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Napjaink egyik legismertebb
katolikus hittudósa. Jean Dani
-élou, a párisi katolikus egyetem
tanára, legutóbb megint úttörő
jelleg-ú tanulmánnyal lépett az
Éludes olvasói elé. Azokat az
újabb irányokat és törekvéseket
vizsgálja, amelyek az utolsó
nezvven esztendő protestáns
teológiájáhan bontakoztak ki.

Az a szellemi forroneás, arnelv
meaváltoztatta a XIX. századra
jel1eg;>;etes protestáns teolőviai

szemléletet, még az el!'!ó világ
háború idejében kezdődött meg
Ennek a régebbi szemléletnek
uralkodó vonása volt, hog-y a
belsó élményt tekintette a7, egye
diil lényeges valősáenak. .,A
hittételek - írta Goouel, a libe
rális protestantizmus eg-yik kép
viselője - csak annyiban érvé
nvesek, amennyiben életre kp,l
tik azokat a vallási tnnaszfalá
sokat, arnelvek p, tMelek felállí
tására vezettek." Ezek a vallá
si tapasvtalások viszont k"1"f1s7.
tény szfriezetükben sem tűntek

fel többllf~k. mint az egyetpmes
vallásos érzés egyik megnvilat
közásának. Igy azután nem is
mnradt helye ebben II szemlé
letben !Op,m a dozmának. !oem a
kinvilatkoztatásnak. Eg-yetlen
elZ'yhnz van: az a Iáthatatlan
egyház. f1melyppk tar;r~!li mhlfi_
azok. Ilkik rendelkeznak flzp1<kel
ft vl'l1iísi tan"s'7Í:l1~sokkal. E te
kintetben közilmbih'l. hofJ'Y mi
lyenek a dogmák, :>melyek e tn
pu,,'ZtIl1ftsok számára roimkniil
s7.o10'álnak. vaO'v m.,"lyek II ke
retflk. nTYl"hTPk köúitt flZ ember
e tflnlls'Ztalásokat szervi.

.!Zl'i."'7,tust; e;>; " s~emlpl,:t cr:
kol"sl ps f'lrsad.,1ml pszmonnv!'
p"Alrkpnt"t,te. EO"T/,,,~lr. mint
Hornocte. w' P1T"nO'~lillmi er.
kölfjR hirdetőjét látták benne, II

mestert, aki egymás szeretetére
tanította az embereket. Mások,'
mint a minap Nobel-díjjal éke
sített Albert Schweitzer, úlO'
·vélték. hogy Krisztus tanításá
nak eg-ész dozmatikua tartalma
a világ közeli elmúlásának hi
tén sarkallott. minthogy pedig
Krisztusnak e hitében csalódnia
kellett, örök értékként csak al
élete példája maradt meg' ne
künk. Ilyen körülménvak között
keresztény hívőnek -RZt az em
bert nevezhetjük. aki őszintén
törekszik arra, hogy az evan
gélium szellemében alakítsa
e~yéniség-ét és társadalmi életét.
Ebből II szemléletből nőtt ki a
"szociális nrotestnnfizrnus",
arnelvnek Wilfl'ed Monod az
ezvik lp,!?'kiemelkedőbb képvise
lője. Ebben az Irányzatban,
amely ma is jellemzi az ameri
kai protestantizmust, kétsézte
len /!"vakorhti hatásosság- a tan
beli közömbösséveel nárosul.

Nem mondhat.iuk, hoR"Y ez ft
mnlt s7ii7.adban killlaklllt. szem
lélpt teli"sen p1avult volna - ír
ja Daniélou. MH is me/!"hláljll'k
a nrotostánsok átlazos 7. ilmpnél;
mi tilbh. vannak e szpmlél"t,npk
vonásai. arnelvek csak mélvül;
t"k "'" idők Iolvamán. Bizonyos
körökben azonban olyan mez
m fwd1l1:'i"llknak varrvunk II t:t
núi, arnelvek - ha mn,! JlPm is
S'7<ÍmíthH,t;nk ki II hatl'i"l1k:1Í 
a1kalma8int {d és f,,1fph etóen
fonto!'! R'7flkaszt iktattnk p" II
Tll'ot"Rt"nt;"'ml"'l tÖl't';netébe.
J\fp....indítójnk Karl Barth. a már
1"p".Ma vi1:'ir;rh íl'''p, PTYlP,lk"oett
sviii"i tpo]ÓO'UI'I. Né;>;et",it mpO' a
I",iií.t f,íhol'nhqn is p,,/)qpn vitat
:ink. ll'7t fl 'Zonhan senki F'·"m von
jn kMsé".be, hoe-v az ébresztő,

npk f''Zp'l'ppe 37, {ivp.
Barthot osak akkor érthetjük
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meg igazán. - mutat rá Dani
élou -, ha abból a tapasztalá
sából indulunk ki, amelyre
egesz muvet epítetre, Ez pedig
az az eltentmondásos helyzet,
amelybe azáltal jutott, hogy lel
készi hivatást vállalt. .hJmiatt
ugyanis neki, az embernek, Is
tenről kell beszélnie, .holott
meggyőződése szermt Istenről

CSak maga az lsten szélhat. ls
ten ugyanis annyira világfölöt
ti. az emberi értelmet oly mér
hetetlenü] túlhaladja, hogy
alapvető Ielismeresül csak ls
ten és az ember összemérhetet
lensége, gyökeres aránytalan
.ága adódhatik. Ennek a ki
kezdhetetlen és megközelíthetet
len isteni világfölöttiségnek ne
vében vette birálat alá Barth
"mindazt, amit a kortársak Is
ten helyébe próbáltak állitani":
emberi észt, haladást, tiírténetet.
Isten tagadhatatlau nagyságá
nak érzése jutott kifejezésreeb
ben a szellemi harcban. amit
visszahatásnak is felfoghatuuk
a földiekbe merült protestantiz
mussal szemben - állapítja meg
Daniélou. Szerinie azonban
Barth túl messze ment elméleté
ben s ha utóbb már nagyobb
szerepet is jutt.atott a Megteste
sülésnek, álláspontja az egyház
tekintetében mit sen változott.
Gondolkodása ma is merőben el
lentéte a katolikusoknak.

Könyveivel és egyéniségével
Barth mindenesetre hatalmas
befolyást gyakorolt. Megszám
lálhatatlan tanítvány szegődött

nyomába, köztük egy Niebuhr
az Egyesült Allamokban, egy
Kraemer Hollandiában. A fran
cia' protestantizmus Iiatalsáxa
a maga egészében Barthot kö
veti, akit az ottani református
egyház jelenlegi elnöke, Maury
lelkész ismertetett meg honfi
társaival. De ha Barth is a leg
jel1~tesebb képviselője· a
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visszahatásnak, nem ö az ene
düli, Oit vannak az első óra
munkatársai: Gogarien és Tbur
neusen. Ki kell emelnünk Barth
zürichi vetélytársát, Emil Brwn;
nert, akinek munkái: "A köz
vetítő" és "Az ember az ellent
mondások között", angolszász
korökben találtak oly nagy visz
hangra. Brunner is azt vallja,
hogy "Isten igéje" az igazság
egyetlen forrása. de ő kevésbbé
radikális, mint Barth, mert bi
zonyos értéket az emberi érte
lemnek is tulajdonít.· Andera
Nygren lundi püspök, aki jelen
leg a lutheránus világszövetség
elnöke és akinek leghiresebb
könyve az "Eros és Agapé".
nem vett át semmit Barthtól. de
abban egyezik vele, hogy szin
tón a kereszténvsésr világ·fölötti·
ségét követeli, igaz, hogy egy
meg-újhódott lutheranizmus v.
na.1ában.

Még a Barthénál is radikáli
sabb állásponttal találkozunk
Rudolf BuUmannál, aki körül
ma heves viták folynak Német
orszáebun. Vannak, akik úgy
nyilatkoztak róla. hogy tanítása
"esemény az egyházhan". Ez 8
teológus Martin Dibelius és
Cullmann mallett egyik fő kép
viselője a "formatörténeti isko
la" szentírásmazvarázat i irá
nyának - híres kommentárt írt
Szent Jánoshoz --o ugvanakkor
azonban hatása alá került Hei
degger egziazfancial ista bölcse
letének is. Arnif hirdet, .6q-y ra
dikális keresztény egzisztencia
lizmus. Az ember keresztéT'ysél{e
szer-inte azon a "döntésen" vae;y
"elhatározáson" múlik, amellyel
adott pillanatban Kliisztus mel
leU vacv ellen foglal állást.
TárKyi tartalmától azonban tel
jesen mecfosztj« Bultmann II
kereszténységet. E-ryáltalán ""'m
tud.ink úumond -, feltá·
madt-o Krisztus vagy sem, ez



azonban nem iR fontos: ami
számít, el!yedül a Krisxtusban
való hit. Ugyanígy 11 végső dol
gok: itélet és feltámadás it!
szer-inte ciszta elképzelések. l\:I
kell bontani a kereszténysé~e1
a mithológiából - ime JI sokat
emlegetett ..Entmvtholorrisi
erung" - és visR'·m kell vezetni
a tisztán alanyi döntésre a mee
ismerhetetlen Krisztus Irányá
ban.

Mindezek a teológ-usok tehát,
akikkel eddig f'og lalkovtunk,
nemcsak II modern bálványok
ellen lázadtak fel, hanem -- s
ez igen fontos - azon is fára
doznak, hogy mint elavult bák
Iyókat, lerázzák a protestantíz,
musról a haevománvos tan mesr
kötpseit. Sokhan tehát csak tá
gítják a szakadéko] protestan
ti7:mus és katolicizmus között,
Itt jeg-yzi meg' azonban Dani
élou: ha Barth teológ-iája alap
vetően katolikus-ellenes is, ez
már nem a régi katotikns-elle
ne,**,g- a mavn szo~iolóO'i:lÍ ér

.dességeivel. Képromboló hevé
ben azonban sz inte semmit sem
ha-rv rnesr azokhól fl lényeg-es
valóságokból. amilyen az eg'Y
há« a szentsézek, a havvománv.
Oriági munká ia mindenekfalött
negativ, ,8 mézinkább az Bult
manné, Icv állt elő a protestan
tizmus számára a feladat, ho'!y
u.iból rátalál.ion a fel nem is
mert valóságokra azon JI terii
leten, amelyet ezek a teolóO'usol{
még a valósázok tnrmeléhitől

is t j "'?:Í'lm snp0rtpk. EnTIl~k fplis
merését fil!yelhetjiik mez ú iab
ban a protestáns teológusok bi
zonyos részénél.

Az első kérdések e",yike a
Szentírásé, ami nyilvánvalóan
életfontossácú a protestantiz
mnsra. Bultmann itt mértékte
Jeniil elfozadja a protestáns
bibliakritika romboló eredmé
nyeit. ngyanakkor azonban két-

ségbe esik a teljes "fideizmus"
láttára, amelybe ezek az ered
mények belekényszerítik ft teo'ó_
gust: minthogy szerintük sem
mi sem állapítható meg bizto
san, nem marad más, mint a
tiszta hit-cselekedet. Ezzel II ra
dikal izmussal szemben S 'auffer
az Ujszövetsél! teológiáiáről írt
könyvében, Cullmann számos
értekezésében, JI tübirizeni teoló
gusok tavalyelőtti összejövete
lükön védelmére keltek mind az
egészséges kritika jogainak,
mind pedig az üdvtörténeti ese
mények társrvi értékének, Az
egyházak ökumén tanácsának
egyik határozata. amelyet Yyg
ren, Eichrodl és Staehlin i~ alá
írtak, hasonlóképen kiegyensú
lyozott áll ás foglalásra törek
szik: a Biblia az a hely, ahon
nan Isten igéje felénk hanzvik:
ft keresztény egze~ézis kiinduló
pontia a mp~váltottak közös
sége; Jé7ns Krisztns fl ";;zrlOnt
ja és ('Plja az eg.ész Bibliának;
a két ~"lnvets~~ eV'ység-e Isten
megváltó tevékenységének foly
tonossáo-ában valósul meg; a
Szentirús mavvarása'á- a 8ZÖ
vevek tnl'tén"ti éq kritikai vizs
gálatával k"ll kezdeni.

És?:rf'vehe t i ü1{ a kapcsolatot,
amely itt '1 fl~Ant;rás és a ld)7,;>s_
ség- k;:·,,;;tt lfitpsiilt - híV'.i~ fel
d. a fig-yelmpt D'lTliélou. E ... a
fp'lfl)Q'á'l s?:f'mhH<:"n 1] P" pO'véni
ért"lPlpzés'lP,l é"! hplvrplÍ1Ftin az
eO'yh.í" ""nl"f'Pét a !':""nHrá<: m'\,
I!vllrú"ásáhan. Jpllemz'" a hang
"Mv i<:. :>mel1vpl ~?: 0_ ns ,:1Z
Uj"'7;<vet«nQ' j{"Hzf'fiiO'O'Psét ki
errt"ljlr. F.,,~,,1 i<:..,ót pl;;l{eriilt 'l.Z

plal{ V'lO'V tipus I'n~a'Jl1a. aTn"IV
hAn pl!'ym.í""'a h1-ílnal{ a.'l, ii~v

t;;.,.téne,' ldll nT!h~" II Tn 1)7,711"'" tai.
E"t a tant. aPlnl v olv kPfhrpa
volt 11'7 "O'vl,;'~"Itv'Í'rTl"'\. er:(tpl_
jn""n ";;r.. ~""lj .T.... «chirn J"",,,!
mins é<: Ml"". Rad. 11 Jl1'11 N~

". metország két legnagyobb pro-
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testáns egzegétája, Magáévá te
szi az upsalai iskola is, amely
Fridricksen köré csoportosult s
amelynek leeismertebb tagjai
Riesenfeld, Reicke, Cart-Martin
Edsmam. és Harald Sahlin; -

. Ha a Barth-féle irányzat szél
sőségbe esett a Szentírást ille
tően, ugyanezt cselekedte az
eg-yház tekintetében is. Barth
teljesen elveti az egyház intéz
ményes oldalát és csupán ese
mények eg-ymásutánir-;ág-át lá'ja
benne. Egy ilyen álláspontnak
mindenekelőtt azoknál a protes
táns ezvházaknál kellett ellen
zésbe ütköznie, amelyek me-r
őrizték a hierarchiát. Az an-rli
kán eQ'yház mellett ilyenek a
skandináv lutheránus eg-yház:l"k.
S valóban. ezekben az eO'yház~k
ban, kiváltképen a svéd eQ'yhq'l,
ban született ujjá é,f'. erőf!'\d;;tt

mp~ az errvh:'i'7nllk av fl. teoló
gifda, amely Luthprn bl is hát
rnhh menve a p;ltriQ7JilnHI és a
knzép1zori kpresztér:v hHO'VO
mánvhoz i,!~fekRzik vi sazntérni.
Az PO'yh;'í7i hw-rvnlTI"nvT\ak P,'7t
a7 áfÁrzését és ért';lr"lhr-;bt. nn1."lv
mintt ez a n1.pO'uihf,tl'Íqi kíl"~ ...lAt
sokban P TY)lÁlrp'7tot Pur-u, N ew
mn't/. és Erou/te ()xfo~tl_mn'>''''ll.l

m:'ihoz, már N'lth"n SlJrlerhlnm,
a ~írAr-; np"nlai n;i."nil1{',az i;J:';
JnP7l 1'1 "'>'''''lll "TY) ko-rinm°T'VP701C
tanúsította. Ma pedig egész se
rwl' pűvnök halad e esanáson,
akik eQ'vbP,n tAoIÓl;!'U""l, il'. T~Y
a már ir-;mMp,ltpn ernl ített Nv«.
ren Iund i nüsnök. azn t án Al/len
strűnvnűsi pii."piik. aki. •.Chris
tus Victor" címmel errés7. knny
vet írt a mp~·v:11t·;" 11ntriszti1<::ns
tRolórriájfJról: Brillioth unsnlai
püspök, aki firrvelernremé'tő ta
nulmányt tett köz7é az E11l'ha
rir-;~tia különhöző oldnlairól- Kn_
zéjűk tartozik Berggrav oslói
püspök, aki magtisztelő helyet
vívott ki magának az ökumén
mozgalomban. Stoehlin német-
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püspök hasonló irányt képvisel.
E?; az egész csoport a leghatáro
zottabban elitéli a Barth-szemlé
letet és amellett van, hogy II
protestantizmus térjen vissza 8
régi egyházi hagyományhoz.

Az egyház-tannak ezt a meg
u ihódásár Iiturglkua és szeritsé
gi ujjftszületf.s is kíséri a svéd
egyházban. 'I'ámaszra talált. a
kevdeménvezéa a Szentírásnak
abban a kultikus maevarázatá
ban, amelyet M ourinckel é!'
Gunkel norvég- teolórrnsok ad
tak éH amelyet. a svéd Engnell
él' Widengren tovább mélvitet
tRk. Arni II szentsévekej illeti,
Daniélou főleg Lundber"nP,K és
Edsmanrmk a kmesztsé!!'r,')l írt
könvveit erneli ki. A FlVPd eq-y
házban ki fejezett Iiturvikue
mozcalom ir-; indult. amelyne].
Posendol ('"hv i lelkész a leg
főbb inínyítója.

A svéd protestantizmus W7.0n·

ban nem Il.Z eV'vl'\tl'm, ahol [lven
t;;rekvP,sek nvilatt-oznak me~.

Nárnotor-szávban A,~"'u~sen keb
li l'~lkész olvan fe1fog-ást vall
11,'7 TTrv..f'sor'Ír<Í1. amely p,O'p,s?:en
}<n?:el :í.11 a httolikur-; tpnrtá"hoz.
Hasonlót ahhoz, amit 25 ho'lan
di"i l"th"ránw~ lp,ll{{~!sz kn~Ö8

nvilatkozatu tartalmaz: .. .A mi az
Úrvft"sora s:r.entsP'O'Pt illeti, TVl;
vaninl,; ho~y a ,m! Urll~1<::.. .Té
zn" K ...,s:r.tu" val"r-;a~!!'lll t'1"1 irra
7-án jelen van abban és hory a
}<p,nyp.r foq a bor !,,'Zinei alatt 1"$\

jáf tA"tét Ás wlját vérét adja
nekünk, Hi ,,·s:r.Ü1, . hovv PZ II
szeritség avt n~ :í1r1 ()za t ot jP,l"llÍ
ti merr idnrfíLidőre, am-Jv«t
eg-ys7ersmin den l~orra vállalt
maeára bűneinkérj Krisztus a
k"msztp,n." A keT'esztsé!!en és az
Enpharif'7tián túl H'7onha'1. más
szentRéf{eket is u iból felfede'>'n~k.

Os:r.tr{tk lutheránusok p h1d(t1tl
nag-yban vitatkoznak a hűnbá

JI nt szontségének természete fe
lőJ.



Az e~ház intézmény-jellegé
nek - Barth tagadásával szem
ben - Svájcban is hatásos szó
szólója támadt J. L. Leuba sze
mélyében, aki "Intézmény és
Esemény" címmel könyvet is
írt a kérdésről. Leuba azon van,
hogy összeegyeztesse II Barth
féle tételt a katolikus tétellel.
Végső követkestetése az, hogy
az egyháznak egyidejűen két ol
dala van: intézmény is, amely
fl hagyományban gyökerezik,
ugyanakkor azonban Isten foly
tonos teremtése is. Mezállanít,
hatjuk azonban - írja Daniélou
-, hogy az ezvház-tanban to
vábbra is kirívóak az ellenté
tek. Ez tünt ki tavalyelőtt

Lundban is, a "Faith and Or
der" ökumén mozgalom tagjai
nak értekezletén.

Franciaországban is előtérbe
került a kérdés, annak ellenére,
hoev itt a kálvinista hazvo,
mány nem ismeri azt. az egyházi
hierarchiát, amelyet egyes lut
heránns e!!,yhá7.ak mevőt-iztek.

Max Thurinn lelkész Taizében,
Clunvközeláhen. egy protestáns
szerzetes! közössécet alapított,
amelynek élete a knltusz l\1irül
f'oroe. Taizé a tűzhelve lett egy
Hturs-ikus mes-njhődási mozva
lomnak...Az Ég öröme a föl·
dön" P. könyvéhen 'I'hurian uj
Ml fp,lfc~pzi a katottkns litnr!!.i a
kÜ!SŐRPO'Plt és szellemét. Sous
sure Iplkéc::7.. aki ta!!'h a cso
portnak, értekezést adott ki ..ls
teni törvények és lihuO'ia" cím
mel, s ehben a reformáció szel
lp,mhhp,n i<!'yelo1zil{ megvetni egy
-új liturvta alarriatt.

A7. utolsó tprii.l"t, ahol a
Barth-fól" mel!'rfÍ'71,hMatás nvo
mán folyik az uiifténítéc::. a vé~

sn n"!O'(\!' t"na_ ]=t::lrthnál pc:: mégo
inb~bh Bultmannál az eS7t'hato
IóO'l'l 110'V i"lent mpO'. mint az
áthirl"lhRh..tl'ln P'7'lkatlék bi
r,onysága Isten világa és az em-

beré között, mint az időben

való szembeállítása az ernber
nek és a világfölöttiségnek. A
végső dolcoknuk ez II felrogáil/l
- jegyzi meg' Daniélou - ninéa
llagyság nélkül, de megfosztja
realitásától azt a tárgyi üdv
történetet, amely az Ószövetség
ben indult meg, Jézus Krisztus
ban teljesedett be, az egyház
ban folytatódik és a feltámadás
sal, az ítélettel és a jövő J eru
zsálem eljövetelével a paruzíá
ban nyer befejezést. Az eszcha
tológia náluk egy Heidegger
szelleméhen felfogott e~7.iszten
ciális helvzetté zsugorodik.

A visszahatást Barth ellen fő

lez Cullmann híres könyve. a
,.KriRztus és az idő'" fejezte ki.
Cullmann, akinek könyvét Da
niélou a mai protestantizmus
legfontosabb termékének mond
ja. kimutatja, hOl!Y Kriszfnssa!
11 történer sorsdöntő eseménye
telj-esült, és hOA"Y semmi sem le
het már számunkra olyan fon
tos, mint ami AltnIa már bir
tokunkba jutott. Ez a keresz
tény paradoxon bármiféle evo
lucionizrnussal szemben, hoev t.
i. ami lénvezes volt. már résren
bekövetkezett. Egyébként terrné
szetesen várjuk a végső esemé
nyeket, amelyek be fogják fe
jezni a Krisztus által beve~ptett

művet. Cullmann mellett Küm
mel is bírálta .Jnéret és Tel
jesedés" c. könyvében a Barth
féle iskola túlzásait.

Hátra van még a közbenső

idő kérdése, az egyház idejéé.
Cullmann elismeri. hogy az egy
ház magában bírja a Szentlé
lek bizonyos míiködését. E?;zel
már túl is haladta akár BuH
mann,akár Barth elméletét. A:l
a szándéka azonban, hogy ki.
dom borítsa a krisztusi történés
kiváltsásros jellegét, arra kész
teti. hor-v a minimnmra esök,
kentse Isten csalatkozhatatlan
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ténykedését az egyházban, és
-hogy szembe állítson egymással
apostoli Iiagyományt és egyhá
zi hagyományt. Ezt fejti ki
mind a Szent Péterről írott
könyvében, mind az "Irás és
hagyomány" c. tanulmányában.
amelyek a mult évben láttak
napvilágot.
Ebből SI rövid áttekintésből is

meggyőződhettünk arról, hogy
valóban uj vonások rajzolód
nak ki az európai protestantiz
mus arcán. Az a visszahatás,
amely Barthnál még úgy mu
tatkozott, mint. a vallási libera
lizmus századait kikapcsoló
visszatérés az első reformátu
sok eszmevilágához, ma már
még hátrább megy vissza, egé
szen a kezdeti közösséghez és az
apostolok egyházához. A Szenf
írás figyelmesebb és teológiku
sabb vizsgálata oda vezetett,
hogy ujból felfedezték az eg-y
házat eredeti mivoltában, sőt ab.
ban a látható valósávában is,
hogy a szentséaek útján Krisz
tus műve Iolytatödik benne.
Kétségtelen - mondia Daniélou
.,.-, hocv mindez közelebb hoz
za ezeknek a protestáns teolózu
soknak nézeteit azokhoz a néze
tekhez. amelyeket a katolicizmus
haovománvosan hirdetett.

Mindenesetre azonban több
észrevételt is kell tenniink 
fejti ki Daniélou. Az els f\ az,
hop'Y mé-r azoknál is. akik a
lezközelehb állóknak lűtszanak

hozzánk, lényeges eJtél'~<;ek vnn
nak, arnelvekben továbbra il' a
protest-ntivmws f'lve nyilatlm'T,ik
melJ'. Milc0nt Barth i s aId ebben
a tekintetben szembetűnőenp"')
tp,,,t:'in"" p"'e'{ It tenló<n1<:"nk i s PAl
nel.. :lttn]. hOQ"V hfil'mifp,le eO'yüft_
mW"r·d~<:t t'llajdonítsana'.. :lZ
embernek, Jlf'holJ'v el'l'el v",lamit
is elv~"'veTle'" T"tl'll éf'! K"i<:7t'1'l
elJ'VpdüH é<; kizáróla"'f)q o1?--v"l_
tából. Ezzel az aggállval talál-
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kozunk minden területen, Igy
az egyház esalatkozhatatlansá
gának igényét Cullmann olybá
veszi, mintha meg akarná vál
toztatni az apostoli idők egye
düliségének jellegét. Szűz Má
ria és a szentek közbenjárását
úgy tekinti Barth, mint tárna
dást a megtestesült Ige egyedü
li közvetitése ellen. Ezek a pél
dák is mutatják: azt gondolják
ezek a protestáns teológusok,
hogy mindazt, amit az ember
nek adnának, Istentől kellene
elvenniök, holott éppen ellenke
zően, Isten nagylelkűségének és
adakozó készségének sajátja,
hogy nemcsak azt akarja, hog-y
az ember' megigazuljon, hanem
hogy az' ember maga is cselek
vően résztvegyen 11. megigazu
Iásban, Az egyház csalatkozha,
tatlansáza Rem von el semmit
Isten ezvedűli csalatkozhatat
Iansázáhól, merj hiszen éppen
Isten ajándéka, Nem teremt ez
mús tekintélyt, mint a Jézus
Kr'isztnsét: 11 tekintély caakis az
Övé s Ö kiizli(Jzt az ep-'yhá'l,7,al.
arnelver jegyesének választott,
És éppen mert hisszük hogy aa
egyház tekintélye isteni. ezért
nem foO'adhatjnl< el mi, kaíoli
KUROk. hogy több egyház is le
hetséges.

Másik észrevétele Daniélou
nak, hogy még' ha sikert arat
nak if'! a pl'otef'!táns teoló",usok
mevú.iító törekvései, akkor is
kérdéses, vajjon tartóR ]Ahef-e
az egy olyan V'l llá<:i közijssp'~

hen. am~ly nél1di.lözi a esnlat
kozhatatlan tanító hivatalt.. flt.
teolóziában ;8 érvénvesiil bivo
JlVOf'! dialpld;l..-a. aminek R'7,>i.k
sép'~7.erű ki>vp, tke7.m Anye. hf)'!'y
'nJ11í~ ma 8. pit eO'y;J, o'd'llára
helvezik a l>:lng'811lvt. holnap
pl"r ft?: ell nTlté'tes oldal knl'el{e
ilil.. P;];i.1" ~7 'l?: "lra anT'ft1.. is,
hOQ"y az ind ividual izrnus Íll ' h "' i
tása a közösségi gondolatot ál_



litotta most előtérbe. Nem két
séges, hogy ez a teológiai dia
lektika megvan a katolicizmus
ban is, itt azonban, ami a lé
nyeges valóságokat illeti, 'mín
dig csak egy változhatatlan ha
gyomány keretein belül mozog
hat. Ezzel szemben a protestan
tizmus állandó veszedelme, hogy
ott még -a hit elsődleges adott
ságait is bármikor vitába von
hatják.
Ebből a szemppontből Barth

esete különösen tanulságos.
Amikor a lényeges dogrnákra,
a Szentháromsáera vagy a Meg
testesülésre helyezte a hang
súlyt, ugyanakkor teljesen szét
oldó és romboló nézeteket. val
lott az egyház és a végső dol
gok felől. És ha az utóbbiak te
kintetében magára is vonta .sok
protestáns teológus helvtelení
tését, a tény az, hogy ezt a hely
telpnftést nem mondotta ki sem
miféle hivatalos egyházi ható
sá~. Bultmann nézetei miatj is
sok kartársa méltatlankodott, de
eP-'Yáltalán nem látni, hogy mi
alapon tilthatnák meg azok ta
nítását. ElITébként is hasztalan
tartott halotti beszédet Barth a
vallási liberalizmus fölött, a fel
támadás jelenségei már itt iA
mutatkoznak.

Meg' kellett tennie ezeket a
me!!jegyzéseket - fejezi be ta
nulmányát Daniélou , nem

, azért. hosrv esökkentse ja vázolt
szellemi áramlatok fontossávát,
amelyet ő igoen nagyra becsül,
hanem hogy várható hatásukat
a vslőságnak megfelelőe» itp.I_
hessűle mez. A problémák
ull'YaniR, arnelveket felvetették,
vép"prpdmM-iyben az, esrvház
problémájában esúesosodnak.
Innen a mezmozdulásoknak az
a drámai VOT1áRa. hovv ámbátor
nem !"Yő7.edplm",~lredhptnpkeqy
szP"t"'!ítő tek intélv nhlkiil. AZÓ
8zól6ik még Aem'hajlandók el-

ismerni egy ilyen tekintélyt. Az
egyház problémája mindeneset
re sarkalatos kérdésként merül
fel a mai protestantizmus előtt;

az ökumén összejövetelek egyéb-
-bel sem foglalkoznak. Mit sem
kívánhatunk inkább, mint hogy
megtalálják rá az igazi választ.

*
Svédországban orvosi jelenté

seket hoztak nyilvánosságra.
amelyek világszerte nagyobb
feltűnést keltettek, mínt az
amerikai "szexuáIriporter", Kin
sey professzor írásai. Ezek a
jelentések ugyanis tudományo
san megvizsgált anyagra tá
maszkodnak, olyan anyagra,
amilyen ma egyedül Svédor
szágban található. A terhesség
törvényes megszakításának ke
reken 35.000 esetéről van szé,
amelyekre 1946 óta került sor
Akkor lépett életbe a svédeknél
a törvény, amely a magzat cl
vételét nemcsak vakkor engedi
meg, ha a terhesség veszélyez
teti az anya életét, hanem mó
doj, ad rá "eulrénikus, humani
tárius és szoeiális okokból" is
Mint tudjuk, más nyu~atiál
lamokhan is érvényesülnek ha
sonló törekvések. legmesszebbre
azonban kétsésrkívűl a svéd tör
vényhozás jutott. Nyugodtan
mondhatjuk, itt ma már egye
dül az anya elhatározásán mú
lik. hog-y meeszüli-e valrY elvé
teti a goyermekét. Annál fig'ye
Iemreméltóbb és tannlsácosabb
tehát a Svédországban kialakult
}1AlY7At, amelyet Gunnar D.
Kumlien. ismertet a Wort und
Wahrheit hasábiain.

A törvény kifeiezett, célja az
volt, hogy 'll~,;ét vesrve azoknak
II s7.nks7:erűtleniil vél!'7ett elha]
tásoknak.. amelyek súl vo'! mez
h"t"",prlAspkkel, nem ritkán ha
lállal jártak az arivára. A j~lf'll'

rések viszont arra ut" ln:\k. hog-y
az első hat év tapasztalata sze-
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rint az illegális beavatkozások
száma nagyjában ugyanaz ma
radt, mint régebben. Sok nő

. ugyanis, főleg a vidéken, inkább
választja ezt az utat, semhogy
magára vegye a törvényes el
járás bürokratikus formaságait.
Belejátszik ebbe az a körülmény
is, hogy a törvényes elvétel 10
'hetősége miatt erősen csökken
tek az illegális beavatkozás költ
ségei s ugyanakkor a "vers(1ny"
folytán a módszerei is kevésbbé
kezdetlegesek lettek. A" leaálí»
Cb etek zöme ifry csupán nem
várt többletet jelent a multhoz
képest. A törvény tehát tökéle
tesen elhibázta a célját - jelen
tik ki mind nagyobb számban
tR nyugtalankodó orvosok, akik
közül annakidején nem kevesen
még pártolták az új intézkedést,

Ajelentésekböl kitiinik, hogy
a törvényes beavatkozásoknál a
legsűrűbben szerenlő ok az
anya "testi gyöngeség-e" vagy
"előrelátható testi gyöng-esége".
Ez a gyöngeség természetesen
majdnem mindent jelenthet, fő
leg ha "előrelátható", s azok,
akik ma riadtan vizseálják . a
következményeket. méltán idé
zik magukból II hivatalos ira
tokból ennek a fop-alomnak e!"!'y
re lazább értelmezését. Eg-y diák
lánynál néldául valójában azt
az érvelést fO!!'lldták el, hogy
nem tudná idejében letenni a
vizsgáját, eITY férjes aSl'izony
nál pedig azt, hog-y le kellene
mondania külföldi útjáról.

A tőrvénynek talán az a leg
aggasztóbb következménye, hogy
máris c.-zrevpiw1 'fil meg'
fO!!"Yatkozott a felelőssévérzet a
gyermekkel szemben. Ezt álla
pította meg nemrég-iben egy or
vosnő is 'az egyik l'ivéd orvosi
lanban. il~ c,,, vi lávl.ik J,j ('~é

szen kirívó módon azokh')l a
bews vitákl"q is. amel yek ~Yfd
ország egyik legismertebb é;;
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legtekintélyesebb sebésze, Per
Wetterdat professzor köriil ke
letkeztek.

Wetterdalt, aki a stockholmí
egyetem nőgyógyászati kliniká
ját vezeti, gondolkodóba ejtette.
hogy amióta az engedélyeket és
beutalásókar egy külön ebből a
célból felállított hatósági szerv,
a "Szexuális tanácsadás irodá
ja" állította ki, feltűnő mérték
ben szaporodtak klinikáján a
művi beavatkozások. Beszélget
ni kezdett az odaküldött anyák
kal, akik csaknem mind fáde8
és már gyermekes asszonyok
voltak. Megkérdezte tőlük, hogy
miért kívánták a beavatkozást,
mire azok többnyire azzal áll
tak elő, hogy máris túl kicsi a
lakásuk.. vagy fúl sok a mun
kájuk. A iprofesszor ilyenkor
közvetlen formában, teljes nyu
godtsárrgal, de nag-yon komo
lyan fordult hozzájuk: ..Miért
nem öli meg valamelyiket a már
meglévő gyermekei közün v (>~
gül is egyre megy ...u

A visszahatás mindannvíszor
meglepő volt erre a kérd-isre.
A nők teljesen összeroskadtak,
vagy hisatérikus zokogásban
törtek ki. Mintha sajg-ó sIlbet
érintett volna náluk egy kímé
letlen kéz. Később II nyilvános
viták során a professzor mecie
gyezte, hogy még azok a páci
ensei sem viselkedtek i lven szá
nalrnasan, akik előtt fRltArta,
hovy súlyo!'! szervi műtótnek

kell alávetniök magukat. ..Olyan
:i(>lpns~!"!'p'pJ álltam szemben
fűzte }lOzzá a nroff'sFlz(1r -. ami
lvennel másutt még sohasem ta
Iálkoxtam, amely valahoo-v az
életközf'lsé<ret lehelte és mjnd~),

képen tiszteletet parancsolt."
Voltak: esetek amikor ItZ anva

fl mP'l!rázó bes7P.1gefp,sután :iobt.
belátásra jutott. VOJt.R1,; azon
ban olyan nők is, akik nem
tudták, mitévők legyenek, és



visszarohantak a tanácsadó íro
dába, A központi iroda egyik
nő-alkalmazottja vitte azután
nyilvánosság elé a dolgot. Saj
tóközleményben elmaradott gon
dolkodással és embertelen dur
vasággal vádolta meg Wetter
dal professzort, mondván, hogy
kegyetlenül megkínozza azakat
a szegény anyákat, akiket csep
pet sem könnvű elhatározásuk
amúg~ is kizökkentett lelki
egyensúlyukból. Nyilatkozatokat
is csatolt leveléhez, amelyek a
professzor ellen hangolták R
közvéleményt. E'!'yre több uj
sázban bélyerrezték "embrrtelnn
embernek" Wetterdalt, míg Yé
gül is egy népszerű hefilannak
- 'ahogy Kumlien kifejezi ma
ltlÍf: - .Jrrutállsan reatisvttkus'
cikke p"viikm'esen megvúltóztut
ta a helyzetet.

Miért vannak annyira magou
kon kívül a uőH - kérdezte a
lap. Talán mert meg kellott
hal111'1;ok 'l fla;nj lAlldiAlw>rp,tfik
szavát? Veg-Yéktudomásul az
egész orssázban, hogy nem le
bet 1dilönbségoet tp,nni l''YArm'1k
gyilkoflsáll' és művi elvétel kö
zött. S a lap mind.iárt rés7:1ete
ket közölt arról, hovv mikén t
megy végbe ez 11. míítét II .. jAl
vP7etptt." {O'" ••tnkplptesen hiq-ié
nikus" svéd kl inikákon, Rp,Rzle
tp1<t>t. amelyek borvalommal
töWiHé!c el W7, olvasókset. A tör
vény értelméhpn hpavl1tko7ií"nak
fl tp ...hesség· pt;:dik "ón"nHnal,
végéig- van h(11vn, kivétel"8PIl
azonhan a ludAd;1, hónan véO'p~

ig- is fo!!':matosltható.· A v'1ló
1\"0' 'V;87:0'1t 117. hoc-v a ln""'''''.'''_
kítáQol'~ak több. m;'1t 75 o/n_;Ít a
nefPyed:l, PQ a hpt"r1ik (l) hA
nan kii7:Xtt eRá~7-1"'m"ts"/;""el
hajtják végre. A mag-zat ebben

a késői időpontban már töké
letesen kialakult emberi lény;
mint az orvosok is készek ta
núsítani, ez a lény annyira élet
képes. hogy szive, ha meg nem
sértették. az anyatesten kívül
még négy-öt órán át dobog. ÉI...
és mi történik vele I Ne kíván
esiskodjunk - írta fl lap --, ezt
már az orvosok sem árulják el;
egyszerűen megszűník lassan
ként élni.

A Wetterdal-ügy egyszeriben
Svédország talán legnag-yobb
közéleti botrányává nőtte ki
magát. A valóságnak ez a ször
nvűséze méltán sujtotta le a
svéd társadalmat, amely oly
szfvesen hivatkozik mncas er
kölcsi sziuvonalára. Nemcsak
egyházi. de ví lázi személyiRégoek
is nyilatkoztak akként, hogy
hazájuknak minden oka mez
van a szézvenkezésrei hiszen ha
a kutvával vag-y ~ sertpssel bán
nának így, az án~tvédő egyesü
let már régen felemelte volna
a szavát s a tetteseket nvilván
mez is büntetik; ú!"v Iátsxik
azonhan, az emberi Jénym·1c ke
vesebb jo!!"a van, mint az állat
nnk. inivel hogy még nem "szü
letett" meg.

Sainos, nem derül ki Kurnlien
besxámoló iáből, hne-v a Pllsda
szé!!yenkezéqen tú l tntfek-e már
val"mit Rvédors?:hO'b~n I1Z em
hprte1PJlség- felR7ftmn1ására.
Kum lien esak annvit fíí~ még
h07zá, pO!"Y Wettprdal ht'j r»1en
tette ll, 1rnrmftnY'1llk: a jiivőben

semmiféle hpnv~tl,n7ást sem Pm
g-ed mp.,. a 1<1i'1;káián ohmn ja
vaslatok a lanián. "Tl1pl,,,1,p,t a
t~ná('sailtÍirnil'1 álHt ld. S e ti.
lill,,,",' """;'l.tt mp", ""nki sem mer
te bírálni II professzort ...
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