyékai. 

Tőkénk nincsen. Szegényes javainkból fenn tudjuk-e tartani lapunkat? Van-e 
bennünk annyi áldozatkészség, hogy egyenkint a tőlünk telhető legtöbbet tesszük a 



közös ügyért? A levélírók közül mindösszíe kettőnek-háromnak jut eszébe, hogy 
ígéretet tegyen: támogatni fogom anyagilag is a vállalkozást! 

JElőttem azonban gyötrőbb az a kérdés: fönn tudjuk-e tartani szellemileg 
a havi folyóiratot? Lesz-e éveken át hónapról-hónapra elegendő anyaga? Vájjon 
sikerül-e a Munkaközösségben valóban közös munkát produkálni és egyre bősé-
gesebb termést teremni vagy pedig a puszta esetlegességre építjük fel az Evangé-
likus Theologia jövendőjét? Lesz-e emelkedés az indulás vonalától számítva vagy 
pedig az idő múlásával, a lelke.eiés hanyatlásával megsemmisülésig süllyed a kez-
deti lendület? Azt még nem vettem számba, hogy kitűnő vállalkozások is fullad-
tak már kudarcba; csak a gyarlóságunkát méregetem, mely mindig a kudarc koc-
kázata! 

Jgen, ha már megvolna a lelkészi karunk egysége theologiai felfogásban 
és egyházi szolgálatban és .nem kellene viaskodva küzdeni érte! Csakhogy van-e 
bizonyosabb annál a ténynél, mint hogy mi szellemileg s lelkileg is széthullottak 
vagyunk?! Meglátszódik ez konferenciákon, lelkészértekezleteken. Kiolvasom a 
válaszként érkezett levelekből is. Az egyiknek írója szigorúbb egyházi tanítást 
kövietel, a másik do^ma- és hitvallásellenes. Akad nyíltan racionalista, ellenpárja 
a csodálatosért lelkesül. Érdekes és meglehetősen találó egyik lelkésztestvérne1'; 
az a vélekedése, hogy a kritikai szellem elharapózása már minden munkát meg-
bénít közöttünk. Nemcsak, hogy a kritizálóktól való féleleni miatt sokan nem-mer-
nek munkával kilépni a nyilvánosság elé, de maguk a kritizálok se?n mernek 
dolgozni, mert ők is félnek .ugyanattól a kíméletlen kritikától. Egy másik test-
vérünk a pontosságot és önzet'enséget említi, mint a jövendő közös munkának fel-
tételét s vájjon etejkintetben bízhatunk-e egymásbain? Ismét más a jó vezetésre 
hivja fel a figyelmünket, mely nélkül a munkaközösség szét fog esni. Neki is 
igaza van. De hol a jó vezető? Melyikünk mer vezetésre vállalkozni jó lelkiisme-
rettel? És hol vannak az engedelmes, szorgalmas dolgozók? 

Mit tegyünk tehát? Vegyük számba mind az igyekezetet, mind az akadá-
lyokat és lássunk a feladatunkhoz! Mert nem kétséges, hogy mindkét gondolatsor, 
melyet eddig kifejtettünrk, ugyanide torkollik. A lelkesedés — feladatvállalás. 
Az aggodalmak pedig ar ra szólítanak, hogy győzzük le a feltonyosult nehézsé-
geket és vállaljuk a feladatot. Vállaljuk a kudarc kockázatával is. Adjuk oda a 
nevünket, erőnket; ha folt esik rajta, ha összeroppanunk: feladatunk végzése 
közben vallottunk kárt. De a feladatunk mellett részvétlenül elmennünk nem le-
het. A szükséglet nem puszta megállapításra, hanem megelégítésre vár. Csak 
nnondjuk ki bibüásan: hitre hív! Mi a hit? Luther egyszer így mondja: ire in 
oaliginlem. Menjünk bele mi is a h o m á l y ^ . Ahány feladatunkat megoldottuk, any-
nyi csillag gyúl ki a sötétíbien. 

És még valamit. M.ennél sűrűbb a köd közöttünk, annál hangosabban szó-
longassuk !egy»nást! És a visszhang ki n e haljon. 

Scholz László. 



A F E L O L D O Z Á S 
Liturgikus rendünk, általános meggyőződés szerint, nagy haladás a múlthoz 

(XIX. XX. sz.) képiest. Egy ponton azonban szó sem liehet erről. A feloldozd s (ab-
solutio) kérdésében. Itt nemcsak hogy haladásról nem beszélhetünk, de határozott 
visszaesésre mutathatunk rá. 

Mindezt pedig azért teszem szóvá, mert úgy látszik, hogy megindul a moz-
galom az egyetemes Agenda, megalkotása érdekéten. Az arad-békési egyházmegye 
'Lelkésziegyesülete 1946. nov. 14-én körlevelet intézett a bányai egyházkerület lel-
készegyesületi elnökéhez, valamint a bányakerületi egyházmegyék Lelkészegyesü-
leteihez. Levelében tudatja, hogy okt, 17-én gyűlést tartottak és foglalkoztak Egy-
házunk és a lelkészi kar aktuális problémáival, többek között az egyetemes 
Agenda kérdésével is. Kér mindnyájunkat, hogy mi is foglalkozzunk az általuk 
felvetett kérdésekkel és hassunk közre abban, hogy minél előbb kialakulhasson egy 
olyan egységes lelkészi álláspont, amely, lehetővé teszi égető problémáink mi-
előbbi megoldását. 

Valószínű, hogy az arad-békésiek levele nem marad hatástalan s így meg-
indul a munkla az egyetemes Agenda előkészítése érdekében is. Ezért vétem fel 
a feloldozás kérdését, mivel a munkát nyilván ott kell kezdenünk, ahol a legna-
gyobb a baj és ahol előreláthatólag igen sok vélemény meghallgatására és meg-
vitatására van szükségünk ahhoz.» hogy jó és közös megállapodásra jussunk. 

A feloldozás mái liturgikus rendünkben rosszabb a réginél., 
D. Iktjjay Sándor Agendájáhan a feloldozás így hangzik: »Legyen a ti 

hitetek és jófeltétele'.ek szerint! A minden kegyelem és irgalom örök szent Istene 
adja az ő Szentjeikének erejét a ti szívetekbe, hogy amit most előtte szájjal val-
lottatok, az valósággal is meglegyen bennetek! Én pedig, mint az Űrnak evégből 
rendelt hivatalos, bár méltatlan szolgája, az Űr Jézus Krisztus ama szavai szerint: 
»Akiknek megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak azoknak« (Ján. 20:23.), hir-
detem tinéktek az igaz megtérés feltétele mellett bűneitek bocsánatát! Teszem ezt 
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, azzal a komoly figyelmezte-
téssel, hogj' meglássátok: többé ne vétkezzetek, hanem teremjetek a megtéréshez 
illő gyümölcsöket! Ámen.« 

Az ezután következő, az egyenkénti {eloldozásnál is alkalmazandó absolutio, 
szórói-szóra azonos a mai liturgikus rendünkben is megtalálható áldással.' 

Egyáltalában nem említi tehát Raffay a kötést. Sem az Igéből (Ján. 20:23.) 
nem idézi azt, ami erre vonatkozik, sem azután nem tér ki erre, mondván: »A 
meg nem térő és jobbulni nem igyekező bűnösöknek pedig hirdeti az Űmak Szent-
lelke, hogy bűneik megtartatnak mindaddig, mig igazán meg nem térnek, ami is 
tudtukra adatik ellenük való bizonyságul. A kegyelmes Isten nyújtsa nekik az ő 
hathatós segítségét a mielőbbi igaz megtéréshez.« Idézetélen csak a feloldó Igék 
említésére szorítkozik és ennek alapján csak a bűnök bocsánatát hirdeti. 

Gyumtz Ferenc Kézi Ágendájában (Pápa, 1902.) a feloldozás szövege a kö-
vetkező: »Legyen néktek a_ ti hitetek és jó feltételetek szerint, A felséges Isten 
támogasson szent segedelmével, hogy most tett fogadástokat hiven teljesíthessétek. 
Ugyanő tartson meg titeket a hitben és jó igyekezetben halálig. Én pedig, mint a 
mi Urunk Jézusnak hivatalos szolgája, amaz ő szavai szerint: »Valakiknek megbo-
csátjátok bűneiket a földön, meg lesznek bocsátva a mennyekben is«, hirdetem 
néktek igazán megtérőknek az Isten kegyelmét és bűneitek bocsánatát az- Atyá-
nak, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.« A további áldás majdnem szósze-
rint azonos a maival/ 

Ez a szöveg is jobb a mainál, de .valamivel még Raffayénál is, mert a János 
evangéliumából vett feloldozási igét kiegészíti Mt. 16:19. és 18:18. alapján ezzel 
a két szóval: »a földön«. S ez, amint majd később látni fogjuk, a feloldozás szem-
pontjából lényeges. 



Karsai) Sándor—CzéJcus István Ágendújában (Bpest, 1889.) a f eloldozás szö-
vege egyesíti magában mindazokat a jó tulajdonságokat, amelyeket külön-külön 
Raffaynál és Gyurátznál megállapítottunk: csak az oldást említi, a kötést nem és 
hangsúlyozza az >e földön«-t is. »Legyen nektek a ti hitetek és szent feltételeitek 
szerint. A kegyelmes Isten adja nektek szent lelkét és támogasson hathatós segedel-
mével, liogy amit szájjal vallottatok, az tettel és valósággal is feltaláltassék szívei-
tekben. Én pedig, mint a Krisztus evangyéliumának hirdetésére rendelt szolgája az 
Úrnak, urunk és üdvözítőnk a^on nyilatkozata szerint: »Valakiknek megbocsát-
játok bűneiket e földön, azoknak meg lesz bocsátva mennyekben is«, hirdetem nek-
tek az igaz bűnbánat és megtérés feltétele alatt Istennek kegyelmét és bűneitek bo-
csánatát, hogy feloldva legyetek azoktól mennyen és földön, teszem pedig ezt az 
Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek Istennek nevében azon komoly felhívással: 
»Meglássátok, hogy többé ne vétkezzetek,, hanem teremjétek a megtérés igaz gyü-
mölcseit.« Ámen.« 

Megemlítem még, hogy a reformátusok ágendájában is jobb a feloldozás a 
mienkénél. Ezt azért kell figyelembe vennünk, mert a közös gyónás és feloidozás 
liturgiánkban nem evangélikus, hanem református eredetű.1 Istentiszteleti rendtar-
tiísukban (Bpest, 1930.) a feloldozás egyszerűen így hangzik: »Most azért én, mint 
az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem 
ti néktek a ti bűneiteknek bocsánatját és az örök életet, amelyet megád a mi 
Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő Szent Fiáért mindnyájunknak. 
Ámen.« r 

Ivét szempontból is tökéletesebb ez a forma a mienkénél. 
Először: nincs szó benne kötésről, ami a mi absolutionknak rendkívül nagy 

tehertétele; másodszor: rövidebb és velősebb, mint a miénk. 
Rosszabbul állunk tehát a reformátusoknál is s eß azért feltűnő, mert új 

istentiszteleti rendünkben mi a reformátusok liturgiájánál valami jobbat, tökéle-
tesebbet szerettünk volna produkálni. De ez a feloldozás tekintetéten nem sikerült. 
Sőt, visszaestünk olyan hibákba, amelyeknek valamikor református hatásra lettünk 
áldozataivá és jobban beleestünk ezekbe mint régen. Talán azért, mert közben már 
valamennyire levetkőztük ezeket a hibákat és a gonosz lélek heted magával tér 
vissza, de bizonyosan azért, mert példaképül az Ágencla S. Confessionis in Eccle-
sia Hungarica etc.,2 ill. az 1598-as Keresztúri Ágenda fe'oldozását vettük. Erről 
az ágendáról pedig azt mondja Jánossy Lajos3, hogy »fájdalmas szakadékot hasí-
tott az egyház — akkor már közel 1500 éves — liturgikus tradícióján, hiszen anya-
szentegyházunk szellemétől idegen, új istentiszteleti rendet proklamált, amellyel év-
századokra megpecsételte az idegen (református) befolyás hatása alá került ma-
gyar evangélikus liturgia szomorú jövőjét.«3 Azonban nem egyedül a keresztúri 
ágenda a bűnbak, legalább is akkor nem, amikor nem azt vitatjuk, amit Jánossy 
vitat, hogy beletartozik-e a közös gyónás és feloldozás a liturgiába vagy nem, ha-
nem arra keresünk fe'eletet, hogy helyes-e a mi feloldozásunk vagy nem. Mert a 
keresztúri ágenda feloldozása ugyan szintén kifogásolható, de annyira nincs tele 
hibával mint a mi absolutionk. A kötésről mindössze annyiban emílékezik meg, 
hogy teljes egészében idézi a kulcsok hatalmáról szóló Igét. Ezen kívül egy szót 
sem szól róla; míg a mi al>solutionk csaknem ugyanolyan ter e V e m ' e n foglalkozik 
a kötéssel, mint a feloldozással. A kulcsok hatalmától a kötést a keresztúri amenda 

f. Jánossy Lajos: A 16. század magyar istentiszteleti öröksége. Győr, 1942. Harc az 
evangélikus istentisztele'ért c. kiadvány 31. lap. 

2. Az Ev. Egyet. Lt. V. 3. jelzésű Agenda S. Confessionis etc. keletkezési idejére 
vonatkozólag v. ö. D. Raffay Sándor: A magyarhoni evangélikus liturgia történetéhez, Bp. 
1933. 13—15. és Schulek Tibor: Bornemissza Péter, Sopron—Budapest—Győr, 1939. 165. 
lapját. 

3 Jánossy Lajos; Az evangélikus liturgia megújhodása, Bp. 1932. 156. lap. 



előbbre veszi/ hasonlóképpen a mai református istentiszteleti rendtartáshoz/ s a 
közgyónást már esak az igazán megtérők mondják el, akiket a lelkész nem tiltott 
el az úrvacsorától. Ilyenformán a keresztúri ágenda absolutioja inkább" nevezhető 
1 eloldozásnak, mint a miénk, az pedig egészen kétségtelen, hogy a kulcsok hatal-
mával nálunknál sokkal jobban él. S éppen ezért, mivel a kulcsok hatalmából 
még a kczgyónás elé helyezi a kötés jogát és gyakorlását, feloldozása, noha idézi 
a kötésre vonatkozó igét, a gyónókban nem kelthet kétséget. 

Mincl ezzel nem a keresztúri ágendat akartam igazolni, hanem csak arra 
akartam rámu atni, hogy a mi absolutionk még ennek az á.^endának a fe'oldozá-
sánál is rosszabb. Mi nehezíti meg a feloldozás kérdésének ci megoldását? 

Abból indultunk ki, hogy liturgiánkban a feloldozás szövege rossz. Most 
pedig azt kérdezzük, hogy mi ennek az oka? Mert hogy van valami oka, az egé-
szen bizonyos. Ugyanis az absolutio nem autonom, hanem heteromon tétel, vagyis 
az érvényessége más tételek érvényességétől függ, tehát a megoldása Í3 más, elő-
zetes kérdések jó vagy rossz megfejtése szerint al.akul. Ezért az a kérdés, mi 
rejlik az absolutio mögött? Mik azok a háttérben meghúzódó előzetes problémák, 
amelyek — úgy látszik — egyelőre még tisztázatlanok s akadályai a jó feloldozás-
nak?" ' " r 

A következőkben ezeket a kérdéseket akarom elővenni. A sok közül három 
főproblémát ragadok ki. A bűnbocsánat közvetítésének és ebben a véges ember 
szerepének, a kulcsok hatalmának, s a löödgycnás és felpldozás liturgiába, tarto-
zanáóságának a kérdését. Kétségtelen, hogy ezeknek a tisztázása nélkül a felol-
dozás kérdését jól megoldani nem lehet. 

Első kérdés: a, bűnbocsánat közvetítése és benne a véges ember szerepe. Ez 
a probléma két oldalról világítható meg, egyrészt a bűnbocsánat megszerzésének 
a szemszögéből, másrészt a finitum capax infiniti elv szempontjából. 

Világos, hogy a bűnbocsánat közvetítése kapcsolatban van a bűnbocsánat 
megszerzésével. De nem abból a szempontból, ahogyan azt mi általában gondol-
juk. A mi gondolkozásunkba nagyon beidegződött ez a tétel: »egy a közbenjáró Is-
ten és embereik között, az ember Krisztus Jézus« (I. Tim. 2:5.). S ezért, ha a bűn-
bocsánat közvetítéséről hallunk, mindjárt attól félünk, hogy ezzel meggörbítjük 
a Krisztus töké'etes áldozatát (Zsid. 9:12., 10:14.). Természetesen ijeszt bennünket 
a kathölikus miseáldozati, mely nem akar más lenni, csak »a megváltás gyümöl-
cseit alkalmazó áldozat,«6 de nem tud megmaradni ezen a síkon. S elriaszt sok-sok 
példa éppen a gyónással és a feloldözással kapcsolatban. Ezért érezzük nyomban 
a synergismus veszélyét akkor, amikor valaki felveti a bűnbocsánat közvetítésének 
s ebben a véges ember szerepének a kérdését. 

Ezzel magyarázható az, hogy a theologiai gondolkozásunk annyira kriszto-
centrikus, annyira csak a Krisztus egyedül közbenjáró voltát s az Általa megszer-
zett üdvösséget és bűnbocsánatot védi, hogy alig jut benne hely azoknak a kérdé-
seknek a tárgya1 ására és azoknak a szempontoknak az érvényesítésére, amelyek a 
bűnbocsánat közvetítésével kapcsolatosak. — Aránylag még eléjg szó esik a Szent-

* Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története, I. kötet, Sopron, 
1924. 777—778. lap. * 

5 Payr Sándor: U. o. közli, hogy a keresztúri agendában a közgyónást megelőző 
bűnbánatra intő beszéd szerint »az igaz poenitentia e három dologból áll; a) a bűnnek is-
meretében, annak megvallásában és azért való igaz szívbéli bánkódásban, b) Krisztus ér-
deméért való bűnbocsánatnak erős bizalommal való elhivésében és c) életünk megjobbitására 
való igyekezetben.« Csak aki igy tart poenitentiát, az méltó az úrvacsorára. S »a lelkész 
az evangélium hatalmával eltiltja a szent vacsorától a bálványozókat, eretnekeket, paráz-
nákat, förtelmes életüeket, stb.« A református »Istentiszteleti rendtartás«, 84—92. lap., tel-
jesen azonos felfogást vall ezzel. 

6 Halész Kálmán; A római katolikus és ortodox egyház miséje elvi szempontból. 
Győr, 1942. Harc az evangélikus istentiszteletért c. kiadvány, 6. lap. 



lélekről, »akiben és aki által közvetíti az Atya-Isten és a Fiú-Isten a váltság nagy 
müvét.«7 Ebből a szempontból joggal a Szentlélekkel való foglalkozás reresztán-
száról beszélhetünk, bár még mindig nem tartunk ott, hogy ne vo na igaz az, 
amiit 12 évvel ezelőtt a theologián tanultam: »a Szentlélek személy essé0e és szemé-
lyes önállósága nem domborodik ki olyan világosan és határozottan mint — a do-
log természeténél fogva — Krisztusnak, a Fiúnak és Istenaek, az Atyának sze-
mélyessége.«8 Ez a mondat legfeljebb annyiban módosult, hogy ma már megkérdő-
jelezzük azt az állítását : »a dolog termeszeiénél fogva.« — Azok közül az eszközök 
közül, amelyeket a Szentlélek a bűnbocsánat közvetítésében felhasznál, az utóbbi 
idői en sokat elmélkedtünk az igéről (szentírás, prédikáció) és a szentségekről (ke-
resztség, úrvacsora) s még az anyaszentegyházról is. Ennek következtében meg-
nőtt a szemünkben ezeknek a dolgoknak a je'entősége. De tisztázatlan még mindig 
ezekkel kapcsolatban a bűnbocsánat közvetítésének a külső, érzékelhető oldala s 
az a hit, melyet ez követel. Egyfelől, a közbenjárás és a Szertlé'ek adta Krisztus-
hit fe'ől világosan láítjuk a dolgokat, de másfelől, az eszközöknek kijáró hit szem-
pontjából nem. Ez azt je leni , hogy amint a Szent'é'eknél nem domborodik ki előt-
tünk határozottan a Szent'é'ek személyessége és személyes önállósága, ezeknél a 
dolgoknál nem látjuk világosan az ige, a szentségek és az egyház objektiv reali-
tását. Vagy lia látjuk, a gyakorla fban a Krisztushit mellett nem tulajdonítunk 
ennek e'ég nagy "jelentőséget s ezzel a Szentlélek munkáját: a közvetítést, a sy-
nergismustól és a katholikus materializmustól félve egyoldalúan elszellemiesit-
jük. — Legkevésbbé tisztáztuk azonban a bűnbocsánat közvetítésének azt a módját, 
amely témánkkal, a feloldozással legközvetlenebb kapcsolatban van, a kulcsok ha-
talmát. Ennek a felvetésére és megtárgyalására 1942-ben nyilt volna alkalom, ami-
kor előkerült a masrángvó^ás kérdése. De az e^yik hozzászó'ó határo^o^an kije-
lentette: »Az evangéliumnak és Luther evanjréMumra alapozott 4 an í j á n a k s t a r -
talma az, hogy a hívő ember szabadon ós közvetlenül járulhat Istenhez Jézus-
Krisztus á tal. I*ten és énközö^tem tehát másnak, embernek, h e b e nincren.«9 S 
ezzel a kérdés el is inté ' te 'e t t : embernek a bűnbocsánat közvetítésében \he l v e 
nincs, ez rovás°ára menne Krisztus Közl^enjáró tisztérek. — Körűbe 1 ^ ew ma is 
a köztünk uralkodó á'talános meggyőződés s ez az oka annak, horv Hturgi'nul an 
a fe'oldozás rossz. Nem látunk tisztán a bűnbocsánat közvet í 'éének a kér^éte-
ben s azt hisszük, főként amikor az általunk végzendő fe1olflo-7ác5ra l-e1 ül sor, hogy 
vétünk a Közbenjáró Krisztus e len. ha élünk a kulcsok hatalmával. 

Nyomatékosan hangsúlyozom azért, hoçv a bűnbocsánat i vonatkozóba? a 
közvetítés rem közke íjárás. Sem a Közvetítő Szen tnek , sem a bűnbocsánaf köz-
vetítő eszközei: az ige, a szentségek, az egyház és a f e V d o ' á t vé^ző hí-ek nem 
árthatnak a Kri°ztus művének, mert kőzve'í 'é ükké1 ce~n i ; e ~ é ?íteni 'e*^ t o ^ e -
te í'eni, sem rre^i^méte'ni nem akar ak Krrz^u" á ^ o ' a t á t . \ 1 űnboc á at köz'"e'í-
té ének a bűnbocsánat me^sze^zé^e 1 való kanc o^ata 'ehát nem e e ' t i remmi'é 'e 
tek in te ten a Krisztus művének: az Általa kiérdemel és m e ^ e ^ e t bűnbocsánat-
nak a megfejelését. Ellenkezőleg azon alapul, hogy a közbenjárás me?történt, a 

7 Dr. Tavaszy Sándor: Reformá'us keresztyén dogmatika Clu^—Kolozsvár, 19S2. 
204. lap. Megelőzőleg Tavaszy élesen elhatárolja egym?s ól a Szentlélek közveM'tő munkáját 
a közbenjáró Krisz'us munkájától, mondván; »Hogy K'isz us közbenjáró ezt egvedül csak 
róla mondhatjuk de nem mondhatjuk a Szsntlélek-Is'enröl.« Természetecen amit ezen kí-
vül az Atya jobbján ülő Krisztusról mond, azt nem tehetjük a magunkévá. 

8 D. Dr. Pröhle Károly: Keresztyén hittan, 68. lap. (1934/35. évi sokszorosított jegyzet.) 
9 Evangélikus Elet X. évf. 4. sz. 2. lap. — Jellemzően mu'at 'a ez a cikk hogy 

mi mennyire rabjai vagyunk a közbenjárás dogmájának. Ezért még akkor is erre gondo-
lunk, amikor másról, a közvetítésről van szó. Az idéze't mondat (közvetlenül járulhatunk 
Is'enhez a Jézus Krisztus által) tökéletesen igaz a közbenjárás szempontjából. De nem állja 
meg a helyét a közvetítés szempontjából, mert bizony mi nem közvetlenül járulunk Tstenhez 
a Jézus Krisztus által, hanem egyrészt a Lélek, másrészt az ige, a szentségek és a kulcsok 
közvetítése által. 



megváltás elvégeztetett s a bűnbocsánat kész. Éppen ezért kerülhet sor a közve-
títésre. Szoros kapcsolatban van tehát a közvetítés a közbenjárással, a bűnbocsá-
nat megszerzésével, pontosabban: a megszerzett bűnbocsánattal, mert ezt kürtöli 
szét. S a Schmalkalden! Cikkek szerint négyféle módon végzi ezt el Isten Lelke: 
»e'ső módja az élőszóteli ige, amelyben bűnök bocsánatba hirdettetik az egész vi-
lágnak. Második a keresztség1. Harmadik az oltári szentség. Negyedik a kulcsok 
hatalma és az együttérző hittestvérek vigasztalása.«10 

Ezze1, azt hiszom, eléggé kimutattam, hogy a közvetítés és a közbenjárás vi-
szonya szempontjából általában, a synergismus veszélye nem áll fent, mert sem 
a Szentlélek közvetítette megigazító hit, sem az írott és előszóbeli ige, sem a ke-
resztség, sem az oltári szentïég, sem a pap11 bűnbocsánata nem kisebbíti a Krisz-
tus keresztáldozatát. De ki kell még mutatnunk azt is, hogy magán a közvetítés 
körén belül sem leheL szó synergismusról : egyfelől a Szentlélek, másfelől az ige, a 
szentségek és a pap közvetítő munkája között. Synergizmusról itt csak akkor le-
hetne szó, ha a hit egyszerű következménye volna az ige, a szentségek és a ,pap, 
röviden: az egyház közvetítő munkájának. Erről azonban szó sincs. Mert Isten 
Lelke felhasználja ugyan az egyházat a közvetítésben, de az ige hallgatói, a szent-
ségek élvezői és a feloldozás kívánói között csak ott és akkor ébreszt hitet, ahol 
és amikor Neki tetszik. 

Összefoglalva mind a két szempontot, azt mondhatjuk: általában a közvetí-
tés és a közbenjárás viszonyára vonatkozóan a synergismus veszélye azért nem áll 
fenn, mert a bűnbocsánat közvetítése feltételezi a Krisztus által szerzett váltságot 
(conditio gratiae Christi) ; a közvetítés körén belül pedig a Szentlélek, mint Közve-
títő és az ige, a szentségek és a pap, mint közvetítők között azért nem beszélhetünk 
synergismusról, mert az utóbbiak közvetítése feltéte'ezi a Szentlélek működését 
(conditio fidei) .12 

Ha mármost a bűnbocsánat közvetítését és benne a véges ember szerepét a 
finitum capax infiniti elv szempontjából nézzük, akkor a következőket mondhat-
juk. * 

Tisztán és jól alkalmazzuk ezt az alapelvet az Istenre és a Jézus Krisz-
tusra vonatkozólag, tehát a megváltás és közbenjárás fogalmi körében. Ez megmu-
tatkozik abban, hogy theologiánk nem a felséges Istenre épül, hanem az Atyára,13 

és nem ismerünk deus pro se-t, hanem csak deus pro me-t a Krisztusban.14 Nem 
űzünk theologia gloriae-t. — Jézusra vonatkozólag valljuk, hogy az »ember Krisz-
tus Jézus« a mi Üdvözítőnk s számunkra az a döntő, hogy Ő meghalt értünk (theo-
lo.uia crucis). — Még ott sem tétovázunk, amikor a Közvetítőhöz, a Szentlélekhez 
érünk, mert határozottan azt valljuk, hogy a Lélek az írott és élőszóbeli ige s a 
keresztség és az úrvacsora felhasználásával működik köztünk. — Csak iákkor kezd 
elhomályosodni a látásunk, amikor a közvetítés körén belül a kulcsok hatalmához 
érkezünk. Itt vagy egyszerűen feladjuk a finitum capax infiniti elvet; vagy lecse-
réljük a finitum non est capax infiniti-re s azt mondjuk, amit a zsidók mondtak: 
»ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanemha egyedül _az Isten« (Márk 2:7.); vagy ügy 

10 Dr. Mesznyik Endre: Luther hitvallása, a schmalkaldi cikkek, 45: lap. 
11 Papnak tekintendő az egyetemes papság alapján a laikus is s »Krisztus minden 

egyes hívőnek megadta a nyilvános feloldozás 'hatalmát.« Dr. Masznyik—Stromp: Dr. Lu-
ther Márton három alapvető reformátori irata, 254. lap. Az egyház babiloni fogságáról. — 
Itt vetem fel, mint problémát, melyet szintén tisztáznunk kellene: a kézrátételt. 

12 Kizárja a synergismus lehetőségét az is, hogy Luther szerint az ige, a szentségek 
és a kulcsok Isten számunkra kontinuitiv, külső munkájának (fremde Werke) a körébe tar-
toznak, mig a kegyelem (per Christum) és a hit Isten tulajdonképeni munkáját (eigene 
Werke) képezik. S ez számunkra teljesen diszkontinuitiv. V. ö. H. M. Müller; Erfahrung 
und Glaube bei Luther, Leipzig, 1929. 

13 Hermann Sasse: Was heisst lutherisch? München, 1936. 114. lap. 
14 Wilhelm Link: Das Ringen Luthers um die Freiheit der Thaolog'e von der Philo-

sophie. München, 1940. 77—165. lap. 



értelmezzük a finitum capax infiniti élvet, ahogy a reformátusok értik: »lia k 
végtelen isteni magába foglalja a véges emberit, akkor el is nyeli.15 De az ered-
mény mindenképpen ugyanaz: a bűnbocsánatot nem merjük absolutio formájában 
közvetíteni. 

A jó feloldozás érdekében ezért egyik elsőrendű feladatunk az, hogy a pap 
szerepét a bűnbocsánat közvetítésében tisztázzuk. A finitum capax infiniti elv 
következetes alkalmazása is megköveteli ezt, de megköveteli maga Jézus is, aki 
bennünket a kulcsok hatalmával felruházott. Nem is szólva arról, hogy hitvallá-
saink és Luther szerint a pap nem kapcsolható ki a bűnbocsánat közvetítéséből. A 
»Vitatkozás a búcsú erejéről«16 7. tétele szerint »Isten senkinek nem bocsátja meg 
vétket, csakis ugy, hogy őt megalázva egyszersmind telje en alárendeli a papnak, 
mint a maga helytartójának.« A fordító jegyzete szerint Luther még ennél a pont-
nál »nem szakított egészen a róm. kath. tradihióyal«.17 Ez azonban nem iga(z. 
Nyomban meggyőződhetünk erről, lia elolvassuk Luthernek ehhez a ponthoz fű-
zött fejtegetését »A 95 tétel magyarázata« c. művében. 18 Itt Luther a feloldozással 
kapcsolatban röviden, de a'aposan kifejti, »hogy Isten nem bocsátja még a vétket, 
csakis, lia a pap már megbocsátottam s valósággal kér bennünket arra, hogy 
«álljon tisztán előttünk, hogy a pap megbocsátja a bűnöket és vétket.« Termé-
szetesen nem feledkezik meg a conditio gratiae Ch'risti-ről és a conditio fidei-ről 
sem. De éppen ezek feltételezésével tart ja fontosnak a pap közvetítését. 

Luther nézeteit megerősíti az ApoIogia19, amikor azt1 mondja: »az Isten 
valóban az ige által éltet, azért a kulcsok hatalma valóban Isten előtt bocsátja meg 
a bűnöket. Lk. 10:16. szerint: aki titeket hallgat, engem hallgat. Amiért is a fel-
oldozó szavának nem kevésbbé kell hitelt aclni, mint az égből szóló szózatnak.« 
Még egybehangzóbb Luther szavaival az ApoIogia német szövege.20 

Tagadhatatlan, hogy él valami bennünk is a papnak ebből a közvetítő sze-
repéből, de nagyon-nagyon elrejtve. A gyónó kérdéseknél elő sem merünk ho-
zakodni vele, az absolutionkból pedig hiányzik az ego absolvo te személyessége.21 

Mindez helyte'en, mert a .finitum capax infiniti elvnek itt is épp olyan nyíltan 
kell érvényesülnie, mint bárhol másutt. Ha csak nem akarjuk meghazudtolni az 
Istent, aki azért rendezte igy a dolgot és iktatta közbe a bűnbocsánat közvetíté-
sébe a véges valóságokat, hogy ezeknek hiteit adva higgyünk s a kegye'em felől 
bizonytalanságban ne legyünk. Ezért éppen fordítva kellene eljárnunk, mint aho-
gyan tesszük. Mi a magunk feloldozásában fent az égben lebegünk. Utolsó gyón-
tató kérdésünkkel a gyónót az égbe visszük, mert azt kérdezzük, hiszi-e, hogy 
Isten a (Krisztus érdeméért) bűneit megbocsátja? S minekutánna igennel felelt, 
hirdetjük neki ennek az Istennek a bocsánatát. Holott a feloldozásnál nem erről 
van szó. Erre vonatkozólag már Luther is megmondta a maga veteményét, mivel 
annak idején a papa is ugyanezt tette: kihirdette és helybenhagyta az isteni bűn-
bocsánatot. Reformátorunk megmondta, hogy neki ez a beszédmód nem tetszik, mert 
az ilyen kihirdetés vajmi jelentéktelen dolog. Először is szerfölött értéktelenné fe-
szi az egyház kulcsait, azután pedig erőte'enné Krisztus igéjét,22 mert csak kép-
letes és az evangéliumi szöveggel meg nem egyező. Mert a szöveg nem azt 
mondja: Mindazt, amit én megoldok az égben, te megoldod a földön; hanem ©1-

15 Tavaszy Sándor dr.; U. o. 171. lap. 
16 Dr. Masznyik Endre: D. Luther Márton egyházreformáló iratai. I. kötet. Pozsony, 

1904. 18. lap. 
17 U. o. 442. lap. 
«8 U. o. 60-70. lap. 
19 Melanchton Fülöp: ApoIogia (ford. Mayer Endre), Bp. 1900. 231. lap. 
so Die Bekenntnisschriften der evangelisch—lutherischen Kirche. Herausgegeben vom 
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lenkezőleg: Minclaz, amit te mégoldasz ä földön, megoldom, az az oldozva lesz az 
égben. Ez igéknek értelme tehát inkább az, hogy Isten megerősíti a pap áldozását 
és nem megfordítva,«23 Az természetes, Luther szerint, hogy a megigazító kegye-
lemnek, amit mi hangsúlyozunk, »már a" szentség vétele előtt jelen kell lennie a 
felnőtteknél,«24 »mert Isten előzetes bűnbocsátó kegyelme nélkül az emberben a 
bűnbocsánat keresésének még csak a vágya sem ébredhet fel«25 (conditio gratiae 
Christi), és »lehetetlen, hogy a szentség üdvösen legyen nyújtható bárkinek, ki-
vévén azokat, akik már hivők és igazak és méltók«26 (conditio fidei). S arra is rá-
mutat, hogy aki a feloldozással kapcsolatban ezt a kegyelmet hangsúlyozza —(mi 
ezt tesszük) —, az eretnekséget űz, mert azzal a véleménnyel azonosítja magát, 
hogy »az újszövetség szentségei a megigazító kegyelmet nyújtják mindazoknak, 
akik annak ellene nem szegülnek.«26 Ez pedig nem igaz, mert az ige, a szentségek 
és a feloldozás nem a megigazító kegyelmet nyújtják, hanem békességet szereznek 
és erősítik a megigazító kegye'embe vetett hitet.27 Olyan módon, hogy például a 
kulcsok hatalmánál fogva a pap a kegyelem és hit feltétele mellett itt a földön 
megbocsátja a bűnöket s hirdeti, hogy amit ő megold, az a mennyben is oldva 
lészen. Nem hiábavaló tehát a mi utolsó gyóntató kérdésünk, ha a conditio gra-
tiae Christi et fidei-re gondolunk, é§ mégis, ha ennél többet nem kérdezünk, ép-
pen azért, mert itt megállunk, vétkezünk a kegyelem és hit feltétele ellen és — 
amint a feloldozásunk mutatja, -— synergi^imusba esünk, mert absolutionk a fel-
tételezett megigazító kegyelem közlésévé válik. Ennek elkerülése végett szükséges, 
hogy a finitum capax infiniti elvhez ragaszkodjunk és az igéhez alkalmazkodjunk. 
Nemcsak annyiban, hogy idézzük, hanem hogy szószerint is vesszük s nem az Is-
nek a Krisztus érdeméért való bűnbocsánatát hirdetjük, tehát a megigazító ke-
gyelmet, hanem a kegyelem ós hit feltétele mellett a mi {eloldozásunkkal kapcso-
latos isteni bűnbocsánatot, mely annak, aki ebben hisz, békességet szerez s »maga 
is kegyelem és Isten ajándéka, minthogy a megnyert bűnbocsánatnak és a kegye-
lemnek hite az.«28 Evégből szükséges, hogy gyóntató kérdéseinket kiegészítsük s 
megkérdezzük a gyónótól: liiszed-e, hogy az én bűnbocsánatom az Isten bűnbo-
csánata? S {eloldozásunknak ehhez a kérdéshez kell kapcsolódnia. Ekkor elkerül-
jük azt az eretnekséget, amelyet mai absolutionk rejteget magában. Ezen kívül fel-
oldozásunk is azzá lesz, aminek lényege és Luther szerint is lennie kell: a megret-
tent lelkiismeret vigasztalójává. Azt mondja Luther Márton: »az ember a kegye-
lem felől — a kegye'em közlése ellenére is — bizonytalanságban van« s »nincs 
békessége, sem vigasztalása, hacsak nem menekül az egyház hatalmához és bűneit 
és nyomorúságát megvallván fel nem fedi s így nem keres vigasztalást s segítsé-
get«. »A pap látva az ilyen megalázkodást és töredelmet, teljes tudatábaái ama 
hatalomnak, amely r.eki az irgalmasság gyakorlására adatott, az 'ily bűnbánó bű-
nöst bűneitől oldozza fel és hirdesse neki, hogy fel vagyon oldozva és eképpen adja 
vissza lelkiismeretének 'nyugalmát, A feloldozandó pedig mindenkép őrizkedjék, 
nehogy kétség fogja el az iránt, hogy meg vannak-e neki Istennél bűnei bocsátva 
és legyen békével szívében. Mert bárha ő lelkiismeretének háborgása miatt bi-
zonytalanságban van is (rendszerűit így van az ott, ahol a töredelem valódi) 
mégis tartsa magát szorosan a pap ítéletéhez és kijelentéséhez, nem magára a 
papra vagy talán annak hatalmára való tekintetből, hanem Krisztus igéje miatt, 
aki nem hazudhat, mikor így szól (Mt. 16:19.): Minden amit megoldotok a föl-
dön, oldozva lészen a mennyben is. Mert az ezen igéjébe vetett hit megszerzi a 
lelkiismeret békességét, hogyha a pap őt az ige szerint oldozta fel.«29 

23 U. o. 59. lap. 
24 U. o. 64. lap. 
25 U. o. 60. lap. 
26 U. o. 69. lap. 
ZT L. 20. jegyzet. 
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Ilyen lehetne a mi feloldozásunk is, ha tisztáznánk a bűnbocsánat közvetí-
tésének és tienne a véges ember szerepének a kérdését. 

De a jó feloldozás érdekében tisztáznunk kell a kulcsok haUihnának kér-
dését is. , 

Ezt a kérdést már az előzőkben is érintettük. Sőt, rámutattunk arra, hogy 
mi a lényege és jelentősége a kulcsok hatalmának. Ez a legelső, amit a kulcsokkal 
kapcsolatban világosan ki kell fejtenünk. S csak ezután kerülhet sor a részletkér-
dések, a feloldozás és kötés kettősségének a megvitatására. 

Az alábbiakban erre a két részletkérdésre akarok kitérni. Előbb azonban 
még a lényeggel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a kulcsok hatalma 
semmiféle keresztyén imperializmusnak >nem lehet az alapja. Ez lényeges eltérés 
a kulcsok hatalmának katholikus és evangélikus felfogása között. Az e r ie vonatkozó 
katliolikus hittétel így hangzik: »Jézus Krisztus adott az ő Egyházának kormányzó 
hatalmat (impérium); azaz hatalmat adott neki törvényeket hozni, ítélkezni és 
szükség ecetén büntetni.«30 A mi hittételünk pedig ezt mondja: »A nagy átkot, 
ahogy ezt a pápa nevezi, tisztán világi büntetésnek tartjuk és alihoz nekünk egy-
házi szolgáknak semmi közünk. A kis átok, az igazi keresztyén átok... és az ige-
hirdetőknek nem szabad ezen tisztán lelki büntetésbe vagy átokba vüági büntetést 
elegyíteni.«31 . 

A katholicizinus imperialista felfogása a kulcsokról abban jut kifejezésre, 
hogy különös hangsúly esik náluk a kötésre. Már Luther idejében az igéből a kötni 
szót ragadták ki s folyton csak ezt magyarázták. Ezért kérdi meg' Luther: »Miért 
vb el a pápa címerél en két egyforma nagy kulcsot, holott nem akarja, hogy azok 
egyforma nagyok legyenek s ezt nem is tűri meg? Neki a címermezőt csupán a 
kötőkulccsal kellene kitöltenie, és az oldókulcsot alig mákszemnyinek hagynia, sőt 
ahelyett a Mammont kellene viselnie és hozzá egy ördögkoponyát!«32 E mögött 
a gyakorlat mögött pedig az az elmélet húzódott meg, amely a kulcsokat teljesen 
az imperializmus szolgálatába állította. Ennek az alapja a kötés helytelen magya-
rázata volt. Kötni szerintük azt Mentette: »megparancsolni és megtiltani, vagyis 
törvényt és parancsolatot adni ki a keiesztyénségnek«.83 S ez a hatalom a pápa 
kezében van, aki ennélfogva jogosult »a keresztyének lelkét és lelkiismeretét tör-
vényekkel megkötni, úgy hogy ők engedelmeskedni tartoznak azoknak, hacsak üd-
vösségüket elveszíteni és örökre elkárhozni nem akarnak, viszont aki engedelmes-
kedik, az üdvözül.«34 — Az oldókulcsról nem igen beszéltek, ami érthető is, mert 
a kötés ilyen magyarázata esetén nem az üdvözül, aki oldva van, hanem ellenke-
zőleg, aki kötve van. Ezenkívül alapjaiban rendítette volna meg a pápai hatalmat 
és az erre épített imperializmust a kötés háttérbe szorítása, mert — amint Lu-
ther mondja — »ha az oldókulcs divatba jönne, és . a kötelékek avagy törvényiek 
egy része megszűnnék, ez kezdet és gonosz rés volna, hogy a többi törvények is 
mind megszűnjenek.«35 Ennek ellenére időnként mégis feloldoztak, de mindig vi* 
gyáztak arra, hogy a pápa hatalmát azért kár ne érje. Ezt úgy oldották meg, hogy 
az oldás körét szűkebbre szabták a kötésnél. Azután pedig a feloldozást bizonyta-

30 Schütz Antal: Dogmatika. II. kötet. Bp. 1923. 145. lap. 
31 L. 10. jegyzet, 52. lap. 
32 Dr. Masznyik Endre: Dr. Luther Márton egyházszervező iratai. VI. kötet, Pozsony, 

1914. 119. lap. , í 
3S U. o. 105. lap. — Ma is így magyarázza a kötést a katholicizmus. A Szent István-

Táisulat Szentirás-Bizottsága: Újszövetségi Szentírás (Káldi György) I. kötet. Bp. 1927. 81. 
lap: »Megkötni és feloldani héberes kifejezés, mely annyit tesz, mint mégtiltani és megen-
gedni, elítélni vagy felmenteni, tehát Isten törvényei alapján egyházi törvényt hozni, pa-
rancsolni. kormányozni, bíráskodni. V. ö. még Schütz: U. o. 146., 160., 382. lap» 
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áalnná tették; mert az oldókulcsról azt tanították, hogy az clavis errang. Érvé-
nyessége attól függ, hogy az illető tökéletesen gyónt-e.3G 

Luther hevesen állást foglalt ez ellen a tanítás ellen. »A kulcsokról« szóló 
könyve ciskéjében pontr ól-pontra megcáfolja. A kötés ilyen értelmezését elveti 
és kimutatja, hogy az bűnmegtartást jelent. A kötés egyoldalú hangsúlyozíá-
sával kapcsolatban pedig azt mondja, hogy »különös buzgósággal kellene gon-
doskodnunk arról, liogy Krisztus .példája és Ígérete szerint egyik kulcsot a másik 
nélkül ne tanítsuk és használjuk, hanem mindkettőt egybefogjuk, ahogy Krisztus 
is is gy befogja.«37 A két kulcsról szoio részletes tanítást majd később vesszük 
szemügyre. It t csak arra figyeljünk fel, hogy Luther nyomatékosan hangsúlyozza: 
nem egy, hanem két kulcsról van szó az igében. Ez hozzátartozik a kulcsok hatal-
máról szóló tan lényegéhez. S Luther mind a kettőről kimutatja, hogy nem impe-
rialista eszköz egyik sem az egyház kezében. Ebben az értelemben az ige szerint 
egyik sem magyarázható. Ezért felveszi a küzdelmet a katholikus imperialista 
felfogás ellen. Küzd ellene három fronton is egyszerre. Az egyházon (1.) belül 
tiltakozik az ellen., hogy a kulcsokra hivatkozva bárki is hátttérbe szorítsa az 
evangéliumot s előtérbe helyezze a törvényt, azt mondván: csak az üdvSzül, aki 
a törvé' ye'.neü engedelmeskedik. A világra (2.) vonatkozólag jogtalannak minő-
siti az egész — kulcsokra támaszkodó — pápai világhatalmat. Végül (3..) pedig 
összetöri a föld alatt lévő halottak és a föld felett élő angyalok országára rá-
telepedő pápai hatalmat. Tehát egyetlenegy ponton sem hajlik meg a katholi-
kus érvelés előtt, mert szerinte a kulcsok nem az imperializmus, hanem az evan-
gélium eszközei. »Execufrores, az evangélium osztogatói és közegei azok, mint ame-
lyek egyszerűen ezt a két dolgot hirdetik: megtérést és bűnök bocsánatát.«08 

Mt. 18:15—18. v. alapján teljesen a bűnökre szűkítette le a kulcsok hatalmát, »mert 
nekünk •— mondja — Krisztus igéit secundum materiam subjectam kell értenünk, 
vagyis tekintetbe kell vennünk, amiről Krisztus ott, azon a helyen szólt és 
a szerint fognunk is fel az igéket és nem terjesztenünk ki más do'gokra, amik-
ről Krisztus egy szót sem szól. Épp úgy mintha valaki egy helyen minden do-
logról tanítani akarna, vagy egy szót minden dologra ráhúzni, ahogy a rajongó 
lelkek teszik, akik az írásnak majdnem minden mondását a szentségre vonatkoz-
tatják, holott azok a -szentségről egy szót sem mondanak. Minthogy tehát nyil-
vánvaló előttünk, hogy Krisztus itt nem a mennyben avagy a földön való hatalom-
ról beszél, hanem a mi atyánkfiainak bűneiről,, arról, hogy miként javítsák meg ma-
gukat; nem lehet az ő igéit más egyébre vonatkoztatni, vagy érteni, hanem csakis 
e bűnökre és éppen azért a mindaz szót épp úgy, mint a kötni és oldani igéket 
egyszerűen ugyancsak a bűnökre kell alkalmaznunk. Mert Krisztus ezzel kegye-
sen és hathatósan akar minket szegény bűnösöket vigasztalni és nem a pápának 
angyalok felett való ha+almat adni a mennyben, sem a császárok felett való hatal-
mat a földön.«39 A kötőkulcsot sem szabad imperialista módon felfognunk, ha-
nem csakis evangéliumi értelemben, mert »Krisztus kötésének célja, hogy a bűnöst 
a bűnöktől megszabadítsa es Ő a nmga kötésével semmi egyebet nem akar, mint 
hogy a bűnös lelkiismerete szabad és. ment legyen a bűntől: mert azért bünteti 
és köti a bűnöst, hogy az a bűnnel felhagyjon, azért lakoljon és azt kerülje; és 
így ezt a kötést bízvást nevezhetjük a lelkiismeret megszabadításának és a bű-
nöktől való megmentésnek.« i0 Ezért a két kulcsot egybefogva — Krisztus sza-

80 L. 19. jegyzet, 217. lap. A contritrio cordis, coníertio oris és a satisfactio operis 
részekből álló katholikus gyónásra kell itt gondolnunk. A helyzet Luther óta semmit sem 
változott, söt ma általánosabban elfogadott nézet a r. k. egyházban az, hogy a feloldozás a 
gyónástól függ. V. ö. Schütz: U. o. 389—390. lap. 
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88 U. o. 159. lap. 
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40 U. o. 108. lap. Nincs itt szó valami külön kanonikus büntetésről. Maga a kötés â 
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vaival — a mennyország kulcsainak mondja, »úgy értvén a dolgot, hogy azok a ko-
nok bűnös előtt a mennyet bezárják, a megtérő bűnös előtt pedig a mennyet meg-
nyitják.«41 Viszont a pápa kulcsait nem tartja a menny kulcsainak, mert »azok 
sem a mennybe, sem a hitre, sem a ker-esztyénségre nem segítenek, hanem csu-
pán földi, külső műveileteket rendelnek. Azokat földi kulcsoknak kellene nevezni: 
igen, még ha oly jók volnának is.«42 

Mindez előttünk ma is világos s egyáltalában nem fenyeget bennünket., 
az a veszély, hogy átcsapunk a kulcsok hatalmának ilyen imperialisztikus 
értelmezésébe. Ezt egyszer Lutherrel megtagadtuk s azóta is változatlanul ta-
gadjuk. Ez kétségte'en. Ebben a tagadásban az újabb bibliakutatás nem hogy 
megrendített, de inkább megerősített bennünket, mert még a katholikusok is el-

w ismerik, hogy »az ős szöveg szerint éppen a bűnök megbocsátásáról volt szó, mi-
kor az Üdvözítő az oldás és kötés hatalmára adott ígéretet. Bizonyos továbbá,, 
hogy az oldás és kötés a legújabb kutatások szerint (Brand) nem mindig hasz-
nálatos a zsidóknál sem a rabbis értelemben, hanem akárhányszor közvetlenül 
bűnbocsánatot vagy kiközösítést jelent; és bizonyos, hogy a régi szír értelme-
zők (Didascalia, Const. Apostolicae, Afraat, Efrem) elsősorban erre értelmezték. 
Ez pedig döntő súllyal esik latba; mert egyrészt ivyelvük legközelebb áll az Üd-
vözítő nyelvéhez, másrészt ismerték a rabbis jelentést is.«43 Negációnk tehát a 
katholikus felfogással szemben jogos; de ez nem jelentheti azt, hogy ugyanakkor 
a pozitívumot is ne hangsúlyozzuk. S itt van a mi felfogásunkban egy olyan hiba, 
amelyet a jó feloldozás érdekében minél előbb ki kell küszöbölnünk. 

Már az él őzökben rámutattam arra, hogy a synergismus miatt mi félünk 
a kulcsok alkalmazásától, attól, hogy itt »a földön« bátran, nyíltan és határozottan 
él ünk velük. Jellegzetesen nyilvánult meg ez a fé'elem 1942-ben a magángyónás 
vitájakor, amikor Lie. Fizély Ödön ezeket írta hozzászó'ásában: »aki a m agán-
gyónás bevezetését óhajtja egyházunkba, annak fontolóra kell vennie a ma gán-
IVIoldozás kérdését is. Ahol pedig oldoznak, ott meg is köthetnek s egyszer csak 
odajutunk, hogy mi is a gyóntatószékből akarjuk uralni a lelkeket.«44 Ez a két 
mondat nagyszerűen fe'ezi ki a mi közmeggyőződésünket s azt, hogy a katholikus 
imperializmus tagadásában mi már odáig mentünk, hogy a ku^sok hatalmát illető-
leg csaknem nihilistákká vá'tunk. Fi^élvt valósággal megvakítja ez az imperializ-
mustól való féle'em. ElVedkezik arról, hogv a mi gyónásunk — akár ma?án, akár 
köz — nem azonos a katholikusokéval. Ezt hitvallási irataink ugyancsak kifej-
tik. Nem jut eszébe, hogy nálunk nincs hierarchia. És meg se kísérli, hogv ennek 
a két tényezőnek döntő jelentőségét lemérje a »7elkek uralma« szempontjából. Eze-
ket figye'embe se veszi, hanem csak a Íeloldozást, és a kö 'é ' t emlegeti. Mentségére 
szolgálhat mindenesetre az, hogy a magángyónás kérdéséhez szó^ hoz^á s ez szá-
munkra e'ég észbontó kérdés; bár még ez sem igen menti, mert a magángvónást & 
cura animarium-mal zavarja össze és ezzel bevallja, hogy a feloldozás és kötés 
aktusának a jelentőségét nem ismeri. De rem ismeri ezt a mi liturgikus absolu-
tionk sem, mert — amint majd később kimutatjuk — teljesen bizonytalanságban 
hagy. Miért? Azért, mert a kulcsok hatalmában rejlő pozitívumot: a feloldozást 
iés a kötést nem meri nyiltan, itt a földön végbe vinni. 

Első megjegyzésünk erre az, hogy »Isten remVé^e nem szembekö+ősdi já-
ték.«43 És ha Krisztus elrendelte s megadta a hatalmat hozzá, hogy itt a föl-

tök stb., nincs szó a büntetések kiszabásáról, hanem a meg nem térők bűneinek (érvény-
ben maradásáról) beszámításáról.« Ez ama bizonyos »kis átok« (Schmalkaldi cikkek, 52. 
lap), »amelynél fogva a nyilvánvaló és elvetemült bűnösöket nem bocsátjuk addig a szentség-
hoz, vagy más egyházi közösséghez, amig magukat meg nem jobbítják és a bűnt el nem 
kerülik.« 

U. o. 109. lap. 
42 U. o. 110. lap. 
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44 L. 9. jegyzet, 8. sz. 2. lap. 
* L. 32. jegyzet, 143. lap. 



don oldjunk és kössünk, akkor nekünk itt a földön kell oldanunk és köt-
nünk, »nyilvánvaló ítélettel.«46 Ez hozzátartozik a kulcsok hatalmának a lé-
nyegéhez, »minthogy Krisztus a kulcsokat csupán a földön adja meg.«47 Bár »a 
mennyek kulcsai azók (ez igaz), ámde nincsenek azok a mennyben: én azokat 
ott lenn a földön hagytam :ott találod a Péter szájában, .oda tettem én azokat. 
Péter szája az én szájam és az ő nyelve az én kulcsaimnak a tartója, az ő hiva-
tala az én h i v a t o m , az ő kötése az én kötésem, az ő oldása az én oldásom, az 
ő kulcsai az én kulcsaim, nekem nincs más, nem is tudok semmi másról: amit ők 
megkötnek, az meg van kötve, amit megoldanakv az meg van oldva, egészen úgy, 
mintha nem is volna más kötő vagy oldó a mennyben vagy a földön. 'Hogy van-e 
még több vagy más kulcs akár a mennyben, akár a földön, vagy a pokolban, azzal 
én nem törődöm; nem is tudom, mit kötnek vagy oldanak, ez után nem tudakozó-
dom. Éppen azért te se törődjél ezzel és ne téveszd meg magadat általuk. Én csak-
is azt nézem, amit az én Péterem köt 'és old, ahhoz tartom magam; tartsd ahhoz 
te is magadat: akkor te szerintem már kötve és oldva vaigy. Mert Péter köt és 
old a mennyben és senki más. Ez a helyes felfogás és beszéd a kulcsokról.«48 De 
Luther nemcsak a »földön« hangsúlyozásával indokolja meg, hogy kerülnünk kell 
minden bizonytalanságot a kulcsokkal kapcsolatban, hanem más egyébbel is. Az-
zal, amit már-korábban említettem, a kulcsok közvetítő szerepével. S ezen kívül 
még azzal, hogy ha nem bizonyos a feloldozás és kötés, akkor a nyomorult lélek 
nem tudja, miben kell hinnie. Már pedig rendkívül fontos, hogy a gyónó higgyen; 
egyrészt azért, mert a kulcsok hatalma hitet követel s ezért, aki nem hisz, »íté-
letet von magára, éppen úgy, mintha a keresztséget avagy a kenyér szentségét 
venné színlelve magához,«49 mivel meghazudtolja az Istent; másrészt azért, mert 
a kulcsok nem tévedő kulcsok ugyan, tehát valóban feloldoz az egyik és meg-
köt a másik, de foganatossá s hasznossá minci a feloldozás, mind a kötés csak 
akkor lesz számunkra, ha hiszünk benne. Végül a gyóntató szempontjából is hatá-
rozott feloldozást és kötést követel Luther, mert azt tartja, hogy aki bizony-
talanul használja a kulcsokat, az nem hisz ezeknek a hatálmában. Ez pedig »ször-
nyű bűn,«50 mert egyfelől ezzel Istçnt hazugságba keverjük, holott Ő nem ha-
zjudiki; másfelől elkerülhet'etlen abba a tévedésbe esünk, amire már utaltam, hogy 
a kulcsokat' a megiigazítő kegyelem ajándékozásra használjuk fel eretnek módon. 

Liturgikus rendünk absolutioja hemzseg mindezektől a hibáktól, ame-
lyeket itt felsoroltam. Ez azt mutatja, hogy mi a katholikus imperializmus el-
len való harcunkban valahogy félrecsúsztunk. Meggondolatlanul kirugtuk a lá-
bunk alól azt az igei alapot, amelyen állva Luther küzdött a kulcsokról szóló 
hamis katholikus tanitás ellen, és ezzel a kulcsok hatalmát meghamisítot-
tuk, e1 ködösítették és bizonytalanná tettük. Mind addig, amíg ezen nem változta-
tunk, nem remélhetjük, hogy liturgikus rendünk rossz absolutioja jóra cserélődik 
ki. Éppen ezért szükséges, hogy a fentiek alapján a kulcsok hatalmának lé-
nyegét illető kérdésben tisztán lássunk. S ez akkor sikerülhet, lia lutheri követ-
kezetességgel visszatérünk az igéhez, ezzel s.zemEen minden negatiot fela-
dunk s Krisztus rendelése előtt alázatos engedelmességgel meghajlunk. Ezt a 
•lépést kell először megtennünk, hogy kiküszöböljük a tévedéseket. A negatiora, 
az imperializmus tagadására csak ez után és csak ezen az alapon kerülhet 
sor. Különben a tagadás nemcsak a tévtanításokat veszi célba és találja el, ha-
nem az Isten igéjét is, helyesebben: csak az Isten igéjét hazudtolja meg s a 
tévtanokat nem, mert az igei alapot nélkülözve maga is eretnekségnek számít. 
Azt — azt hiszem — szükségteW külön hangsúlyoznom, de azért megemlítem, hogy 
a kulcsoknak az ige értelmében való használata nem foglal magában semmiféle im-
perializmust. Már csak azért sem, mert mindenfele hatalmi törekvés mögött re'nd-
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szerint ott áll egy kiváltságos személy illetőleg rend, itt pedig ilyesmiről szó 
sincs. A katholikus imperializmust alátámasztja a pápa és a hierarchikus 
rend hatalma, de szerintünk a kulcsok használata egyetemes papi jog. Ezenkivül 
a kulcsokkal kapcsolatos »papnak alávetettség« nem a közbenjárás, hanem a Ke-
gye'em és Hit feltétele alatt álló közvetítés értelmében fogandó fel, tehát egy-
általában nem fenyeget az a veszély, hogy »uralni akarjuk a lelkeket« (I. Kor. 
3:7.). Éppen ezért azt a hatalmat, amelyet Krisztus rendelése szerint a kulcsok-
kal kaptunk, bizonytalankodás nélkül használhatjuk. 

Ezekután röviden vizsgáljuk meg azokat a nehézségeket, amelyek külön a 
fe'oldozással és külön a kötéssel kapcsolatosak s amelyeket ecldíg még nem érin-
tettünk. 

A feloldozásnál még két kérdést kell minél előbb tisztáznunk a jó absolutio 
érdekében. Az egyik a feloldozás feltétele, a másik a feloldozás módja. 

Absolu tionk azt mutatja hogy mi a feloldozás feltételét nagyon fon-
tosnak tartjuk, ü t kérdést intézünk a gyónókhoz a feloldozás előtt és még 
sem oldozzuk fel őket újabb feltétel nélkül, annak ellenére, hogy a kezdet kez-
detén azt ígértük nekik, lia a kérdésekre jól felelnek, akkor a bűnbocsánat ke-
g.\ elmét hirdetjük majd nekik. Ejtsük most el azt a rosszindulatúnak látszó kér-
dést, hogy miért ígérünk olyat, amit úgy sem teljesítünk és fogjuk egészen ko-
molyra a dolgot. Mi az oka annak, hogy ennyire óvatosak vagyunk? 

Mindenekelőtt az, amit már jórészt kifejtettünk, 'liogy nem vagyunk tisz-
tában a kulcsok hatalmának a lényegével. A feloldozás feltételével kapcso-
latban ez abban nyilvánul meg, hogy nem tudjuk elválasztani egymástól magát a 
feloldozást és a feloldozás feltételét.. Összezavarjuk, egymásba olvasztjuk a 
kettőt. Ez minden további nélkül érthető, mivel logikusan következik abból, hogy 
a kulcsok hatalma tisztázatlan számunkra. Egészen természetes' ezért az, hogy mi 
a gyónóknak tett ígéret és a gyónók kivallatása ellenére is (minekutána őket az 
absolutiora alkalmasaknak ítéltük) csak az igazán megtérés fel téted alatt ol-
dozzuk fel őket. Bár »egy kicsit« azért következetesebbek lehetnénk, mert ha 
már tudjuk, hogy feloldozásunkba belefoglaljuk az igazán megtérés feltételét; 
akkor a gyónók kikérdezése előtt nem kellene azt ígérnünk, hogy a bűnbocsánat 
kegyelmét hirdeti.ük nekik, ha megfelelnek a kérdésekre; a gyónók kivallatása 
után pedig nem kellene azt mondanunk: »ez erős hitben és jórlava^ igyekezetben 
tartson meg benneteket a kegyelem örök szent Istene az ő Szentlelke által«, 
mert az egyikkel hamis reménységeket ébresztünk bennük, a másikkal pedig tu-
Ya i<Ionképpen feleslegessé tesszük az igazán megtérés későbbi emlegetését, mert 
nyiltan elismerjük a gyónókról (feleleteik alapján), hogy a hitük erős és jóra 
igyekeznek, azaz megtértek. Ezek után teljes következetlenség részünkről az, hogy 
mikor az absolutiora kerül sor, nemcsak oldunk, hanem kötünk is és az igazán 
megtérés feltételét emlegetjük azokkal szemben, akikről pár pillanattal előbb ma-
gunk ismertük el, hogy eiős a hitük és jóra igyekeznek. Sőt előbbi kijelentésünk-
kel ellentétben még azt is feltételezzük, hogy »meg nem térő és jobbulni nem 
igvekező bűmjsök« is vannak az erős hitű és jóra igyekező gyónók között. 
Tökéletes káosz ez, de igen tanulságos. Épp eblwl láthatjuk meg, hogy milyen fon-
tos alkotó része a mi feloldozásunknak az igazán megtérés feltétele, mert nem 
törődve ígéretmegszegéssel, ellenmondással, következetlenséggel, szigorúan ra-
gaszkodunk ahhoz, hogy benne legyen az absolut ionkban. A feloldozásnak és a fel-
oldozás feltételének ez az egybeolvasztása megdöbbentő és sokkal súlyosabb, 
mint bármelyik az említett következetlenségek közül, mert az utóbbiak csak racio-
nális tévedések s könnyen kiküszöbölhetők, de az előbbi súlyos theologiai vétség s 
ettől nem egykönnvű szabadulni. De a jó feloldozás érdekében mégis ki kell ma-
gunkat vágnunk ebből a bajból. 

Absolutionk azt mutatja, hogy mi nagy igyekezettel ki akarjuk zárai 
a lehetőségét annak, hogy a kulcsok tévedhessenek. Önmagában véve ez helyes, 
sőt szükséges törekvés, csak nem az az útja-módja ennek, amit mi követünk. 
Mert a mi eljárásunknak a végeredmény© éppen nem az, hogy a kulcsok tévedhetet-
lenséget megóvjuk, ellenkezőleg az, hogy tévedő kulccsá alakítjuk át mind a ket-



tőt, akárcsak a katholikusok, mert a feloldozás feltételét beleszámítjuk a .kulcsok 
anyagába, vagy legalább is az absolutio alkotó részének tekintjük.51 így tu-
lajdonképpen a feltétel érvényesíti illetőleg érvényteleníti a szentséget,52 a 
szerint, hogy megvan-e vagy nincs. Azt mondjuk : »hirdetem közületek mindazok-
nak, akik igazán megtérnek, bűneik bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és 
a mennyekben.« Azt jelenti ez, hogy így mi elalkudjuk a kulcsokban rejlő pozití-
vumot, mert a fenti mondattal a gyónónak mi voltaképpen azt mondjuk: hirdetem 
néked a bűneid bocsánatát, de bizonyosan azért nem tudom, hogy csakugyan oldva 
vagy-e földön és mennyben, inert nem tudom, hogy igazán megtértél-e; ha valóban 
megtértél, akkor fel vagy oldva, de lia nem, akkor én tévedek. így lesz a mi oldó-
kulcsunk tévedő kulccsá, mert a feje tetejére állítjuk a dolgot és nem az jgaz 
megtérést alapítjuk a kulcsokra, hanem a kulcsokat az igaz megtérésre. így a bű-
nök bocsánatát már nem ingyen, kegyelemből, hit által kapjuk, hanem miként a ka-
tholikusok fizetség-, ellenszolgáltatásképpen megtérésünkért, mivel abból, ami 
csupán feltétel lehet, mi előfeltételt csiná^nk.53 

Luther a maga korában harcolt ez ellen a téves felfogás ellen s védte 
és hangsúlyozta a kulcsoknak önmagukban való (an sich) érvényességét. »Azt 
véled, hogy nincs megkötve az, aki a kötőkulcsnak nem hisz. Maid megtapasz-
talja ő annak idején, hogy az ő hitetlensége mi'att a kötés nem volt hiábavaló, 
nem is tévedett. Hasonlóképpen, aki nem hiszi, hogy oldva van és hogy bűnei meg 
vannak bocsátva, majd megtapasztalja az is idővel, hogy mely tisztára bizonyo-
san meg voltak neki bocsátva az ő bűnei és ő nem akarja ezt hinni. Szent Pál 
mondja (Róm. 3:3.): a mi hitetlenségünk miatt az Isten nem téved-.«54 Ebből a 
szempontból összehasonlítja a kulcsokat az evangéliummal, mondván: »sokan nem 
hisznek az evangéliumnak, de azért az evangélium nem téved és nem hazudik. Egy 
király várat ad nekem ; ha nem fogadod el, azért a király nem hazudott és nem té-
vedett, hanem te csaltad meg magadat és ez a te hibád; a király azt bizonyosan 
megadta.«55 Ugyanez az eset a kulcsoknál is. Ezért taltakozik minden olyan ra-
jongó, sofista, pe^giánus, antikrisztusi tan e'len, amely a kulcsok érvényességét 
a mi méltó voltunkhoz köti. »Bűnödet meg kell bánnod, az igaz; de hogy ezáltal 
lenne a bűnök bocsánata bizonyos és ez erősítené meg a kulcs dolgát, ez annyit 
tenne, mint a hitet feladni és Krisztust megtagadni, ő neked a bűnt nem tenmaga-
dért, hanem önmagáért, merő kegyeimből a kulcs által ingyen bocsátja meg.«56 

Tehát Luther élesen megkülönbözteti egymástól a kulcsok önmagukban 
való érvényességét és & kulcsok foganatosság ának a kérdését. Az első ment 
minden feltételtől, a másik ellenben függ a megtérés, jobban mondva a hit fel-
tétedtől. És amilyen nyomatékkal hangsúlyozza az elsőt, épp olyan fontosnak 
tartja a másodikat is, mert >:a hitre mindenütt szükség van. Annyid van, ameny-
nyit hiszesz. így értem én, amit a mi tudósaink mondanak: a szentségek a kegye-
lemnek foganatos jegyei. Nem azért, mert a dolog véghez megyen (mint Szient 
Ágoston mondja), hanem mert hisz, mint fentebb mondtuk. Ez az eset áll itt is. A 
feloldozás foganatos nem azért, mert megtörténik, hajtsa bár végre, aki akarja, té-
vedjen vagy ne tévedjen, hanem mert hiszünk.«57 Ebből azonban nem szabad azt 
következtetnünk, hogy mégis csak téved a kulcs, mivel nem mindig foganatos, mert 
némelyek nem hiszik és nein fogadják el. Gúnyosan fed i Luther erre a vádra: »Ej, 
édesem, ha ez tévedés, akkor az Isten téved minden igéjében és dolgában. Mert 
kevesen hiszik és fogadják el azt, amit pedig ő szünetlenül mond és tesz min-
denkivel szemben. Azt nem lehet liibázásnak vagy tévedésnek mondani, ha én te-
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szek vagy mondok valamit és más megveti azt, vagy fel sem veszi.«58 Sértetlenül 
megőrzi tehát Luther a kulcsoknak önmagukban való tévedésmentes, feltétlen* 
érvényességét, de ugyanakkor hangsúlyozza, hogy foganatosságuk a hittől függ. 
Azaz önmagában véve a kulcs nem téved és nem tévedhet, de igenis téved a foga-
natosság szempontjából azoknál, akik nem hisznek.57 

A mi absolutionknak az a nagy hibája, hogy a kulcsok hatalmát csak 
a foganatosság szempontjából tekinti és ezért tartja nagyon-nagyon fontosnak 
a feloldozás feltételét. — Kétségtelen, hogy a f eloldozáskor érvényesítenünk 
kell ezt a szempontot is, de ha ez kerül az első helyre, akkor ennek mindig az 
a következménye, amit éppen a mi absolutionkkal kapcsolatban fentebb kifogásol-
tam: synergismus, stb. Ezenkívül önmagunkkal is ellenkezésbe jutunk így, mert 
a foganatosság szempontját szem e'őtt tartva a feloldozás rovására megnő a sze-
münkben a feloldozás feltételének a jelentősége s ugyanakkor a legrosszabb úton 
járunk ahhoz, hogy ehhez a feltételhez eljussunk. Mert a bűnök bocsánatát csak 
az igazán megtérőknek hirdetjük s ezzel az elé a kötelesség elé állítjuk a gyónó-
kat, hogy először ne a Krisztusra, hanem önmagukba nézzenek s csak lia már 
megállapították magukról, hogy valóban megtértek, akkor vessék fel a fejüket; 
és jelentkezzenek az Istennél feloldozásért. Előbb üssék nyélbe a megtérésüket, 
még pedig igazán s aztán lehet reménységük arra, hogy oldozva lesznek a föl-
dön és a mennyben egyaránt. Ha komolyan vesszük absolutionknak ezt a gyó-
nókkal szemben támasztott követelését és ha a gyónó is a szívére veszi ezt az 
intelmet, akkor itt két eset következhet be; de ezek közül egyik sem járhat az-
zal a következménnyel, hogy a gyónó eljnt ahhoz a feltételhez, amely éppen ia 
foganatosság szempontjából a feloldozáshoz szükséges. Az egyik eset, hogy a 

. gyónó elkezdi igvötörni magát s minél inkább gyötrődik, annál inkább kétségbe 
esik s azt állapítja meg magáról, hogy elveszett ember, mert képte^n igazán 
megtérni: bűnös és nincs hite. Az Isten elé pedig így nem járulhat. A másik 
eset, hogy a gyónó hallva a követelést, azt mondja: »Ha nekem a kegyelmet Isteni 
előtt előbb a magam cselekedeteivel kell kiérdemelnem, mi ördögöt érnek nekem 
akkor a kulcsok, ha nem adhatják meg nekem a kegyelmet, hanem magamnak kell 
előbb a kegyelmet Isten előtt kiérdemelnem? Ha már enyém a kegyelem, oda se 
nézek a pápára avagy a kulcsokra, mert lia Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róm. 
8:31.)«59 Ez a magatartás nyilván újra nem az, amit a feloldozás feltételénleik 
tarthatnánk. Világos tehát, hogy az a módja a feloklozásnak, mely a foganatosság 
szempontját érvényesíti csupán, téves. Mert mi azért hangsúlyozzuk annyira 
a feloldozás feltételét, hogy valaki készületlenül és méltatlanul ne járuljon a 
szentséghez, mert akkor ítéletet vesz magára. És éppen ezt nem érjük el ennek a 
feltételnek ilyen módon való kiemelésével. Nem érjük el azért, mert a gyónót nem 
állítjuk szemtől-szembe a kulcsok hatalmában kijelentett, önmagában érvényes 
krisztusi igazsággal, illetöleg erről elfordítjuk a tekintetét és azt mondjuk neki,, 
hogy magára nézzen: igazán megTért-e? Ezzel eltérítjük az evangéliumtól és a 
í ; rvény útjára kényszerítjük. Itt oedig csak az a két eset lehetséges, amelyet már 
említettem. 

Igyekezetünk, liogy a feloldozás feltételét hangsúlyozzuk és a .gyónók 
figyelmét erre felhívjuk, — a foganatosság szempontjából helyes. Csak én-
nek nem az a módja, amit mi követünk. Mi valósággal lokalizáljuk, elzár-
juk az evangéliumot a gyónók elől, mert tagadó mondattá fonnálva az abso-
lutionkat azt mondjuk nekik: nem hirdetem a bűnök bocsánatát közületek azok-
nak, akik igazán meg nem tértek. Ezzel az eljárással vétkezünk a kulcsok hatal-
ma és ez által az Isten ellen, mert — amint megmutattam — a kulcsokat így té-
vedő kulcsokká alakítjuk. Vétünk evangélikus theologiai meggyőződésünk ellen, 
mert felfogásunk szerint a megtérést meg kell előznie az ige hirdetésének, a bű-

67 L. 16. jegyzet, 164. lap. 
m L. 32. jegyzet, 153. la_p. 
»» U. o. 132. lap. 



nők bocsánatáról ad personam szóló evangéliumnak, és mi éppen ennek a köz-
lését tagadjuk meg a gyónóktól. Vétünk önmagunk, és a gyónók ellen, mert tudva 
vagy tudatlanul egy olyan útra, a törvény útjára taszítjuk 'őket, amelyen soha 
nem nyerhetik el a feloldozás foganatosságához szükséges feltételt, az igaz meg-
térést. És végül vétünk a finitum capax infiniti elv ellen. Ebből ugyanis az kö-
vetkezik, hogy nekünk az evangéliumot mindig konkrét módon kell hirdetnünk. 
Bár mindig Krisztust prédikáljuk, de Krisztust a megfeszítettet (ez az első finá-
lis kötöttségünk, figyelmen kívül hagyva azt, hogy Istent Atyánknak mondjuk 
a Krisztusban); Krisztust, aki az evangéliumokban jelenti ki magát (ez a máso-
dik finális kötöttségünk) ; Krisztust, aki reálisan je7en van a szentségeklen (ez 
a harmadik és negyedik finális kötöttségünk); és Krisztust, aki a kulcsok által 
részesít bennünket bűnbocsánatban (ez az ötödik finális kötöttségünk). így tel-
jes képtelenség az, hogy amikor mi absolutiot osztunk, akkor nem állítjuk szem-
be a gyónókat a konkrété a kulcsokban kinyilvánított evangéliummal, hanem élő-
állván — még mielőtt használatba vennénk a kulcsokat — kijelentjük, hogy 
ez csak azoknak szól, akik igazán megtértek. így eleve útját vágjuk az evangé-
lium ér te iméten vett igazi megtérésnek ; nemcsak a fentebb említett generális 
értelemben, hogy t. i. a megtérést mindig meg kell előznie az ige hirdetésének, 
hanem abban a speciális értelemben is, amely a finitum capax infiniti elvből 
következik és a gyónótól azt követeli, hogy speciálisan a kulcsokban kijelentett 
evangéliumban higgyen. Meg kell ugyanis különböztetünk egymástól a fide• gene-
rál is-t, az "általános istenhitet és a fides spec-iális-t, mely a finitum capax infi-
niti elvnek megfelelően, a konkrét isteni kijelentésre irányul.. A mi gyónóinknak 
-—- absolutionk .szerint — erre a fides specialis-ra nincs módjuk, mert nem enged-
jük meg nekik, hogy a kulcsokban kijelentett evangéliumba belefogódzanak. Ez pe-
dig azt jelenti, hogy nem is térhetnek meg igazán, mert a kulcsokkal kapcsolatban 
az igazán megtérés, mint a feloldozás fqganatosságának a feltétele, nem lehet, más, 
csak az a hit, amely a kulcsok hatalmába belefogódzik. Mi pedig erre nem adunk 
lehetőséget. Az ellentmondó a dologban az, hogy mi akik a feloldozás feltételét 
nagyon fontosnak tart juk, magunk akadályozzuk meg, azt, hogy gyónóink ehhez 
a feltételhez eljussanak. 

Lássuk ezekután, mi volna részünkről a helyes eljárás? 
Az első: Isten igéjének határozott hirdetése. Amint bebizonyítottam, ez 

a feloldozás feltételének előfeltétele. E nélkül a kulcs nem lehet foganatos, 
mert nem térhetünk meg az evangélium előzetes közlése nélkül, Ezért a 
kulcsok örömüzenetét nem szabad olyan tétova módon hirdetnünk, ahogyan 
tesszük, hogy tudja meg a gyónó, miben kell hinnie. »Hirdessük teljes hatalommal, 
hogy bizonyosak a kulcsok, hogy bizonyosan Isten igéjét mondják és hirdetik, ami-
l en minden kételkedés nélkül hinnünk kell. Már az is elég fáradságba kerül, míg 
a nyomorult lélek hinni tud: mit tegyen hát, ha még azt is bizonytalanná teszik, 
amiben hinnie kellene es ekként kételkedését és kétségbeesését növe'ik és meg-
erősítik.«60 Ezért igen erősen kell hangsúlyoznunk absolutionkban a kulcsoknak 
önmagukban való érvényességét. »Én bizonnyal feloldlak té?ed«, mondja Luther, 
>.ezt hinned kell. Én tudom bizonnyal, hogy téged .Isten előtt feloldottalak, akár 
hiszed, akár nem hiszed.«01 — Ez a hang egyelőre hiányzik absolutionkból, mert 
.a kulcsok önmagukban való érvényességét mi még a magunk számára nem tisz-
táztuk. De ha a feloldozás feltételét valóban fontosnak tart juk, amint absolutionk 
mutatja, akkor sürgősen át kell térnünk erre a hangra és e r re a szempontra. 

Ezután kerülhet sor a hit követelésére és sort is kell erre kerítenünk, 
mert a kulcsok a kegyelem foganatos jegyei, lutheri értelemben. Még pedig 
a fides specialis-t kell követelnünk, a korábban kifejtett indokok miatt, És 
a gyónót biztatnunk kell ar ra , hogy higgyen. —• Mi könyör t^en bírák va-
gyunk az absolutionkban, akik kérdezgetünk és vallatunk, a gyónókat önvizsgá-

U. o. 131—132. lap. 
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latra utasítjuk és csak a legvégén szelídülünk meg egy kissé, amikor azt mondjuk: 
>,bízzatok igazán megtérő hívek...« Ennek a hangnak, ennek az utolsónak kellene 
érvényesülnie az egész absolutioban, csak nem ebben a formában, hogy »igazán 
megtérő hívek, bízzatok«, mert ennek a bizalomnak semmi köze sincs az evangé-
liumhoz, sem a kulcsokhoz, sem a Krisztushoz, mivel ilyen bizalom e:etén az em-
ber magának hisz. Farizeusok és álszent megtértek bizalma ez. Az igazi gyónót ép-
pen az jellemzi, hogy hiányzik belőle ez a bizalom. Absolutionk azonban, úgy lát-
szik, más nézeten van, mert nagyon ku'tatgattatja a gyónóvá1, hogy igazán megtért-e, 
holott szegény fe„'e már elímondta, hogy bánja a bűneit, igyekszik ma;d m 'n 'en bűnös 
szokást elhagyni, másoknak megbocsát s liisz a Krisztusban. Mint magam is sokszor 
gyónó szólalok fel ez ellen és kérdezem, hát mi az igazi megtérés, hja nem az, hogy 
hiszek a Jézus Krisztusban és mindazt vallom, amit a gyónásban tőlem kérdez-
nek? S liaiez az igazi megtérés, akkor a gyónók vallomásai után miért firtatja még 
mindig a gyóntató, hogy a gyónók igazán megtértek-e; és legvégül miért biztatja 
őket azzal, hogy »bízzatok igazán megtérő liívek«, mikor nyíltan bevallották, hogy 
ők nem magukban biznak, hanem a Krisztus érdemében hisznek? 

Mindez azt mutatja, hogy absolutionkban az igazán megtérésnek valami 
különös jelentősége és (jelentése van. Talán csak azt'jelenti, hogy mi nem hiszünk 
azoknak a szóbeli feleleteknek, amelyeket a gyónók a mi kérdéseinkre adnak, 
meri ki tudja, hogy azért mert szóval megfeleltek, igazán megtértek-e? Egy szó-
val sem utalunk azonban arra, hogy az igazán megtérés ezt jelenti. Csak elő-
kapjuk nagy hirte'en ezt a feltételt és mennykőcsapásszerűen lesujtunk vele a 
gyónókra, úgy hogy szegények azt sem tudhatják, miért kapják a nyakukba ezt 
az intelmet, liisz mindenre megfeditek és abban az elismerésben részesültek, hogy 
erős a hitük és jóra igyekeznek. Éppen ez az elismerés az akadálya annak, hogy 
az igazán megtérést a fenti je1entésnek megfelelően értelmezzük, mert akiről elis-
mertük, hogy erős a hife és jóra igyekezik, arról azt is elismertük, hogy van lel-
ki fedezete a szavainak. Szó sem lehet tehát arról, hogy az igazán megtérés abso-
1 utionkban azt jelentené: mi ezzel a gyónókat a Karsay—Czékus Agenda mód-
jára csak arra akarjuk figyelmezhetni, »hogy amit szájjal vallottatok, az tettel és 
valósággal is feltaláltassék szíveitekben « 

Az igazán megtérés jelentése absolut ionkban nem lehetmás, csak az, hogy 
mi tökéletes bűnbánatot kívánunk a gyónóktól. Még pedig, ha figyelembe vesszük 
eg> felöl azt, hogv a bűnbánatnak hitvallásaink szerint két része van, a töredelem 
és a hit; másfelől azt, hogy a gyónókról elismerjük, hogy jóra igyekeznek és erős 
a hitük; akkor azt is kitaláljuk, lia ezt a két oldalt egybevetjük, hogy milieu kí-
vánunk mi tökéletes bűnbánatot a gyónóktól. Nyilván a töredelemben, mert az 
erős hitet már nem igen lehet fokozni, tökéletesíteni, ellenben a jóravaló igye-
kezetet azt lehet. S épp az a célünk az igazán megtérés hangoztatásával, hogy 
a gyónók lelkiismeretére hurkot vessünk és őket tökéletes, teljes töreclelemre 
bírjuk. Ebben az é r t e imben megerősít bennünket az, hogy a gyóntató kérdé-
seklen 4:1 arányban a töredezni javára és szempontjából vallatjuk ki a g y ónokat; 
és megerősíthet bennünket az is ebben a vé'eményben, amit eddig á l t a l á é n ab-o-
Tutionkról elmondtunk. 

Mindebben ab=olutionk nagyon következetes. Tudniillik, lia az absolutio-
ban semmivé le^z a feloldozás önmagában való érvényessége s uralkodóvá vá-
lik U< fo'^anatosság szempontja., akkor egészen természetes, hogy a hit elveszti je-
lentőségét s helyét a töredelem foglalja el. Más kérdés azután az, hogy ez meny-
nyiben helyes? Azt már kimutattam, hogv ez alapjában véve helytelen. De rá kell 
még mutatnom arra, hogv lia az absolutioban az első helyre a kulcsok önmagukban 
való érvényességének a hirdetése kerül, akkor a töredelem csak a harmadik lie-
h e n jöhet szóba, s akkor sem mint tökéletes töredelem. 

A második hely a hité. Kétféle módon is megindokolja ezt Luther. Az 
egyik ok az, hogy az önmagukban érvényes kulcsok hitet követelnek s foj?ana-
tosságukhoz ez szükséges. »Vigyázz tehát, nehogy bármi módon saját töredel-
medl>e helyezd bizalmadat, hanem igen is a te jóságos és hű üdvözítőidnek, a Jézus 
Krisztusnak puszta igéjébe.« »Az ember ne azért vegye biztosra, hogy az üdv álla-



potában van, mivel elmondhatja, hogy bűnei miatt fájdalmat érez, hanem sokkal 
inkább azt vizsgálja meg, vájjon a feloldozás szentsége után azzal a hittel vágyó-
dik-e, hogy ha ő abban részesül; abban fel vagyon oldozva.«62 A másik ok, hogy a 
töredelem, a bűneink miatt való félelem, a lelkiismeret szorongása természetes va-
lami, noha nincs meg minden emberben, míg a hit kegyelem s nem olyan közönsé-
ges dolog, »ami széltélren-hosszában bárki fiánál meglenne.«'62 Éppen azért nem any-
nyira az szükséges — mondja Luther —, »hogy a feloldozandótól ezit kérdjük: bán-
kódol?, hanem inkább ezt: hiszed, hogy én téged feloldozhatlak? Amint Krisztus 
mondja a vakoknak (Mát, 9:28.): hiszitek, hogy én ezt cselekedhetem? Mindenek 
lehetségesek annak, aki hisz.«63 Aki erre a kérdésre igennel felel, tehát az örmagá-
ban érvényes oldókulcs felmutatására (itt a felmutatás theologiai jelentősége!) ma-
gától vallást tesz »és ezt alázatból teszi, annak hinnünk kell.«64 

Harmadik helyen jöhet csak szóba ta töredelem, de itt is csak azért, mert 
képtelenség, hogy aki hisz, az ne legyen töredelmes. 1A foganatossághoz azon-
ban a töredelem nem szükséges, tökéletes törede'emről pedig szó sem lehet,65 »mert 
tedd fel (legyen bár képtelen avagy .csak ép esetleges dolog) hogy valaki nem 
töredelmes, vagy nem hiszi, hogy eléggé az és a feíoldozásban mégis teljes bizo-
dalmát veti s hiszi, hogy ő fel van oldozva, maga ez a hit a legigazabb módon 
fteloldozottá teszi őt, mert hisz abban, aki azt mondotta: va^mit megoldozaísz 
stb. A Krisztusba vetett hit mindig megigazít,...még ha nem gondolod is, hogy 
eléggé töredelmes vagy (maaradban ugyanis nem lehet és nem is szabad bíznod).«66 

Ezek után a feloldozás módjával kapcsolatban két kérdést kell tisztáznunk. 
Ezek közül az egyik inkább a feloldozás feltételével, a másik magával a feloldo-
zással kapcsolatos. 

A feloldozás feltételével kapcsolatban teljes lehetetlenség az, hogy mi nem 
merjük megállapítani, »igazán megtért«-e a gyónó, víagy nem. és teljesen őreá 
bízzuk annak az eldöntését, hogy mi vonatkozik reá, az oldás-e vagy a kötés. 
Hát kinek adta Krisztus a kulcsok hatalmát»? A gyóntatónak, vagy a gyónó-
nak? Kinek kell eldöntenie azt, hogv köt-e vagy old? A gyónónak vágy a gyón-
tatónak? A foganotosság szempontjából nyilván a gyónó hi fe dönti el ezt. de a 
mi absolutionkban ez a kérdés nem a foganatosság • szempontjából vetődik 'fel, ha-
nem az érvényesség szempontiából. Ebből a szempontból pedig a hatalom a gyóntató 
kezében van. »Amit te megkötsz, amit te megoldasz«, mondja az ige. S bár bibliánk-
ban a személyes névmások nincsenek külön kiemelve, mégis kétségtelen, hogv a 
gyóntató személyes kötelessége annak az eldöntése, hogy mit csináljon, oldjon-e 
vagy kössön. Tehát ebbe a személyességbe nemcsak én tartozom bele, aki oldok, 
hanem az is, >1 kit oldok. Mindez az absobitionkból hiányzik. A jó absolutioba azon-
ban bele tartozik s éppen ezért, le kell vennünk a gyónók válláról azt a terhet, amit 
mint kövességet a mi vállunkra rakott Jézus. 

Magával a feloldozással kapcsolatban az a kérdés, hogy a feloldozás mód^'a, 
formája ez le.gyen-e, hogy »hirdetem«, vagy az, hogy »feloldozlak«, »megbocsá-
tom a te bűneidet«. Liűher váltakozva használja mindegyiket, mi inkább csak azt, 
hogy »hirdetem«. A kérdést végeredményben az dönti el, hogy melvik feiezi ki 
legjobban azt a személyességet, amelvet az előbb említettem és melvik iutta<ja 
leginkább kifejezésre azt, hogy a feloldozást a gvóntató i f t a földön véffzi s 
csak ez után következik az oldás a mennyben. A három közül a »hirdefem« fc'ezi 
ezt ki legkevésbbé. Ez alkalmas arra, hogy azt a hitet keltse: a feloldozást Isten 

' 62 L. 16. jegyzet, 166. lap. 
63 U. 0. 167. lap. 

' 04 L. 32. iegyzet, 158. lap. 
65 Itt mindig figyelembe veendő, amit hitvallási irataink a tökéletes gyónás megkö-

vetelésével kapcsolatban elmondanak'. Pl. Apológia, 254. lap. Harmadik gyóntató kérdésünket 
v. ö. Apologia, 237., 262. lap, (gyümölcsök) és a ref. Istentiszteleti rendtartás 98. lap, 8. 
pontjával. 

' 86 L'. 16. jegyzet, 166. lap. 



végzi, ez előbb a mennyben történik meg és a gyóntató csak ezt a már odafent 
végbement oldást hirdeti itt a földön. Éppen ezért ennek a használata ajánlatos 
a legkevésbbé, mert kerülnünk kell a feloldozással kapcsolatban minden bizony-
talanságot és félreértést. Ezenkívül ez a forma meglehetősen rideg és nem any-
nyira személyes, mint a másik kettő. S még egy ok: okvetlenül körmondatokba 
keveredik miatta a gyóntató. Sokkal ajánlatosabb tehát a »feloldozlak« és a »meg-
bocsátom a te bűneidet«, mint a »hirdetem«. 

Végezetül ehhez a ponthoz megemlítem, hogy a feloldozás módja nem le-
het más., csak kijelentő. A katholíkusok elismerik, a könyörgő formát is és ezt 
egyíormja értékűnek tartják a kijelentővel/7 mi azonban ezt nem ismerhetjük 
el, mert az ige, az »amit- te megoldasz« határozott kijelentést követel. Ezen a pon-
ton azonban nincs nálunk semmi baj, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy a kije-
lentő formák közül éppen azt választottuk ki magunknak, amely mögé legjobban 
rejthető el az a theotogia, amelynek alapján a könyörgő forma is érvényes le-
het, amint absolutionkban kb. ez a theologiai húzódik meg a »hirdetem« mögött. 

A kötés kérdésére áttérve, ezzel igen egyszerűen és az előbbinél jóval 
rövidebb módon végezhetünk. Témánk ugyanis a feloldozás és nem a megkötés. 
Éppen ezért a kötéssel csak annyiban foglalkozunk, amennyiben érinti ezt a témát. 

Az első kérdés: beletartozik-e a kötés az absolutioba? Liturgikus rendünk 
szerint igen; szerintem nem. Ebből a szempontból valóságos unicum és borzalom az 
abso.utionk. A szörnyűségek szörnyűsége. Azért, mert Krisztus egy mondatba fog-
laltan szól mind az oldásról, mind a kötésről, ugyan micsoda írásmagyarázat az, 
amely ebből azt következteti, hogy nekünk az absolutionál citálnunk kell mind 
a két felét a mondatnak és nem élhetünk az oldással a kötés njélkül, pláne mi-
nekutána kivallattuk a gyónókat. Igaz, hogy nem ugyanazokat oldjuk és kötjük, 
mert az igazán megtérőknek szól az egyik, és a meg nem térőknek a másik, 
de nem állítunk közben félre senkit sem a gyónók közül és nem feléje fordulva 
mondiuk el az átkot, hanem változatlanul az egész gyülekezetnek hirdetjük ezt. 
Talán azon az alapon, hogy mindenki gyanús, aki él s különösen gyanús az, aki 
gyónni jött, a kérdéseinkre igennel felelt és nem roskadt össze, mikor igaz meg-
térést követeltünk tőle a feloldozáskor. No, az ilyet még egy kicsit megijesztjük1 

a kötőkulccsal, hogy hiba ne legyen nála a töredelemmel. Tetzel módszere ez. Ha 
jó absolutiot akarunk, az igének megfelelőt, akkor nyomban ki kell ebrudalnunk 
a kötést mai absolutionkból. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kötőkulcsot vágjuk sutba. Ellenkező-
leg sokkal jobban kell élnünk vele, csak 'nem az absolutioban, hanem azt meg-
előzőleg. 'Ma mi ott használjuk a kötőkulcsot, fahol semmi helye s ott, ahol hasz-
nálnunk kelle, ott nem élünk vele. A kulcsokat elrendelő igék három helyen ta-
lálhatók meg a Bibliában s ezek közül kettő e lőbb szól a kötésről s azután .az 
oldásról. Talán szabad ezt úgy értelmeznünk, hogy előbb a kötőkulcsot kell hasz-
nálnunk, ha egyáltalában szükséges, hogy jezt. használjuk, s nem az oldót. Ennél 
azonban Jnegalapozotta bb érv az, amelyet 'mind a három bibliai hely alátámaszt, 
hogy az elrendelő igék szerint világosan el kell választanunk egymástól az oldást 
és a kötést, s ennek megfelelően a feloldozottakat és a megkötötteket. A Keresz-
túri Ágenda ezért a bűnbánati beszéd után »az evangélium hatalmával (tejliát a 
kotőkulccsal!) eltiltja a szent vacsorától a bálványozókat, eretnekeket, parázná-
kat, stb.«, amint már említettem. Csudálatos, hogy ez az Ágenda más tekintetben 
annyira hatott reánk, de ebben a dologban nem. Miért? Mert amennyire félünk 
mi az oldókulcstól, még sokkalta jobban félünk a kötéstől. Egészen elhagyni azért 
nem merjük, mert mégis csak Krisztus rendelése, és a töredelem elmélyítésére 
nlkalmas eszköznek tetszik, de úgy használni, ahogyan az ige kívánja, nem mer-
jük. Félünk attól, hogy fegyelmi eszközzé tesszük azt, ami lényegéten a kegyelem 
eszköze. 

Absolutionk azt mutatja, hogy mi a kötőkulcsot a kegyelem eszközének 
tartjuk és mindenféle egyházfegyelemtől elválasztjuk. Ezért nem tiltjuk el az úr-

87 L. 30. jegyzet, 388. lap. 



Vacsorától a bűneikben megkötötteket és ezért nem gyakoroljuk a kötőkulcs ha-
talmát személyesen. Ebből az utóbbi szempontból feltűnő a különbség- az oldó-, 
ill. a kötőkulcs használatunkban. A gyónókra vonatkozó személyességet illetően 
üagyformán járunk el mind a két kulcsnál, de a magunkra vonatkozó személyes-
ség szempontjából nem. Mert az oldásnál még ezt mondjuk: »én hirdetem...«, de a 
kötésnél már nem »én hirdetem«, hanem »az Urnák Szentlelke hirdeti«, hogy] 
a bűnök megtartatnak. így aztán »nagyszerűen« kikerüljük az egyházfegyelembe 
sodródás veszélyét, de annak az árán, hogy meghamisítjuk az igét. Mert kinek 
adta Krisztus a kötőkulcsot, a Szentléleknek, vagy nekünk? Az ige szerint ne-
künk, mert nem azt. mondta, hogy amit a Szentlélek megköt a földön, az kötve 

' lesz a mennyben,, hanem azt, hogy »amit megköttök a földön, a mennyben is kötve 
lészen.« Ekkor pedig nekünk kell a kötőkulcsot személyesen használnunk. Szemé-
lyesen abban az értelemben is, hogy »én hirdetem«, de személyesen olyan módon is, 
hogy akit megkötünk, az aztán tudja minden félreértés nélkül, hogy meg van kötve. 
Az egyházfegyelmet tehát a kötőkulccsal kapcsolatban elkerülnünk nem lehet. 

1 Ezért Luther nemcsak azt hangsúlyozza, hogy a kötőkulcs kegyelmi esz-
köz, hanem ugyanekkor azt is megemlíti, hogy nekünk ezzel a kulccsal fegyel-
meznünk kell. És ha ezt komolyan vesszük, azt mondja, akkor ennek a kulcsnak 
szerfelett sok tennivalója akad, »mert a keresztyének között akad néhány durva, 
gonosz lélek és vad ember, úgy hogy ezen hamis keresztyének miatt a kegyesek-
nek se nyugtuk, se békességük nem lehetne, lia a kötőkulcs a maga ostorával elő 
nem állana és ha merő kegyelmet és biztonságot tapasztalnánk. Még akkor is elég 
gond szakad ránk, ha még oly erős, és nagy is ez a büntetés és ítélet. A vaskemény 
kötőkulcs tehát nagy vigasztalás, védelem, várfal a jámbor keresztyéneknek a 
gonoszokkal szemben és a mellett még maguknak a gonoszoknak is üdvös orvos-
ság, haszon és jótétemény, habár a testre nézve félelmetes és kellemetlen is.«63 

• Hitvallási irataink ugyanezt mondják és kívánják. Amikor tehát én a kötőkulcs-
nak az absolutionkból való eltávolítását kívánom, akkor ezt nem azért teszem, 
mer t lehetetlennek tartom, hogy bárkit is megkössünk bűneiben, lianem ezt azért 
sürgetem, hogy az oldókulcs valóban oldó-, a kötőkulcs .pedig valóban kötőkulcs 
lehessen. Szükséges, természetesen, hogyha erre az útra lépünk, hogy a kötőkulcs 
problémáival külön is foglalkozzunk; azonban erről most »a feloldozás« miatt le 
kell mondanunk, lévén »a feloldozás« nem »megkötés«. 

Ezzel nagyjából a kulcsok hatalmával kapcsolatban mindazokat a problé-
kat felvetettem, amelyeket a jó absolutio érdekében minél előbb tisztáznunk kell. 

Grűnvalszky Károly. 

A dolgozat közlését legközelebbi számunkban folytatjuk. Hátra van még a felvetett 
kérdések utolsója:- beletartozhatik-e a közgyónás és a feloldozás a liturgiába? A szerző 
határozott igennel felel. (Szerk.) 

68 L. 32. jegyzet, 160. láp. 



TÁJÉKOZTATÓ Rovatvezető: DEZSÉRY LÁSZLÓ 

Kultura , c iv i l i zác ió , t e c h n i k a . 
A kultúra, civilizáció, és technika kérdésé-

nek vizsgálata az egyik legfiatalabb, de leg-
szélesebb tárgykörű tudományszaknak, a kul-
túrfilozófiá-nak központi témái közé tartozik. 
Magának a kultúrfilozófiának kezdeteire Pro-
hászka Lajos szellemesen mutat rá. Párhuza-
mot von a történelemfilozófia kezdetével. 
Amikor az utolsó idők várásában szinte min-
den történelem vége felé tekinienek, akkor írja 
meg Augustinus csodálatos történelemfilozó-
fiáját; a De Civitate Deit. Hasonlóan születik 
a kultúrfilozófia is Rousseaunál és a roman-
tikusoknál a kultúrcsömörböl. 

Módszerének gyökerei a theologusoknál 
régóta adva voltak. A Szentírás-magyarázafl 
középponti problémája mindig az volt, hogy 
külső jelekből, emlékekből, szövegekből visz-
szakövetkeztessenek a jelet felhasználó belső 
szándékra. A jel, jelentés, megértés fogalmai-
ban pedig az emberi kultúra gyökérproblémája 
rejlik. (Mátrai L.) A módszernek csak a theo-
logia területét kellett elhagynia, hogy kultúr-
történetivé váljék. 

A kultúrfilozófia főtémája pedig az, hogy 
mi a kultúra és fennállásmódi a, subsisten-
ciája. Hegel nyomán terjedt el a kultúrának 
a szellem tárgyi alkotásaként való értelmezése, 
az »objektiv szellem« fogalma. Ezzel megvolt 
a kiindulás; a kultúra létmódja azonos a szel-
lem létmódjával. Azonban már az első kísér-
tetek, melyek a szellem fogalma alapján igye-
keztek meghatározni a kultúra fogalmát, stá-
diumokat állapítottak meg az emberi élet 
fejlődésében .és ezzel már belekerült a kultúra 
fogalmába az axiologiai szempont. Ezt az 
axiologiai, értékelmőleti szempontot dolgozza 
ki Windelband és Rickert. Szerintük a kultúra 
fennállásmódja, subsistenciája már nem pusz-
tán a szellem, hanem az érték. Dilthey müve 
a szellemtudományok és természettudományok 
szétválasztása és határaik kijelölése. Rickert 
Henrik (1863—1936.) pedig már természettu-
dományok és kultúrtudományok között külön-
böztet. Ebben az ellentétben fogan nála a kul-
túra meghatározása; »a természet összességén 
a magától, keletkezett, a »született« és a maga 
saját »növésére« hagyott dolgokat értjük. A 
természet fogalmával szemben áll a kultúra; 
ez nem más, mint azon dolgok összessége, 
melyeket az értékcélok szerint cselekvő ember 
vagy közvetlenül hozott létre, vagy pedig 
ha már megvannak, legalább a hozzátapadó 
értékek kedvéért szándékosan ápol.« (Kultur-
wissenschaft u. Naturwissenschaft. 1899. Ma-
gyarul Franklin. 1923.) 

Ez az axiologogiai szempont uralkodott a 
kultúrfilózófiában mindaddig, mig az ethno-
logia és biologia hatása alá nem került. Mi-
előtt azonban ennek ismertetését megkezde-
nők, még néhány szót kell szólnunk a kultúr-
meghatározá ;ok karakteréről. Az axiologiai 
beállítottságú kultúra-meghatározások is a leg-
változatosabb charaktert mutatják. Spranger 

meghatározása esztétikai színezetű. Az egész 
kultúrát a művészi alkotás mintájára fogja, 
fei". Kierkegaard, Griesebach, Gogar e i theolo-

giai szempontok szerint értékelik és határoz-
zák meg a kultúra fogalmát. A marxisták 
more oeconomico kultúrfogalmat alkotnak, 
Frobeniussal és Spenglerrel pedig az eíhnolo-
giai, ill. biologiai szempontok nyomulnak be 
a kultúra fogalmába. 

Irodalom: W. Windelband; Präludien. 1884 
Magy. F. I. T. Bp. 1925. 

H. Rickert: Kulturwissenschaft u. 
Naturwissenschaft. 1899. Magy. 
Franklin k. 1923. 

E. Spranger: Lebersformen. 1930. 
Halle. 7. kiad. 

Mátrai László: Modern gondolko-
dás. Magy Szemle Kt. Bp. 1938 

Prohászka Lajos: Tör énet és Kul-
túra E. Ny. Bp. 1946. 

Ervin Gábor: Kultúra és emberi-
ség. Jelenkor, k. Bp. 1943. 

I. K u l t u r a é s k u l t u r á k . 
Amig a kultúra értékfogalom volt, addig 

singulárisban használták. Lassan azonban a 
biologia uralma alá került. Az ethnologia pe-
dig végleg megfosztotta transcendens jelle-
gétől és plurálissá tette. 

Leo Frobenius (1873—Ï volt az az ethnolo-
gus, aki a kultúrák organizmusszerüségét a 
Tudomány számára felvetette. Kutatómunkája 
közben térképeken jelölte meg az afrikai né-
pek anyagi és szellemi életét kifejező ténye-
ket: anya- és apajog, házépítési szokások, 
temetkézési módok, művészeti elemek stb... 
Ezek a primitívek életmegnyilvánulásairól ké-
szített topográfiai térképek ébresztették rá, 
hogy minden tájnak megvan a maga kultúr-
foimája, melynek keretei között mozog. Minden 
emberi magatartásforma és termék valami mó-
don egy zárt rendszerhez tartozik és csak e 
rendszer 1öbbi tagjaival együtt lép fel. A 
kultúráknak ilyen zárt szövedékű egy-
ségeit nevezi Frobenius »kultúrkörök«-nek. A 
történelmi tárgy szerinte ezentúl nem egyes 
jelenségek, hanem a kultúrák, ezek a titokza-
tos egységek. 

Mi már most e kultúrák lényege? A fro-
beniusi terminológia egyetlen szóban foglalia 
össze a feleletet; a » paideuma«. Ez pedig 
»egy nép kultúrbirtokában lévő ismeretlen mé-
lyebb értelem.« A paideumát Frobenius a né-
mileg más értelmű kultúrlélek helyett hasz-
nálja. Ez is kultúrpsichologiai fogalom s rajta 
»egy nép szellemi struktúráját kell érteni, 
amennyiben az kultúrális magatartásából le-
olvasható. Kultúrmorphologiailag azonban még 
több ennél, mert a paideuma mindenütt sajátos 
törvényszerűségeket mutat.« Az ember felett 
lebegő, az embernél szívósabb kultúrlényeg a 
paideuma, hasonló a görög sorshoz, mely fo-



galomhoz Frobeniusí erős szálak fűzik. »A 
kultúra él és hal, újból feléled és kultúr-tere-
ken keresztül vándorol sajátos feltételei sze-
rint, úgy. mintha az ember ott se lenne, aki 
az ő alakjának csupán szerszáma. Feltétalei 
ugyanazok, mint az élőlényeké. A ku'.túra or-
ganikus és önalakúlásának tárgya az ember.« 

Miképpen hat ez a paideuma? Frobenius 
példákkal világítja meg. Egy ilyen példája; 
Egész nap kedvetlen egyiptomi vezetője vi-
dámmá és derűssé lesz a nap előtt elrepülő 
sólyom számára. Miért? Nem tudja megmagya-
rázni. De Frobenius tudja, hogy pár évez-
teddel előbb a sólyom a napisten szimbóluma 
volt. Ez a szimbólum halottan, tudat alatt is 
beletartozott a kedvetlen egyiptomi kultúrá-
jának struktúrájába. A halott szimbólum benne 
a sólyom megpillantásakor megelevenedett 
és megragadta az egyiptomit, bár nem tudta 
megmagyarázni, hogy miért. 

Ez a »megragadóttság« szintén középponti 
fogalma Frobenius kultúrmagyarázatának. 
Nem más ez, mint a kozmikus rend megfog-
hatatlan alogikus észrevétele. Ebből a meg-
ragadoítságból születik a i^ték és a kultusz. 
Az ember a természet Tendjét játssza eí úgy 
ahogy ez a rend magragadja őt és ebből a 
játékból és kultuszból születik a kultúra. A 
paideuma belép a térbe és időbe és történe-
tivé lesz. 

Irodalom: Leo Frobenius: Schicksalskunde. 
Weimar. 1938. 
Erlebte Erdteile. Frankfurt, a. 

' M. 1925. 
Oswald Spengler (1880—1936.) Frobenius ta-

nítványa, de mélyreható különbségek is van-
nak köztük. Frobenius irracionális, kultúráia 
túlságosan az ember fölött lebegő, Spengler 
végleg az ember sorsához köti. Frobenius kul-
túrája túléli az embert, Spengleré föltartóz-
tathatatlanul meghal az emberrel együtt ,s:>k-
szor még előbb is. A történelmi tárgy Speng-
lernél is a kultúrák sokasága; »A kultúra min-
den elmúlt és jövendő világtörténelem ősfe-
no,ménje.« Ezek bár bensöleg összetfüggek, 
mint egy növényi szervezet, egymásközt össze-
függgés elenül és céltalanul peregnek le az 
időben. (A második kötetben már észrevesz 
bizonyos összefüggéseket a kultúrák között és 
enged merev álláspontiából. Eddig a világ-
történelem nyolc teljesen kifejlett kultúrát 
termelt ki; a kínait, babilóniait, egyiptomit, 
vndet, antikot, arabot, mayat és nyugatit. A 
többit elvetélte. Spengler kultúrfogalmából az 
értékelem már teljesen e'.tünt és egészen bio-
logiai jellegű lett. Legszívesebben a növények-
hez hcsonlítíjia; »Ezek a kultúrák, a legma-
gcöabbrangú élőlények fenséges céltalanságban 
nőnek fel, mint a virágok a mezőn.« 

A kultúra ideáját, lelkét megkülönbözteti a 
történelemben való megjelenésétől. A kettő 
viszonya olyan, mint a testé éi; a léleké, a le-
hetőségé és a. megvalósultságé. Ez a »kultúr-

lélek« Spenglernél metafizikai valóság. »Ha 
az ember a struktúráját akarja megismerni, 
a növények és állatok összehasonlító morfolo-
giája már régen előkészítette ehhez a mód-
szert.« ! I 

A kultúrák is születnek, élnek és meghalnak, 
akárcsak az ember. »A kultúra abban a pi-
lanatban születik, amikor egy nagy lélek az 

örökgyermeki emberiség őslelkiségi állapotá-
ból íelébred, eloldja magát; egy alak az alak-
talanságból, egy elhatárolt és múlandó a vég-
telentől 'és a maradandótól. Egy pontosan 
körülhatárolt táj talaján nyílik, malyhez nö-
vényként kötve, marad..bakkor hal meg (a* 
kultúra), ha ez a lélek a népi. nyelvi, hitbeli, 
művészi, állami, tudományos alaki lehetősé-
geinek teljes egészét megvalósította és ezáltal 
ismét az őslelkiségbe tér vissza.« Tehát a 
kultúrának is van sorsa. A »sors«, ez a kike-
rülhetetlen szükségszerűség »a világtörténe-
lem organikus logikája.« Ez a sors fokozato-
kon keresztül teljesedik be minden kultúra 
életében; (Ezt is, mint az ösfenoméneket 
Goethe nyomán állítja fel.) 

1. Vorzeit, megelőző kor. 
2. A kultúra két foka; Frühzeit, kezdőkor 

és Spätzeit, késői kor. 
3. Civilizáció. 
A kultúra és civilizáció tehát a nagy élet-

folyam kiteljesedő és hanyatló fázisai. »Min-
den kultúrának megvan a maga sajátos civi-
lizációja. Itt fogalmazom meg először a két 
szót, — mondja Spengler. — mely eddig sze-
mélyes természetű bizonytalan ethikus különb-
séget jelzett, periodikus érte'emben, szigorú 
és szükségszerű o r g a n i k u s egymás-
utánnak a kifejezéseként. A civilizáció egy 
kultúra kikerülhetetlen sorsa.« És ez a sors-
szerűség Spenglernél azonos a szükségszerű-
séggel. Ebben a fogalomban nyila kőzik meg 
legtisztábban Spengier fatalizmusa. Minden 
kultúra életfolyama élőre meg van határozva. 
Minden kultúra kikerülhetetlen sorsa a civili-
záció és utána a vég. Mert a »tiszta -civili-
záció mint történelmi folyamat; szervetlenné 
lett, elhalt kultúrák fokozatom leépülése.« 

Frobenius és Spengler sub specie prae eriti 
nézik a kultúrát. És valóban a kultúra törté-
neti fogalom is; produktum. A tiszta tények 
és jelenségek kedvéért azonban megfe'edkez-
nek a követelményekről. Ha nem hagyják el 
a történeti empirizmus területét, elméleteik 
mintaszerűek és találóak lennének. Gondola-
taiknak azonban metafizikai, absolut értelmet 
adtak és ezáltal meghamisították azokat. Nem 
veszik észre, hogy miközben a történelem az 
emberi formák relativitását tárja fel, egy többé 
már nem relativ felismerés beszél be'.őle. A 
kultúra kifejezés jelöli az igazságok és érték-
formák absolut rendszerét is, mely már eszme. 
S ők nem oldják meg a »kultúrák« történelmi 
kérdését, sőt a »való kultúra« filozófiai kér-
dését föl sem állítják. (Ortega.) 

Irodalom: O. Spengler: Der Un ergang des 
Abendlandes. I—II. München 1920. 
Szemere Samu: Spengler filozó-

f i á ja . Bp. 1924. 

II. Kultúra és élet. 
A mult század racionalisztikus, Frobenius 

és Spengler bizonyos pontokon meghatározat-
lan relativisztikus kultúrfogalma között a ki-
egyenlítést José Ortega Y Gasset (1883—) spa-
nyol filozófus kísérli meg. Egész filozófiai 
kísérlete, kultúrfilozófiájának alapgondolata, 
új ismeretelmélete ebben a gondolatban fejez-
hető ki; az értelmet akarja az "élethez Idomí-
tani. Az értelem is élettani termék. Minden 



értelem mes és minden ér e'emben má; igaz- noelikus-alanelveket. annak meg kell tartóz-
s gok . üluüződnek. Az értelem csu.án egy tatnia magát a beszédtől.« 
oly közvetítő rendsjer, mellyel az igazságot 
kísérli az ember megragadni. A teljes igaz-

Akárcsak Frobenius, őt is izgatja a kultúra 
és játék viszonya. A homo faberrel szemben ö 

sigot azonban csak Isten tud.a meg agadni. a homo ludens-t vizsgálja. Nem fogadja el 
Az emberek csak olyképpe.i, min'ha egy nagy Frobenius játékelméletét fenntartás nélkül, bár 
mező különböző pontján állnának t's mind ' m ' — — 
más és más oldalról látná ugyanazt a mezőt. 
Mindegyik elölt más kép jelenik meg, de 
ugyanaz a mező. Mi a mezőt csak saját per-
s ek ivánk szerint láthatjuk. Ez a sokféle .ner-
s ek iva azonban nem pusztítja el az igazságot. 
Ezt az álláspontot nevezi Ortega »perspekt.'v-
izmis -nak. Érdekes, hogy a perspektivizmus 
egyidőben jelent meg Einste'n relativitás el-
méíe ével. Mégsem nevezhető minden fenn-
tartás nélkül Ortega á'láspontja relativizmus-
nak. A relativizmus tagadó, a perspektivizmjs 
igenlő ál áspon ot foglal el az igaz-:á^gal szem-
ben. Treuga Deit akar teremteni a racionaliz-
mus és a relativizmus között. 

A perspektivizmus szerint a kultúra első 
cselekede e is az, hogy nézőpontot _-.pr!incjpiu-
mot vál2szt. Eddig a legkülönfélébb entitá-

szerlnte is a kultúra eredeti fázisaiban min- > 
dig játszott kultúra, de »nem születik a já-
tékból, mint a magzat az anya testéből, hanem 
a játék keretében fejlődik ki játékként.« 

A kultúra alapfeltételeit és alapértékét vi-
lágos logikával és a szellemtörténet legtisz-
tább módszerével fejti fel; 

l. »A kultúra elsősorban a szellemi és 
anyagi értékek bizonyos egyensúlyát köve-
teli.« Ez az egyensúly jelenti a különböző 
kultúraktivitások eleven ténykedését és har-
monikus beilleszkedését azegészbe. Eredmé-
nye a rend, az erős tagozódás és a társadalom 
rilmikus életfolyása. A kultúra magas, vagy 
alacsony minősítésének fokmérője azonban el-
sősorban nem az intellektuális és esztétikus, 
hanem az ethikus ,és spirituális. »Magasnak 
nevezhetünk egy kultúrát még akkor is, ha 

sokat emelték a princípium rangjára. Az em- sem technikát sem egyetlen szobormüvet nem 
ber élt a vallás, a tudomány, az erkölcs, az tud megteremteni de akkor nem. ha az ir-
ökonomia jegyében, de még sohasem Klsé 
reite meg, hogy magát az életet tegye prin-
cípiummá. Ortega ezt kísérli meg. Nézőpontját 

galmasság hiányzik belőle.« 
2. »Minden kultúra törekvést zár magába. 

Kultúra annyi, mint irányítottság, s az irány 
vitális perspektívának«, a kultúra ez útját mindig egy eszmény felé vezet.« Ez az esz-

pedig »az élet szentesítésének« nevezi. A ra- mény több az egyén eszményénél; a közösség 
cionalizmus szerinte az igazsággal tartott és eszménye, mely a kultúra hordozója számára 1 f _ . ] .. 1 i 1 i.. :: 1 1. i • 1 . . • • 1 1 Kí-,1 /-1 r\rn 11 A o f inlûnf! P1 r\f o 1 + ái o a Ki-71 nn c à rr elfordult az élettől, a relativizmus pedig több-
re becsülte a lét mozgékonyságát a nyugodt. 

a boldogulást jelenti. Előfeltéte'.e a biztonság 
és a rend. A biztonság követelményéből szár-

mozdulatlan örökérvényű igazságnál. Az élet zik a jog, a rendéből a tekintély. 
azonban kettős; biologiai és spirituális arcú 
latu, ezért aktivitásainkat »kettős imperati-
vusiak* kell irányítania; »az életnek szel'emi-
nek, de a szellemnek vitálisnak kell lenne. 
A szellém elen élet barbárság, a szellem élet 
nélkül bizantinizfmus « 

Ezeknek a meggondolásoknak az alapján a 
kultúra következő meghatározását ad]a; »Ezek 

vitális és ezért subjektiv, intraorgaríikus 

Magának a törekvésnek egyöntetűnek kell 
ennie és az eszménynek magasabbnak az öt 

hordozó közösség érdekeinél. Minden aláren-
deléssel a fogalom animális szintre tolódik 
át. A nem metafizikai irányú kultura nem kul-
túra. 

3. A legpositivebb és legelsőrendübb iellege 
minden kultúrának, hogy »uralkodást jelent a 
természeten.« A természet azonban az emberi 

tevékenységek — objektiv törvényszerű égek természetet is jelenti. Minden kultúra felbom 
valóraváltói —, melyek egy életen kívüli moz- h a a z anyagi világ határtalanul megnöve-
zana'hoz igazodnak, ezek a tevékenységek je- kede't birtoklásával nincs egyensúlyban az cn-igazodnak 
len'ik a kultúrát.« 

_ tevékenységek je-
Ez a kultláirának vitális magunk feletti uralom. Ez a tétel követeli a 

definíciója. A vi álls szempont alkalma; arra, megnövekedett technika mellett a megnöve-
hogy a kultúrát tevékenységként mrtas.sa be 
és a tevékenység valóban minden kultúra alap 

kedett erkölcsöt is. Az együttélés legalacso-
nyabb fokán megjelenő »va'amivel la tozás« 

vető jellemvonása. 'Maga >a szellemi élet sem tudatának kötelességgé és szolgálattá kell tisz-
más, mint az élet tevékenységeinek bizonyos 
keszlete, melyeknek termékei, vagy ereim 

ulnia. 
Ezek után megkísérli Hauzinga a kultúra 

nyei az élettől független tartósságot és értéket megközelítő meghatározását: »Kultúráról, mint 
tarta'maznak « *igy közösség irányított magatartásáról akkor 

Ira a'om: Or;ega y Gasset: Atlantisz. (Don ^ ^ ^ L ^ V ^ S ^ S ^ S ! ^ ^ 
Quijo'e nyomában c. tanulmány-
nyal együ t.) Bp. 1943. 
Korunk feladata. Bp. 1944. 

III K u l t u r a , m i n t n o r m a . 
Az irracionalis'a Frobeniussal, a nessimista 

Spenglerrel és a vitalista Ortegaval szemben 
a legtisztább nyugateurópai gondolkodó |ohan 
Huizinqa (1872—194? német internálótáborban) 
holland történelem- és kultúrfilozófus. A pesz-
szimizmussal szemben optimistának mondja 
magát, az irracionalizmussal szemben pedig 
vallja; »Aki komolyan akarja venni az anti-

erkölcsi és szellemi téren olyan állapotot te-
remt meg, mely magasabb és jobb. mint az, 
melyet az adott természetes viszonyok nyújt-
hatnak; ismertetőjele a szellemi és anyagi ér-
tékek összhangzatos egvaníúlya és eszmény-
képe, melyben a közösség különböző aktivi-
tásai összpontosulni igyekeznek, lényegében 
egyöntetű.« 

Röviden összefoglalva; Huizinginál a kul-
túra egyensúlyt, törekvést és a természeten 
való uralkodás^ jelent. »Nem bukik el az em-
berrel, mint Spengler hirdeti, de nem ís 
lebeg oly független magasságban az ember 
felett, mint Frobenius paideumája-j megszü-



letétében gyarapodásában az emberhez van 
kötve, de ezentúl független tőle, túléli őt.« 
(Mátrai) 

Irodalcm J. Huizinga: A ho!nao árnyéká-
ban. E. Ny. Bp. 1938." 
Hcmo luders. Athenaeum. Bpeit, 
1944. 

IV. Kultura é s erktfics. 
Ortega az európai kultúra hanyatlásáról 

írott diagnózisát azzal zár;a; »Ez a probléma; 
Európa :morál nélkül maradt.« Huizinga az 
erkölcsi irányelvek pusztításával vádolja a 
bölcseleti immoralizmust, b'zonyos tudományos 
módszerű tanrendszereket és az esztétikus 
szentimentális felfogás tulrágos előietörését. 
Szerinte az fog ebből az állapotból és válság-
ból kilábalni, aki számára »minden alapérték 
annak nevét viseli, aki így szólt; Én vagyok 
az út, az igazság és élet.« 

Albert Schweitzer (1825—) nemet filozófus 
theologufi, zenetudós. orvo:missz:onárius kul-
túránk erkölcsi összefüggéseit vizsgálta. A 
»nyugati gondolkodást« a világnézeten keresz-
tül nézi, meit meggyőződése szerint egyedül 
ebből támad »mély és átfogó kultúra.« Hui-
zingával rokon abban, hogy a racionalizmust 
nem adja fel, hanem megújítani törekszik. 

A kultúra nem hordozhatja magán a tömeg-
élmény jellemvonásait. 'Miniig személyiség-
kérdés., mert egyéges világnézetet csak sze-
mélyiség teremthet. A kultúra alapia pedig 
mindig a világnézet. 

A végiggondolt világnézetnek és az általa 
teremtett kultúrának gondolkodónak, optim's-
tának és ethikainak kell lennie. 

A gondolkodás az egyetlen lehetőség, hogy 
a kettős természeten úrrá legyünk. Itt kerül 
Schweitzer^ ellentétbe Frobeniussal. A frobe-
niusi irracionális megragadottsággal szolgává 
lesz az ember. Ebből a leigázo.tságból csak 
a ráció, a gondolkodás emeli ki az embert. 

Optimista az a világnézet, mely a vfágoí 
és életet igenli; a létet magasabbra állítja 
a nem-létnél. Ez az optimizmus n/ú;t 'a a 
bizonycsságot, hogy a világnak va'ami módon 
célja van és nem a spengleri »fenséges cél-
talansággal« haladnak a pusztu'ás felé a kul-
túrák. Ez a cél pedig szellemi-erkölcsi köve-
telmény, nem a »van« ^ hanem a »kell«. Nem 
ontologiai, hanem axiologiai. Ha a »van«-ra 
nézünk, eltölthet a pesszimizmus minket, de 
a »kell« csak optimisztikus lehet. 

A gondolkodás és optimizmus a feltétele az 
ethikainak. Ez nem más mint »az embèilsze-
mélyiségének belső kiteljesedésére irányított 
tevékenység.« 

Az erkölcsi norma egyetemessége az,, mely 
a kultúra és nemzeti kultúrák közötti viszonyt 
is meghatározza. Kultúra helyett kultúrákról 
csak akkor beszélhetünk, ha az erkölcsöt szo-
kássá degradáljuk. 

Schweitzer a kultúra meghatározásánál is 
az ethikai elemet emeli ki; »Mi a kultúra? 
Egész általánosságban mondva a kultúra ha-
ladás, egyeseknek és kollektivumoknak anyagi 
és szellemi haladása.« 

Ezt a haladást az »erkölcsi észideálok« 
(ethische Vernunftideale) biztosítják. Ezeket 
egyesek gondolják el a közösségben fejlenek 

I ki. A valóságból vett ideálok esetében valóság 
hat valóságra. Ebben az esetben az emberi 
psiché csak hátráltató transformátor szerepét 
játsza. A tények feletti uralomra képesítő ér-
tékeket észideálok hordozzák. Az ember kul-
túrképessége, vagyis, hogy kultúrát befogad-
jon t's teremtsén, nem is áll másban, mint 
gondolkodásban és szabadságban.« »Gondol-
kodónak kell lennie!, hogy képes legyen "ész-
ideálok felfogására és alkotására,, szabadnak 
kell lennie, hogy észideáljait az egyetemes-
ségre rá tudja ruházni.« 

Az erkölcsi észideálok biztosíthatják egye-
dül a kettős természet feletti uralom egyen-

ílyát. »Paradoxként hathat; — mondja — a 
tudomány és lehetőségek haladásával a valódi 
kultúra nem könnyebb, hanem nehezebbé lesz. 
Az értelemnek az emberi természet feletti 
uralma a biztosíték arra. hogy a szolgálatra 
késszé tett természeti erők nyújtotta hatalmat 
ne egymás ellen használják, és ezáltal bele-
essenek egy oly létért való küzdelembe, mely 
sokkal borzalmasabb az ember ősállapotánál.« 

Kultúra és erkölcs egymáshoz való viszo-
nya tehát exístenciális kérdés. A humánum 
kérdése létkérdés. Ahol emberietlenedik, in-
humánussá válik a tudomány, művészet, munka 
és technika, ahol a tartalomnélküliség túlor-
ganizálódik,, ott az ethika és vele együtt a 
kultúra is tántorogni kezd. Korunk egész bor-
zalmas katastrófáját is csak ez az egy tény 
képes magyarázni; »Mi egy ethikamentes kul-
túrával akartuk beérni.« 

Irodalom; A. Schweitzer; Verfall und Wie-
deraufbau der Kultur. München. 
1923. 
Kultur und ethik. München. 1923. 

V. Civilizáció. 
Sokan kísérleteztek azzal,, hogy a kultúra 

és civilizáció közötti különbséget úgy dombo-
jí'sák ki, hogy civilizációt ethikamentes kul-
túrának nevezték. Ez azonban nem fedi a ci-
vilizáció igaz értelmét. 

A közönséges szóhasználatban civilizáció 
legtöbbször azt jelenti, amit a ku'túra; »az 
embernek a legnagyobbfokú organizációra és 
a legmagasabb műveltségre való fejődését.« 
(Schweitzer) Némelyik nyelv az egyiket- né-
melyik a másikat részesíti előnyben. A né-
met kultúráról, a francia civilizációról beszél 
szivesebben. Különbség felállítása nyelvileg 
nem igazolható. Ha mégis a kettő között kü-
lönbséget keresünk, azt tisztán filozofiai meg-
gondolással tesszük. 

A történelmi visszapillantás is azt mutatja 
hogy a két szó szétválasztása nem volt min-
dig meg. A. civilizáció szó a klasszikus latin 
számára még idegen. Az elválasztás. még a 
réme iroda om^aa is újkele'ű'. Wundt Ethi-
kájában a kultúrát még úgy határozza meg; 
»A te:mészét aktív befolyásolása emberi élet-
célok érdekében.« A kultúra fogalmát nála 
e'gyrészt; »az emberi szellemi munkának az 
intellektuális, erkölcsi és esztétikai kitágúlása« « 
és »a lét külső tökéletesítése« jelenti. Amikor 
ezt a két fogalmat szétválasztották, Wundt 
meghatározásának csak első fele maradt a 
kultúra számára,, a másodikat lefoglalták a 

. civilizáció részére. 



A szó ethimologiája is adhat azonban némi 
irányítást. A civ/Iizáció a civis; polgár szóból 
ered és polgáriasultság értelmében használ-
ják. Ellentéte a vadság. Benne tehát az exis-
tencia polgári formáit hangsúlyozzuk. A kul-
túra szószerint ápolást., ísi&elést i^lent. Az 
agricultura értelmében és mintáiára beszélünk 
cultura animiröl. a lélek műveléséről, műve-
lődésről, a lélek belső erőinek kibontakozá-
sáról. A kultúra ellentéte a barbárság. A ci-
vilizáció inkább külső, mechanikusan szabá-
lyoz, a kultúra belsőleg fejleszt. (Kornis.) 

Ha a különbséget ezek alapján meg akarjuk 
határozni, akkor azt mondhatjuk, hogy a ci-
vilizáció kifelé fordul, az uralom eszközeivel 
a külső rend uralmát akarta biztosítani .a 
külső természet szolgálat alá haitását célozza,, 
a kultúra viszont az ember belső elmélyülését 
jelenti. Ezt a különbséget maga Spengler is 
hangsúlyozza és már Fichte egész világosan 
megfogalmazta,, mikor következtetését abból 
vonta le. hogy az ember mások által civilizá-
lódhat kultúrát viszont csak ő maça adhat. 

A civilizáció tehát mindazon igyekezet ösz-
szessége, mely egy rendeze t polgári együtt-
éléshez, különösen nagylétszámú közösségek 
sürűnlakott országok, nagyvárosokhoz szük-
séges existálási feltéte'eket igyekszenek meg-
teremteni. Ezek a törekvések egyrészt a ter-
mészeti erők és kincsek lehetőleg legnagyob 
hasznossátételét követelik, másrészt az ember-
nek a közösségi élet érdekében való cselek-
vését. 

A kültúra pedig azon törekvések ápolása 
és tökéletesítése^. melyek az emberben levő 
szellemi és testi adottságok lehetőség sze-
rinti tökéletes kifejlését, felfelé irányuló fej-
lődését, vagyis az egész emberi élet meg-
nemesedését célozzák. Amikor testi és lelki 
adottságokat mondunk, akkor ezt azért tesz-
szük, hogy a meghatározásba egyformán bele-
férjen a görög kultúreszmény, a ftaíokagathia 
és a latin mens sana in corpore sano ideálja 
is. (Gotschlich) 

Ortega mutat rá Spenglerrel szemben, hogy 
kultúra és civilizáció nem követik egymást 
olv feltétlen periodikus rendben és nem is 
választhatók szét olyan teljességgel, mint aho-
gyan Spengler kísérli cmeg azf. A civilizáció 
mögött ott kell állnia mindig a kultúra ereié-
nek, mert ha megszűnik, akkor megszűnik az 
ember civilizációt alkotó ereje isi, Egy ideig 
eltengődhet még azzal, hogy használja a .ci-
vilizáció eredményeit, de élni ve'e és tovább-
vinni nem tudja. Aki a civilizációt adottságnak 
nézi. mint az erdőt és megfeledkezik róla 
hogy mögötte az emberi tudomány áll, annak 
számára a kultúrával együtt a civilizáció is 
megszűnik. A civilizáció minél fejlettebb, an-
nál bonyolultabbá és nehezebbé válik. A ci-
vilizáció feltételezi a kultúrát és a kultúra 
halála a civilizáció halálát is jelenti. A civi-
lizáció keret, mslynek tartalmat a kultúra ad 
és ha kivész a tartalom, a keret önmagában 
semmisül meg. 

Iroílalonx. Emil Gotschlich; Hygiene. Zivi-
lisation und Kultur. Heidelberg. 
1929. 
Kornis Gyula; Bevezetés a "tudo-
mányos gondolkodásba. Budapest. 
1922. 

VI. Technika. 
Spengler a technikán keresztül egy úi élet-

filozófia vázlatát kísérli meg. Az ember ős-
történetét veszi alapul és a technika kialaku-
lásának és keletkezésének problémáját tár-
gyalja. 

Ha a kultúra azzal kezdődik és legfőbb jel-
lemvonása mindvégig az marad, hogy uralom 
a termiszet felett akkor ehhez az uraimhoz 
az eszközt a technika adja. A technika ma-
gyarázatának és megértésének két alaptétele 
van; Az egyik az, hogy az uralom harccal 
valósi ható meg és a másik, hogy a technika 
jelentőségét csak a lélekből kiindulva lehet 
megérteni. 

»A technika az egész élet taktikába, a harc-
eljárás legbensőbb formája, ami egyértelmű 
magával az élettel... A technika soha nem a 
tárgyat, hanem a célratörő tevékenységet ie-
fenti'.« Nem a kocsit vagy a repülőgépet akar-
ták megkonstruálni,, hanem utazni és repülni 
akartak az emberek és ez a cél vezetett a két 
gép konstrukciójához. 

Az állatnak is van technikája. Gondoljunk 
a méhek, termeszek, hódok építményeire .. Ezt 
nevezi Spengler »faji technikának«. Két jel-
lemző vonása, hogy változatlan, az itt és most 
hoz tapad és személytelen nem az egyed, 
hanem a fai tulajdona. "A faji technika a fai 
taktikája. ' ' 

Az ember technikájában a döntő különbség 
abban vaa. ho.gy fe'szabadult a fai kényszere 
alól. A felszabadulás maTyarázatához Speng-
ler az existenciális filozófia két fogalmát; a 
gondot és megbánást kölcsönzi el. A gond 
oly érzés, mely a \övő tudatát tételezi fel. 
miként a megbánás a mult tudatát. Gond. 
gondoskodás, gondolkozás sz'n'e stádiumokat 
jeleznek ebben a fe'szabadulásban'. így lesz 
a faji technikából »egyéni technika.« Az egyéni 
technika az egyén taktikája. Jellemző vonásai: 
tudatos tetszésszerinti. változtathat^ sze-
mélves és feltaláló; megtanulható és javít-
ható. ' *1 1 ; i 

A technika középponti fogalma a cé'szerű-
ség. Ez a cselekvő ember álláspontja és nem 
a szemlélődő értékelésé/ A szem. a kéz az 
egész emberi test erre az egvéni taktikára 
van berendezve és erre a taktikára szolgálnak 
a mintáiukra készült eszközök is. 

Az egyéni technika mellett alakult ki a 
»közös technika.« Eszköze a beszéd; a köz-
lés technikája. A beszéd eredetét netó a mono-
lógból. a beszélés tevékenységéből kiindulva 
keresi, hanem a beszélés céliából, a dialógus-
ból. A beszélés a közös technika feltétele. A 
beszéd mellett a számítás, a vállalkozás és 
tenyésztés gondolata fejlesztette ki a közös 
technikát. A közös vállalkozások eredménye 
a veze'ők és vezetettek szétválasztása és az 
organizáció születése. A közös tevékenvség ve-
zetett az organikus léttől az organizált létig. 
Az organizált létben aztán háború, béke po-
litika, gazdálkodás., luxus... lendítették a tech-
nikát oly magasságokig, amikor az ember már 
elvesztette a magatcemtette gécek fölötti ha-
talmát és azok romlásba döntik az embert. 

Ez az a tétel, melyben Berdia'.ev az em-
ber és technika, a kultúra és technika viszo-
nyában a problémát és a sorskérdést látja. 



A gépek hatalmába vetett hit. organizmus és j 
msehanizmus viszonya és az ember elemteriet-
le.nedése, azok a kérdések, melyek megoldá-
sára hitet és tudományt mozgósítani kell. Mi-
előtt azonban Berdiajev" fejtegetéseire rátér-
nénk, kíséreljük meg a technika lényegét 
összefoglalni. 

Technika eredetileg mesterművet jelent. Ez 
magában foglalja az emberi munka eredmé-
nyét ,qualitását és annak tudományos össze-
foglalása is egyúttal. A technikának van te-
hát egy subíektív óldala. amit Spengler tak-
tikának nevez, de nevezhettük virtuozitásnak 
is és van egy objektív oldala is, mely mind-
azon eszközök és szerszámok arzenálja, me-
lyek az emberi munka eredményét növelik. 
Ezekben a szerszámokban testesül meg a 
technika), s a 'gép. a technikának nemcsak szim-
bólumává hanem reális testévé is lesz. Azon-
zonban objektiv és subjektiv szempontból is 
a technika mindig eszköz,, szerszám, de nem 
cél. A technikai munka mindig magasabb 
technikán túlfekvő életcélok érdekében fo-
lyik. A technika a kultúra af.á van vetve, 
így a kultúrának kettes karaktere van; ma-
gában hordozza az organikus és technikai ele-
met. A két elem egysége az emberi munkában 
realizálódik. 

Hogyan vált a technika korunk legdöntőbb 
problémájává és hol van e probléma megol-
dása? Erre akar felelni Berdiajev könyve. 
Ő is Spenglerhez hasonlóan, de nem a civili-
záció,, hanem a technika szempontiából fel-
állított történetfilozófiai kategóriák keretei 
között kísérli' meg a technika magyarázatát 
az emberhez, történelemhez, kultúrához való 
viszonyának megvilágítását. Az emberiség 
történelmében három stádiumot állít fel; 

1. Az organikus fázisban a szellem még a 
természetbe merül. 

2. A kulturális fázisban elválik a szellem 
a természettől és önálló szférát képez. 

3. A technikai fázisban a szellem uralkodik 
a természeten. 

A technikà veszélye abban rejlik, hogy egy-
részt a természet feletti uralom,, a kultúra 
előfeltétele, vele a kultúra keletkezélse szo-
rosan összefügg. másC'észt azonban a fech-
nika végleges győzelme, a technikai koT be-
törése által magát a kultúrát bukással fenye-
geti. 

A technikának ugyanis van egy »kozmikus 
funkciója«; 'új kosmost teremt. Nem organi-
kus., hanem organizált kosmost. Minden or-
ganizmust organizál és mechanizál. »Az em-
ber által teremtett gép kezdi az embert (saját 
arcára átalakítani.« Ennek a folyamatnak 
klesszikus példája a taylorizmus^ mely az em-
berből gépet csinál. A kultúra tragédiája te-
hát az., hogy a teremtmény feltámad alko-
tója ellen é<s tőle engedelmességet követel. 
Az ember bűnbeesésével kultúrája is bűnössé 
lett és az embernek ki kell állnia alkotása el-
lene támadását, mint ahogy Isten is eltűrte 
teremtménye lázadását. Az organizáció 
ugyanis azt akarja, hogy az ember és egész 
kultúrája géppé legyen de a szellem, mély 
a géret teremtette nem mechanizálódhat ma-
radék alanul. Benne mindig van egv irracio-
.nális maradék. Tehát előáll a titáni harc az 

em' er ós az általa technizált természet között. 
Lbben az élethalálharcban az ember ket-

tes álláspontot foglalhat el. Az egyiket Ber-
diajev »romantikának« nevezi. Ez nem mais, 
mint »a túltechnizált kultúra bukásától való 
félelem.« Reakció a technika túltengése el-
len. Je'szava az örök romantikus jelszó; »tér-
i.ünk vissza a természethez.« Berdiajev azon-
ban nem hisz ebben a megoldásban. A tör-
ténelem mejjfordíthatatlanságának elve sokkal 
meggyőzőbb semhogy ilyen olcsó jelszavak 
megoldással kecseg:eíhetnének. A kultúra ha-
lad vagy elpusztul. A technikai kor tehát fel-
adatát nem akkor oldja meg, ha megtagadja a 
technikát. Erre nem is lenne kénes az ember. 
Azért csak a másik útat választhatjuk, vagy 
elpusztúlunk. Ez a másik út pedig: ,a tech-
nikát a szellem hatalma alá kell vetni. TH 
lesz a gép szociális problémából sokkal exis-
tenciálisabb szellemi problémává. Ezt a szel-
lemi problémát pedig csak az az »úi ember« 
oldhatja mes., âki nem gépekbe veti hitét, 
hanem Istenbe, s a géneket újra eszközzé 
teszi. Mert ez korunk technikai problémáia: 
A XIX. századtól kezdve az ember minden 
hitét elveszítette,, csàk a gépek hatalmába ve-
telt hite maradt meg. Az eltévelyedett hit pro-
blémáját pedig csak az igaz hit oldhatja meg. 

Irodalom: Oswald Spengler: Der Mensch 
und "die Technik. München. Ma-
gyarul: Ember és gép. Danubia. k. 
Manfréd Schroeter;. Philosophie 
der Technik. Berlin. 1943. 
Nicolai Berdia\ev ; Der Mersch 
und die Technik. Luzern. 1943. 

Botta István. 

K ö n y v i s m e r t e t é s 

Három dolgozat a keresztségről 
Karl Barth; Die kirchliche Lehre von der 

Taufe. (Theol. Studien 14.) Ev. Vlg. Zolii-
kon 1943 . 2. Aufl.)—A keresztségről való 
mondanivalóit Barth öt tételben foglalja csz-
sze, 1. A keresztség lényege szerint az ember 
Krisztussal való meghalásának és feltáma-
dásának képei 2. A keresztség ereje abban 
van hogy Krisztus cselekszik benne. 3. A 
keresztség érielms Isten dicsőségének kije-

! lentése, aki benne az embert kegyelemben 
i részesíti és szolgálatára hívja el. 4. A kereszt-

ség .gyakorlatanak alapja az egyház és az 
megkeresztelt felelősségvállalása. 5. A ke-
resztség hatása abban áll, hogy a megkeresz-
telt ember immáron általment a halálból az 
életre s a bűnbocsánat kegyelméből él Isten 
dielsőségére. 

Ellső tételében Barth a keresztség végre-
hajtásából, a vízbemerítésből indul ki. Sze-
rinte a keresztségnek ez az eredeti módja 
nagyon íszemléletesen mutatja azt, amiről ben-
ne szó van; az embernek Krisztussal együtt 
való meghaláisáról és feltámadásáról, az új-
jászületésről. Ennek az ember számára na-
gyon veszedelmes, »kritikus« ténynek a jele 
a keresztség. Jelenlegi keresztelési gyakor-



latunk — a dneghintés — áruló tele annak, 
hogy az egyház megfeledkezett a keresztsé^-
nek halálosan komoly valóságáról s azt — 
mint általában a keresztyén élet legtöbb való-
ságát — ártalmatlanná jgyengítette. Újra 
meg kell elevenednie annak a meglátásnak, 
hogy a keresztelés a halálból ítéleten át életre 
és kegyelemre kihozó cselekvése Istennek. 

A keresztség azután nemcsak tel, hanem 
Krisztusnak magának a müve és cselekvése. 
Mint az egyházi igehirdetés egyik eleme, mint 
s/.cntség, ezért érvé íves és határos. Az egy et-
len igazi keresztelő maga Jézus Krisztus, aki 
saiát megkereszteltetésével szerezte voltakép-
pen ezt a szentséget. 

Mivel ez így van, nem ^szabad sohasem el-
feledni, hogy a víz magában »csak közönsé-
ges víz« s minden ereiét az igétől nyeri. 

Zwinglinek igaza volt, amikor rámutatott 
arra, hogy a keresztség a hivők hitvallásté-
tele is, tévedett azonban^ amikor annak ere-
iét a hittől tette függővé. 

A rchiai egyháznak igaza lett volna, ha 
azt emelte volna ki, hogy a keresztség ereie 
Jézus Krisztus egyszersmindenkorra elvége-
zett opus operatum-ának ereiéből táplálkozik. 
Tévedése azonban éppen abban van, hogy a 
keresztség erejét a korrektül végrehajtott 
szertartásban látja. 

Luther helyesen mutatott rá a víz és ige 
összetartozására. Túlzott jelentőséget tulaj-
donított azonban a keresztvíznek, amikor azt 
»isíteni, mennyei szent és üdvözítő« víznek 
nevezi. Nem a keresztvízben hiszünk, hanem 
Jé zus Kr iszlt usb a n ! 

Mindebből következik, hogy Jézus Krisztus 
hatalma nincsen a keresztséghez kötve. Mk. 
16;16. sem a kereszltség, hanem a Jut üdvös-
ségre szükséges voltát hangsúlyozza. Nem a 
keresz» ség hiánya, hanem annak megvetése 
kárhozatos. 

Haimadik tételében leszögezi Barth, hogy 
a kerresztség ezek szerint abban leli értel-
mét, hogy nem ugyan szerző oka. de ismer-
tető jele üdvösségünknek. Elhívó levelünkön 
pecsét a keresztség, ez sajátos jellege. 

E mellett hangoztatja Barth azt, hogy a 
keresz ségben Isten az ö dicsőségét jelenti ki 
s épKi egyházát, a Jézus Krisztus testének tag-
jai . Ezzel szaporítja maga az Uraz üdvözülök 
gyülekezetét. 

A negyedik tétel a keresztség gyakorlatá-
val foglalkozik. A kereszvség isteni tényét 
emberi gyarlcsíg, a gyakor.at hiányosságai 
nem ronthatják meg. Ezért semmiféle újra-
keresz.elés szóba nem jöhet. Ez azonban nem 
jelenli azt. hogy a keresztség gyakorlata 
theologiailag közömbös volna. Mindent el kell 
követni, hogy a keresztség lefolyása jelentő-
ségének és az egyház felelősségtudatának hü 
kifevßzqje legyen. 

Itt bukkan fel a gyeimekkeresztseg kér-
dése. A keresz élendő hozzájárulása, igenlése 
nélkül a keresztség igazi és érvényes, de nem 
heJyesen végrehajtott keresztség. Barth itt 
exegetikai és dogm3történeti alapvetéssel 
igyekezik igazolni azt, hogy a gyermekke-
resztség gyakorlata az egyházban sohasem 
nyugodott valami szilárd alakokon és inkább 
liraktikuis mint elvi meggondolások siettet-
ték általános elterjedését. 

ötödik tételében vééül a keresztsée -evan-
éliumát szólaltatja meg. A keresztség jegyi-
en áll egész u. n. nyugati keresztyén kultu-

ránk Is en haj-agja — és Isten kegyelme alatt 
s így reménység alatt. Ebben a keresztség 
végső jelentősége és méltósága; Krisztus meg-
halt és feltámadott érettünk egyszer; ennek 
egyszersmindenkorra való jele az egyházban 
a megismételhetetlen keresztség. 

'Jroö Gyula. 

Zulauf Henrik: A keresztség szentsége. A 
Szentírás és az evangélikus hitvallási iratok 
megvilágításában. Fébé Könjvkiadóvallalat. 
1946. áüventí.én. 

Zulauf Heniik hatalmas apparátussal meg-
írt tanumánvának bevezetőiében mejállapitja, 
hogy napjainkban a keresztség szentségét és 
annak értékét sokan »nem értik meg és nem 
sokba veszik«. Ennek okát a következőkben 
látja: Vallási tudatlanságban, közömbösségben, 
más felekezetek, különösen a reformátusok ál-
láspontjának közöttünk való érvényesülésében, 
különféle szekták és szektáskodó evangéliumi 
közösségek lekicsinylő álláspontjában, vala-
mint sokaknak a cselekedetekkel való bibelő-
désében. Ezekkel szemben keresi az evangé-
lium és egyházi tanításunk igazságát. Meg-
állapítja, hogy a szentség »verbum visibile« 
és igen is fontos »negyedik« alakja az igé-
nek. Vele Isten az testté lett, az írott és a 
hirdetett igén kívül az érzékeinkhez is fordul. 
A keresztség szentségének történelmi előz-
ményeit feltárva foglalkozik a pogányvallá-
sok tisztulási fürdőivel, a prozelita kereszt-
séggel s Keresztelő János keresztségével, 
majd Jézvs Kriszitus idevonatkozó tanításával 
és parancsával. Ezek alapján megállapítja: »A 
keresztség az Ur Jézus Krisztus által közvet-
lenül a mennybemene'ee előtt büncs embe-
rek üdvözlésére rendelt és a Szentháromság 
nevében illetve nevére végzett szent cselek-
mény .mellben az I sen igéjével összekap-
csold viz földi látható jegye alatt mennyei 
ajándékoik adatnak nékünk.« Ezután felteszi 
a kérdést; »Ki a keresztségben a, cselekvő 
alany?« És így válaszol: »Lényegileg az Is-
ten. a Szentháromság keresztel. A keresztelő 
emberek csak IsCen eszközei.« »A keresztség 
az Urnák 'teljesen szabad, mindentől és min-
denkitől független, tisztán kegyelmi tényke-
dése.« Mármost »mit cselekszik az Ur a ke-
resztségben«? Itt Zulauf különösen a ke-
resztség református, (Barth-0 felfogásával 
harcolva megállapítja, hogy a keresztség nem 
csak hirdet .nem csak felvilágosít nem csak 
csak emlékeztet, nem csak biztosít és bizo-
nyosít valami felől, hanem ad valamit.« — 
Kegyelmet. Konkrét formában és ad çerso-
nam; az egyes embernek szóló bűnbocsánatot. 
Miben áll ez? Belehelyez Is eonel való kö-
zösségbe. Megigazulást ad. mert bűnbocsá-
natot ad. .újjászületést és új életet. (Egyszeri 
alaDvető mêeszenteltetést a szentek á l laDo-
tába való helyezést.) Megszabadít a bűntől. 
Istenfiúságot jelent, örök üdvösséget, sőt a 
Szentlélek önmagát rs adja magában a ke-
resztségben. (!) Ilyenmódon a keresztség szük-
séges az üdvösséghez. Itt Zulauf határozott 
döntéseket tesz a szükség keresztség kérdé-
sében és abban, hogy a keresztség az Úrral 



való közösségen keresztül yittat az anyaszent-
egyház közösségébe és nem fordítva, »mely 
utóbbi út járhatatlan és értelmetlen js.« De 
mit követel a keresztségben az Ur? Vagyis 
»mi a keresztség áldásos hatásának feltétele?« 
Hit. Krisztushit. járni itt egyben a szerezte-
tési igékben vetett hit. Ez, a hit azonban nem 
»emberi hozzájárulás«, ha feltétel is. T. 1. a 
hit is az ö Lelkének munkája. Ezzel kapcso-
latban nyilatkozik a könyv a keresztséggel 
kapcsolatos tanítás-nevelés, a megkeresztel-
tekért való könyörgés és a vele kapcsolatos 
erkölcsi élet kérdéseiről. Igen világos dönté-
seket hozva megállapítja, hogy a »kereszt-
ségben rejlő követelés, — hit, igében való 
tanítás-nevelés, egymásért való könyörgés, er-
kölcsi élet — egyaránt fennáll minden meg-
keresztelttel szemben, legyen az gyermek 
vagy felnőtt«. Ezekután hosszú és igen hatá-
rozott fejtegetés következik a gyermekkereszt-
ség kérdésében, s így summáz; »Gyermekein-
ket meg kell keresztelni és a gyermekkereszt-
seg elégséges«! A keresztelés módiára vo-
natkotzólag pedig ismét Barth-tal polemizál, 
gki az alámerítkezés mellett tör lándzsát ki-
zárólagosan. Zulauf hangsúlyozza:, »Nem a 
fotrma és nem a víz, vagy a víz rríínőséee, 
vagy mennyisége, hanem Isten teszi«... Vé-
gül, liturgiái áttekintést ad. megállapítja, hogy 
egyházunk mai keresztelésf rítusa »vérsze-
gény«, reformot követel, de annak elébevágni 
nem akarva csak azt állapítja meg, hogy melv 
elemeket tart a keresztelési szertartásban 
nélkülözhetetleneknek. Rövid összegezés után 
egy a keresztségről szóló lutheri éneket közöl 
a Békéscsabai Énekeskönyvből, s egy idevágó 
Luther-imádságot. A könyv nagy értéke a 
függelék is, melyben nagy pontossággal idézi 
a könyvben egyébként felhasznált idézetek 
lelőhelyeit, a Szentírás és Hitvallásaink min-
den Idevágó helyét fe'sorolva, s gazdag bib-
liográfiát adva. Egyházunk nagy örömmel 
fogja üdvözölni ezt a nagyon határozott 
könyvet erről a ma napirenden levő kérdésről. 
Zulauf Henrik bátran harcol és mer igaz "dön-
téseket hozni olyan pontokon, ahol sokan fö-
löttébb és károsan bizonytalankodnak. 

Diezsinj László, 
crr. Vidor JúrioA kefesztséq sz rnboliz-

mulsi. Református Traktátus Vállalat. Buda-
pest. 24 1. 

A dolgozat a Virág Sándor szerkesztésében 
megielenő Theologia kiadványsorozat első 
számaként tel en t mag1, s megírására Barth Ká-
rolynak fenn'tebb ismertetett dolgozata indí-
totta a szerzőt még 1944-ben s azt eredeti-
leg a Theologiai Szemlébe szánl'a, ami azon-
ban akkor már nem tudott megjelenni. A 
tanulmány exegetikai jellegű, s különöskép-
pen azzal a kérdéissel foglalkozik, vagon 
igaza van-e Barth-nak akkor, amikor a ke-
reszítség lényegét a Krisztusban való megha-
lásnak és vele való feltámadásnak tart ja? 
Igaza van-e, amikor a »bantizein« kifejezést 
eredeti, profán értelmében, a »bemerítés« ér-
telmében veszi, s igaza van-e ezek után ab-
ban hogy a keresztelésnek egyetlen lehetsé-
ges formáiba az immersio, az alámerítkezés? 
Ezért elsősorban megvizsgálja a két szóba-
jöhető locusnalk, Róm. 6:1—5-nek és Kol. 
2:12-nek helyes értelmét s arra a megálla-

pításra jut, hogy a »keresztség jieiri más mint 
Velképes »lutron«. — megmosatás,« Megál-
1 apiti,a, íiogy Barthnak igaza van, amikor a 
keresztség szentségét ki. akarja emelni a mai 
átlagos keresztyének lapos közfelfogásának 
sivárságából, mely a keresztségböl »ártalmat-
lan« cselekményt formált de szembeszáll 
Barth vállalkozasával a megoldást illetően, 
s azt nem tartja szentírásilag megalapozott-
nak. Aki ebben a tekintetben Barth álláspont-
t£n áll, az szerinte »határozottan idegen útra 
tevedve csá.k a maga előítéletét követi«. Ar 
alámerítkezés bevezetésével pedig Victor sze-
rint nem érhetünk el mejújulást a keresztség 
szentségének komolyan v'etele tekintetében, 
»hiszen akármilyen formával, a legkörülmé-
nyesebben végrehajtott immersio ke.esztelési 
formájával is megeshetik, hogy »ártalmatlan-
Sággá« válik. Söt, ha egyszer megüresedik a 
forma, — mivel azok. akik gyakorolják, már 
nem állanak az Ige uralma alatt, — akkor 
üressége csak annál bántóbban kol)g, minél 
nagyabbra méretezettek annak kereei. Míg 
ellenben, ha az Ige szava erőteljesen betölti 
és áthatja az egyház életét, akkor úgy ben-
ne rezeg a keresztség szertartásában is, hogy 
a legegyszerűbb formájában végrehajtva is 
»kritikus« történéssé válik.« D. L. 

Dr. VISSER'T HOOFT W.A. : Az egy-
ház nyomorúsága és dicsősége. Ford.: Victor 
János 1946. Bp. Traktátus. 

A könyv szerzője holland ember és az 
"Egyházak Világtanácsa szervező bizottságá-
nak főtitkára, a keresztyén ifjúsági világmoz-
galmakból is ismert a neve. Itt közölt négy 
előadása mind az Egyház kérdésével foglal-
kozik. Az előadások címe a .következő: 

1. Isten népe. 2. Az Egyház újjáépítése.1 

3. Az egyetemes Egyház helyreállítása. 4. Az 
Egyház és a világ újjárendezése. 

Szerinte ez a mi századunk az «Egyház 
romlásának kora, de egyben az Egyház újjá-
épülésének kora is. Részletes ismertetés he-
lyett most csak azokat a főbb kérdéseklet ra-
gadjuk ki, amelyek az előadások során fel-
vetődnek: 

I. Izrael, a választott nép. — Miért úi 
Izráel az Egyház? — Az egyház a népek 
világában. — Reformáció és renaissance. — 
Nacionalizmus. — Antiszemitizmus. — Az ül-
dözött egyházak tapasztalatai. — Az egyház 
újjászületése, mint a népek közötti rend hely-
reállításának ígérete. 

II. A gyülekezet újjáépítése. — »Világiak« 
az Egyházban. — Presbitérium. — Hitetlen hí-
vek mozgósítása. — Az Egyház tagjainak kül-
detése a világban. 

III. Róma és az egység. — Látható és 
láthatatlan Egyház. — Egyház és gyülekezet. 
— Az Egyház és az egyházak. — .Az ökume-
nikus mozgalom. — Az Egyház ökumenikus 
élete és a gyülekezet. 

IV. A világ újjáépítése, mint az egyház 
másodrendű és átmeneti feladata. —'Augustinus 
és az újjáépítés. — Újjáépítés és evangélizáció. 
— Újjáépítés és az Egyház »politikai« hivatása. 
— Az Egyház ürófétai szolsálata. — Az Eerv-
ház és a nemzetközi rend. — Kollektív bűn-
bánat. — Demokrácia. — Totális állam. — 
Jog és hatalom. —, Magántulajdon? Köztulaj-
don? Benczúr László. 



K Ö Z L E M É N Y E K 
Röviden beszámolunk az »Evangélikus The'cv-

logia« megindulásának előzményeiről. Hosz-
szú évek óta mairl minden lelkészkonferen-
cián de szűkebb lelkészi megbeszéléseken is 
szóba került: mikép lehetne egy evangélikus 
theologus-munkaközösséget létre hívni, theo-
logiai tárgyú dolgozatokat megjelentetni,, eset-
leg egy theologiai folyóiratot is megindítani. 
A mult év őszén, a Debrecenben megtartott 
ökuménikus konferencián is szóba került ez, 
az ott içlenvolt evangélikus lelkészek között. 
A gondolat Budapestre érve, a budapesti egy-
házmegye lelkészegyesü'e ébenv mely hetente 
tart üléseket, hamarosan kezdeményező tettre 
érett meg. November végén kibocsátotta az 
ország valamennyi lelkészjellegü egyházi mun-
kásához az'c a körlevelét, melyben egy orszá-
gcs Theologiai Munkaközösség létrehívásának 
tervét közli s ahhoz kér hozzászólásokat. Az 
ország minden részéből érkeznek lelkesítő hoz-
zászólások. 

D. Kapi Béla püspctk dec. 11-én Budapes-
ten egy ad hoc jellegű sajtó megbeszélést 
hív essze, melynek főtárgya ez az ü^y. Ezen 
a következők határoztatnak: 1. Az Evangélikus 
Theologiai Munkaközösség hivatalosan ala-
kuljon meyg az egyetemes közgyűlés alkalmá-
val. (Akkor még ,jan. végére tervezték, most 
márciusra.) 2. Mived a legnagyobb érdeklődést 
a thetologiai folyóirat keltette s ez lesz a 
Munkaközösség, szócsöve', indulion meo «z 
»tvanseliKus Theoloßia« mea az egyetemes 
közgyűlés ellőtt. Első száma jelenjék meg 
ian. 15-én. Adja ki a Luther Társaság, szer-
kessze annak elnöke Ordass La'.os püspök és 
Scholz LáEzló. a budaresti egyházmegye Lel-
kes ^egyesületének e'nöke. Az egyetemes köz-
gyűlés alkalmával megtartandó a'akuló köz-
gyűlés majd véglegesen megválasztja a lap 
főszerkesztőijét és felelős szerkesztőiét. 3. A 
nemrég megindult »Tudományos Táiékoztató«, 
melyet Dezséry László budapesti egyetemi 
lelkész szerkeszt, olvadi.on be az Evangélikus 
Theologiába, mint annak tudományos szem-
léje; a rovatot továbbra is Dezséry László 
szerkessze. (Itt említjük meg, hogy már a 
Tudományos Tájékoztató is beköszöntőjében 
egy theolo,giai folyóirat megjelenésének .szán-
"dékát hordozta reménységképpen. Nagy örö-
münk, hogy egy ily hamarosan megva.ósult s 
közös munkát végezhetünk.) 4. Felkéretik a 
püspöki kar, hogy anyagi segítséget biztosítson 
erre a célra küWöldi segélyösszegekből, sőt 

adjon indítást a külföldi egyházaknak arra, 
hogy ezt az ügyünket támogassák. (Ezt a püs-
pöki kar december 13-iki ülésén kedvező mó-
don magáé va tette.) 

Még decemberben mege-gyezés jött létre 
Veörecs Imrével, a Lelkipásztor úi çzerkesz-
tőjével a két folyóirat tárgykörének elhatáro-
lásában. 

Tárgyaltunk Dr. Jánossy Lajos hittudomány-
kari dékánnal is, aki a budapesti Lelkészegye-
sület egyik ülésén buzdítóán nyilatkozott. 

Es most napvilágot látott az »Evangélikus 
Theologia« első száma, hogy folytatásra buz-
dítson mindnyájunkat minden tervünk meg-
valósításában. 

Köszönetet mondunk minden lelkésztestvér-
nek, aki levélbeli válaszra méltatta körleve-
lünket. Sokaknak levélben fogunk gondola-
taikra válaszolni. Kérjük azokat akik helyeslik 
munkánkat, vegyenek tollat kezükbe és já-
ruljanak hozzá, néhány sorral a köiós véle-
mény kialakításához. Címünk;. »Evangélikus 
Theologia« szerkesztősége, Budapest. VIII., 
Üllöi-út 24., Magyar Luther Társaság. 

Folyóiratunk anyagi fedezete tekintetében 
csak magunkra támaszkodhatunk. A külföldi 
segély összegét nem tudjuk, még .nincs is .itt: 
ha megjő, elsősorban kiadványokra szerelnénk 
fordítani. Az Evangélikus Theologiát azonban 
az evangélikus lelkészi ka-nak kell fenntar-
tania,. Hogy célunkat elérjük, nem előfizeté-
sekre alapítjuk lapunkat, hanem szabad ado-
ntlri'jokra. Az Evangélikus Theologiát minden 
lelkész és segédlelkész hónapról hónapra meg 
fo^gja kapni. Mivel azonban nem mindegyik 
testvérünk képes árát megtéríteni, kértük azo-
vat. akik tehetik, adományképpen fizessék 
meg az onköllsági ár kétszeresét vagy több-
szörösét s így biztosítsák azt, hogy a szegé-
nyebb testvér asztalán is ott lehessen mind-
nyájunk közös lapja. Természetesen minden-
kitől áldozat kívántatik. A »Lelkipásztort« a 
gyülekezet fizeti; illő, hogy az Evangélikus 
Theofogiát a lelkész a m&^a áldozatából fi-
zesse. Bár ahol a gyülekezeti költségvetésbe 
beállítható, ezt sem tartjuk helytelen megol-
dásnak. E szám önköltségi ára; 3.50 forint. 

Két módja van a hathatós segítségnek: 
küldjük be az adományunkat mielőbb és le-
hetőleg egyszerre több szám költségének fe-
dez esér e. 



Theologiai Munkaközösségünk tagjaiul 
azokat tekintjük, akik ezt írásban vagy szóban 
közlik velünk. Eddig levélben a következőktől 
kaptunk kedvező választ felhívásunkra: Bá-
csi Sándor Pápa, — Balikó Zoltán Monor — 
Boigya Géza Aszód, — Bohár László ny. 1. 
Budapest — Csák Ernő ny. 1. Mezőberénv — 
Dr. Clsengődy Lajos Salgótarján, — Fest Mik-
lőís vt. 1. Tótkomlós, — Garam Zoltán Boba. 
— Goisztola László Zalaegerszeg, — Görög 
Tibor Tordas. — Groő Gvula vt. 1. Gvőr -— 
Gyalog Iístván ny. 1. Tamási, — Hubert Ist-
ván vt. 1. Celldötnölk, — Ittzés Mihály Győr 
— Kakas E. József Dabrony, — Kálmán La-
jos vt. 1. Csorvás, — D. Kapi Béla püspök. 
Győr, — Karner Károly egy. tan. Sopron.— 
Kiiss János s. 1. Sopron, — Kutas Elek Zala-
islvánd, — Kuthy Dezső püspök -, Balassagyar-
mat, — Linder László Békéscsaba. — Mayer 
Pál. ny. 1. Bonyhád, — Molitóriísz János Cell-
dömölk, — Dr. Nagy Gyula vt. 1. Pécs, — 
Németh Károly Lébény, — Ormos Elek Mo-
hács, — Dr. Ottlyk Ernő Eger. •—- Podma-
niczky Pál égy. tan. Sopron, — D. Prőhle Ká-
roly ny. e&y. tan. Sopron, — D. Raffay Sán-
dor ny. püspök Bpcist, — Sikter András Solt-
vadkart. — Dr. Sólyom Jenő egy. tan. Son-
ron. — Sümeíghy József s. 1. Kisfalud. — 
Szabó Józíseif Győr, — Szimonidesz Lajos ny. 
1. Bpe/st, — Turóczy Zoltán püspök. Nyír-
egyháza, — Váczi Jáncls Terény. — Veöreös 
Imre ker. 1. Győr, — Weltler ödön Raika. 
— JVel'tler Rezső Hegyeshalom, —- Dr. 
Wiczián-Dezső egy. tan. Sopron, — Ziermann 
Lajos Sopron — Zoltán Emil Nagyszénás. 
— Zoí'tán Láis'zló Csengőd, — Büki Jenő Me-
kényes, — Hoirvá'th Péter s. 1. Levél — Dr. 
Weiszer Elek vt. 1. Miskolc. Virág 
Gyula Kondoros. — A budapesti egy-
házmegye Lelkészegyesülelében pedig a 
következők jelentkeztek tagul; Balikó Lajos, 
Bájndy István, Benczúr László. Bonnyai Sán-
dor, Borojs Károly, Botta István, Brenner Imre, 
Csepregi Béla, Danhauser László.. Dezséry 
László, Falvay Jenő Ferenczy Zoltán, Foga-
rasi Árpád, Gádor András, Galáth György. 
Dr. Gaudy László., Grünvalszky Károly, Dr. 
Gyimesy Károly, Gyöngyösi Vilmos, Dr. Ha-
lász Kálmán He'rnády Nándor, Jancsó Ber-
talan, Kaposvári Vilmos, Dr. Keken András, 
Kemény Lajos, Kendeh György, Komjáthy La-
jos, Korén Emil, Kökény Elek, Lehel László 
Maiba Vilmos, Mikler Gusztáv, Möhr 
Henrik, Molnár Rudolf, Muncz Frigyejs, 
Nandráissy Elek, Ordass Laias püspök, 
Petrik János, Dr'. Rezessy Zoltán, Rimár 
Jenő, Ruttkay .Elemér. Ruttkay Miklian Gyu-

la, Scholz László. Sokoray Károly, Sommer 
Gyula, Dr. Szilády Jenő. gztehlo "Gábor, Tom-' 
csányi László. Tóth Szőllős Mihály Várady 
Lajos. Vargha Sándor. Virág Jenő, Visontai 
Róbert Zulauf Henrik. Císak azt vehettük 
Számba, aki maara is ielentkezik munkatársul. 
Kérjük azért azokat, akik a munkában szíve-
sen részt vennének, vegyenek annyi fáradsá-
got, hogy egy lapon tudassák velünk szán-
dékukat! 

Üj konfirmációi káté jelenik meg a Luther 
Társaság kiadásában. Az egyetemes egyház 
tankönyvül engedélyezte. Szerzője Scholz 
László budapesti lelkész. A káté 124 kérdésből 
áll. Rövid Bevezető rész után két főrészben 
a keresztség és az úrvacsora szentségéről szó-
ló tanításunkat részletezi. Más anyagot nem 
ölel fel,. Szerzője az oktatást végző lelkészek 
részére most ir kátéjához vezérkönyvet. Ezt 
folyamatosan litografált formában megkap-
hatja, ki a kátét bevezeti,. A káté már nyo-
más alatt áll s megrendelhető, (Luther Tár-
saság könyvesboltba, Budapest. VIII. Üllői-út 
24.1 Ára,; kb. 1—1.20 forint lesz. 

E számunk cikkírói: Ordass Laios püspöR, 
Bp.£5t, VIII. Eszterházy u. 12. Scholz László. 
Bc^st—zuglói lelkész, Bpest ,XIV, Bosnyák-
tér 31.264/2 Ifrsz.; Grünvalszky Károly egyhm. 
beUm. lelkész, Bpest. VIII. Eszterházy-u. 12. i 
Dezséry László egyet, lelkész, B^est, XI. Fe-
íiérvári-út 15; 'Botta István óbudai vt. lelkész, 
Bpest, XIV. Szered-u. 4; Groó Gyula vt. lel-
kész, Győr, II;. Petőfi-tér 2. Benczúr László 
vt. lelkész, Bp. XI. Bocskay-u. 10. 

A kiadó üzeni: a Magyar Luther-Társaíág 
tagdíjait is részben oz Evangélikus Theologla 
költségeire fordítjuk. Ezért arra kérjük » 
lelkészeket, hogy ne csak adományokkal tá-
mogassák lapunkat, hane'm lépíenek be a 
jyia.gyar Luthe'r-Társaságba is. Évi tagdíj 15 
forint. 

Tagszemle. 1944-ben a Magyar Lulher Tár-
saságnak a világiakon kivül 144 lelkész és 43 
gyülekezet ill. egyházi intézmény és egyesület 
volt a, tagja. 1945-ben és 1946-ban tagdíjat 
fizettek 10 lelkész és 6 gyülekezet ill.. egy-
házi intézmény és Egyesület, 1947-ben... ? 
Nem tudtuk: mi leixz. De az bizciiyos- hogy 
most már a Magyar Luther-Társaságon belül 
nem fogyunk, hanem szaporodnunk kell. 

fl jövő számtól kezdve közöljük az ada-
kozók éis a tagrlíifizétők névsorát. 





a magyar Luiher-Târsasag 
rahtaron levő Kiadványai as könyvel 

1. BIDNER ÁKOS: Az eperjesi vértörvényszék. 
2. Dr. BÖHM KÁROLY: Az ember és világa*. V. kötet. 
5. BRUCKNER GYŐZŐ: Gusztáv Adolf világtörténelmi jelentősége. 
4. CSIKY LAJOS: Lelkipásztorkodástan. 
5. FARKAS MIHALYNÊ: Húsvét, (ünnepi eziniá'-ék.) í 
6.. FARKAS MIHÁLYNE: Légy hű minanalálig. (elbeszélés.) 
7 FÁBIÁN IMRE; Sántha Károly a költő pap,. 
8. FENYVES EDE: Zsedényi István a gályarab. 
9. GIERTZ BO; Házát kősziklára építette, (regény.) ' 

10. GRÜNVALSZKY KÁROLY: Az evangélitcus vallástanítás cé l ja . . . 
11. GYÖRY VILMOS: Franklin Benjámin élete. 
12. Dr. HITTRICH ÖDÖN: Az aszódi falfestmények. 
la. KAPI GYULA: Magyar éneklő kar. (90 énekkari mü.) 
14. KAPI BELA: Bizonyságtevés. „(egyházi beszédeké 
15.. D. KOVÁCS SÁNDOR: A magyar reformátor. 
16. D. KOVÁCS SÁNDOR: A speyeri birodalmi gyűlés tört. jelentősége. 
17. D. KOVÁCS SÁNDOR: Az utolsó náűorné. Mária Dorottya emlékezete. 
18. D. KOVÁCS SÁNDOR: Luther a wormsí gyűlésen. 
19. D. LUTHER MÁRTON: Müvei. I—VI. kötet. (Sajtó alá rendezte; Masznyik.) 
20. D. LUTHER MÁRTON: A Schmalkaldi cikkek, (ford.; Masznyik.) 
21. D. LUTHER MÁRTON: A kefesztyén ember Szabadságáról, (ford.; Masznyik.) 
22. D. LUTHER MÁRTON: Kis Káté (e'gysztrü és díszes kiadás.) 
23. LUTTEMAN AXEL: Az egyház és a munkásmozgalom Svédországban. 
24. MAGASSY SÁNDOR: Miért vagyunk protestánsok. 
25. M ÁG ÔCSY-DIETZ SÁNDOR: Ocsai Baiogn Pétét emlékezete. 
26. MARÓTHY JENŐ: Szegények szíve, (eiDeszélések.) . 
27. MARŐTHY JENŐ: Szeptembertől márciusig. I—II. (regény.) 
28. Dr. MASZNYIK ENDRE: Evangélikus dogmatika. 
29. Dr. MASZNYIK ENDRE: Evangéliumok. 
3U. MELANCHTON FÜLÖP: Apológia, (foird.: Mayer.) , 
31. Dr. NÁDOR JENŐ: TeSsedik Sámuel. 
32. Br. PRÔNA Y—STROMP: Magyar evang. egyháztörténeti emlékek. 
33. PARRAG FERENC: Az élet útiéról. (elDcSzélések.) 
34. PAYR SÁNDOR: A soproni ev. egyház története 1861-ig. 
35. PAYR SÁNDOR: Cordatus Konrád, tt oudai pap. 
36. PAYR SÁNDOR: Cordatus Konrád könyvecskéje Magyarország és Ausztria rom-

lásáról. 
37. PAYR SÁNDOR: Kanizsay Orsolya. 
38. PAYR SÁNDOR: Két emlék a reformáció korából. 
39. PAULIK JÁNOS: Ißten felé. (egyházi rciszédek.) : 
40. PETRIK GÉZA: Székács József egyházi oeiszédei. 
41. Dr. PRŐHLE KÁROLY: Luther krs kátéja. 
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