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A mat svéd theologia. 
Rövid áttekintés. 

Az el/nult v i .ágháborj az evangé-
likus theclogiai mjnka számára is 
fordulópontot iog je en e i i . Nemcsak 
hazai, de vi ágvijzonylattan is. A né-
met theologia, amely sokak számára 
az evangélikus theologiát jelentette, 
a jövőben aligha la.'ina.ja meg ve-
zetőszeiepét . Jó időbe fog telni, amíg 
egyáltalában megindulhat Németor-
szágban olyan theo'ogiai mmka, 
amely méltó lesz arra, hogy a lu-
theri reformáció örököse lagyen. Két-
ségtelen azonban az is. hogy e g / új 
hitvallásos német theologia semmi-
kiépen sem juthat majd ahhoz a ve-
zetőszerephez, amit korábban élve-
zett. Az evangélikus theologiai tu-
domány művelői ma éppen ezért két 
irányba tekintenek nagy várakozással. 
Lehetséges, hogy az elkövetkező évek 
az amerikai evangélikus theologia 
számára kaput fognak nyitni az eu-
rópai kontinensen. A távoiság miatt 
azonban inkább az a másik vára-
kozás hozhat kézzelfoghatóbb ered-
ményeket, amely az északi evangé-
likus államok tudománya fe'é fordul. 
A háborús viszonyok a zavartalan 
theologiai munka elé itt is számos 
akadályt gördítettek. Egyedül Svéd-
ország maradhatott a vi lágégésen kí-
viilp s ez többek között azt az előnyt 
is jelentette, hogy a svéd theologiai 
munka zavartalanul folyhatott, s a 
háború elmultával készén áll arra, 
hogy theologiai munkájával szolgálja 
a háborús államok egyházait is. 

A svéd theologiai munka a múlt-
ban nagyrészt hozzáférhetetlen volt 
a számunkra. Ez persze a svéd 
nyelv elszigeteltségéből világosan ért-
hető. Csak kevés svéd theologiai 
munka jelent mag fordításban, s ma-
gyar egyházunkban a két világhá-
ború között a svéd theologia felé 
megindult érdeklődés inkább csak 
gyakorlati vonat kozá ú eredménye'cet 

hozott. Ezért is tartom szükségesne .. 
hogy jelen soraimban rövid áttekin-
tést nyújtsak az elmúlt évek svéd 
theologiai munkájáról, s az el köve -
kezö időben egyes nagyobb jelen-
tőségű svéd theologiai müveket kö-
zelebbről is megismertessek az evan-
gélikus theologiai munka iránt ér-
deklődőkkel. Meggyőződésem, hogy 
a svéd theologiai tudomány ma oly 
neves képviselőkkel rendelkezik, hogy 
az utóbbi évtizedek megújhodott svéd 
theológiájával megismerkednünk nem-
csak örvendetes lehetőség, hanem 
életbevágó érdek is egyházunk szá-
mára. 

Áttekintésünk keretében nem tér-
heiek ki azokra az elözményekrv. 
amelyek a háborús évek svéd theolo-
giáját kialakították. Messzire vezetne, 
s nehéz: is lenne a kérdést a the-
ologiai munka minden ágában végig-
vezetni a nékül, hogy számunkra 
eset leg érdektelen viszonyok is tár-
gyalásra ne kerülnének. Ezért vá lasz-
tom azt a módszert, hogy a külön-
böző theologiai munkaágak mai mun-
kájába bepillantást adok, s egy kt-
söbbi alkalommal esetleg visszatére c 
olyan theologiai kérdésekhez, ame-
lyek elsősorban fogják egyházunk 
szolgáit érdekelni. 

A vallástörténeti és valláslélektani 
munka ma főleg az uppsalai egyetem 
fiatal theologusnemzeciékének akti-
vitásából táplálkozik. Ez a tudomány 
az uppsalai egyetemen különben is 
gazdag hagyományokra tekinthet 
vissza. Söderblom Nátán, majd pe-
dig a közelmúltban elhunyt linkö-
pingi püspök. Andrae Tor, olyan ifiu 
nemzedéket neve t fel. amely szakito.t 
a mult vallástörténeti kutatás felfo-
gásával. A vallástörténeti tanszék 
liatal tanára. Widengren Geo, az el-
múlt években két munkában is (Re-

I ligionens värld, 1945 éi Religionen^ 



xi "Sprung. 19461 harcba szállt az evo-
lucionista valláselmélettel, amely azt 
képzelte, hogy a monotheizmus olyan 
fejlődés eredménye, amely bizonyos 
Kü/önleges adottságú lángelmék végső 
konklúziója a vallás .területén. E 
lielyett az egyistenhitben látja a val-
lás ősformáját. s e tételének igazo-
lására főleg a szakrális királyság 
gondolatát emeli ki. amely mind 
Izráelben, mind pedig a körülötte 
levő népek körében uralkodó volt. 
Munkatársainak egyike. Stiőm Äke V., 
a Religion och. gemenskap. 1946 c. 
munkájában a valásszociológia újabb 
tájékozódásának eredményeit szögezi 
le. Ezen vallástörténeti iskola adja 
meg tulajdonképen a hátterét sok 
újabb írásmagyarázati, de főleg iza-
gogikai munkának is. 

Az ószövetségi írásmagyarázat és 
theologia vonaJán teljesen ebbe a 
síkba esiik az uppsalai egyetem egyik 
rk. tanárának. Engneil Ivan-nak. ószö-
vetségi bevezetése (Gamla Testa-
mentet. 1946.). amelynek eddig még 
csak első része jelent meg. Követ-
kezetesen alkalmazza a hagyomány-
történeti módszert az ószövetség 
könyveinek a megértéiénéi . s a múlt 
században korszakalkotónak tekintett 
forráshipotézisekről a fentebb emlí-
tett modern val.'ástörténe i iskola ú<-
jain járva, a teljes elutasítás iróniá-
jával szól. — Az egyik legújabb 
ótestámentumi theologiai munkát a 
Magyarországon is járt Danell Gus-
tav-ffdcHnak ke?éböl kapta a svéd 
theologiai tudomány. Könyve, amely 
az uppia ai egyetemen doktori ér-
tekezésnek készült a »Studies in 
the Name Israel in the Old Tes-
tament. 1946« címet vi;eli és eredeti 
célja szerint az újtestámentumi egy-
házfogalom hátterét kívánta meg-
rajzolni, de újabban meg e'ent egyéb 
theologiai munkák hasonló tárgyköre 
miatt csak az Izráel névnek egyes 
bibliai könyvekben való előfordulá-
sának és e helyeken való ielentiá-
sének kérdését taglalja. így is érde-
kes tanulmány, amelynek még az az 
érdekessége, hogy nem teljesen jár 
a fentemlített kutatók nyomdokain, 
hanem egyéni utakat keres. — Idő-
ben régebbi munka Sjöberg Erik, a 
lundi egyetem volt rk. tanárának 
müve. amely »Gott und die Sünder 
im palestinischen Judentum nach dem 
Zeugnis der Tanneiten und der apo-
kryphisch-pseudoepigrafischen Litte-
ratur« címét viseli és 1939-ben Író-
dott. — A lundi egyetem volt ószö-

! vetségi professzora és je'enlegi rek-
tora, Lindbiom Johannes, aki ez évben 
vonul nyugalomba, az elmúlt években 
még két könyvében adott számot ku-
tató munkájáról. Az egyikben Jcb 
könyvét, s az ebben foglalt szen-
vedés-problémát tárgyalja (Job och 
hans lidande. 1940). míg másik köny-
vében a svéd theologiában idősze-
rűvé vált egyházfogalom kérdéséhez 
szólt hozzá (Ekklesia. 1943). Mind-
két müvén erősen érezhető azonban 
a liberális theologiai gondolkozáshoz 
szokott szerző kezenyoma, de egy-
szersmind kétségte'en gondolatgaz-
dagsága és írásmagyarázó készsége. 

Az újszövetségi írásmagyarázat és 
theologia terü'etén legnagyobb jelen-
tőségű az a kommentár-sorozat, 
amely az egyik legkiválóbb svéd 
theologu^. Nygren Anders szerkesz-
tésében jelenik meg. A cél áz, hogy 
az Újszövetség minden könyvéhez 
megfelelő tucorrányos í e készüitíégű. 
de egyszersmind az egyház igehirde-
tői munkája számára gyakorlatilag 
is jelentős kézikönyveket adjanak. A 
sorozat, melyet összesen tíz kötetre 
és regiszterre terveznek, az elkövet-
kező évek folyamán évenként több 
kötetben je leai t meg. s j . 'en'eg már 
a római levél magyarázata Nygren 
professzor tollából valamint a ko-
rintusi levelek Odeberg Hugó lundi 
újtestámentumi processzor magyará-
zatában. meg is jelentek a könyv-
piacon. Mindkét munka a maga ne-
mében elsőrendű tudós kezenyomát 
viseli, s pompásan szemlélteti azt a 
theologiai változást, ame l / az utóbbi 
években a svéd theologia minden 
ágában bekövetkezett. Ismertetésükre 
éppen ezért még más alkalommal 
bővebben szándékozom kitérni. Az 
elkövetkező kötetekben a svéd theo-
logia legkiválóbb képviselői fogják 
az újtestámentumi könyveket 
magyarázni. — Az újtestámentumi 
theologia munkája természetszerű eg 
oszlik két részre, a két svéd theo-
logiai fakultásnak megfelelően. Ez 
nem annyira a theologiai felfogás-
ban való ellentétet, mint inkább az 
érdeklődés különböző irányát jelzi. 
Lundban az említett Odeberg pro-
fesszor vezetése me'.ett inkább a rab-
binisztikus irodalom tanulmányozá.a 
áll a középpontban. Ez egészen ter-
mészetes is, ha megemlítem, hogy 

; Odeberg a rabbinista irodalomnak és 
j theologiának a világon egyik leg-
I kiválóbb ismerője. Ebben a tárgy-
I ban jelent meg közvetlenül a háború 



előtt egy angolnyelvű munkája (The 
Aramaic Portions of Bereshit Rabba 
with Grammar of Ca ilaean Aramaic, 
1939.J, amelyben a Genezis ezen kb. 
500-ból való, de theologiailag több-
száz évvel visszanyúló zsidó kom-
mentárjából közli az araméi nvelvü 
részleteket, s egyben nyelvtant is ad 
azon galileai arám nyelvjáráshoz, 
amelyet legkozelebbállónak tartanak 
azon nyelvhez, amelyet maga az Üd-
vözítő is beszélt. A raboinisztikus 
theoiogia kiváló isme re é re ad Ode-
berg pompás példát a fai izeizmus 
és kereszténység viszonyát tárgyaló 
könyvében (Fariseism och kristen-
dom, 1942). A farizeizmusnak a sza-
bad fantázia általi megrajzolása ellen 
kel síkra Odebeng. s kimutatja hogy 
a farizeusi eti.ía éppen azon a pon-
tokon van legteljesebb megegyezés-
ben a keresztyén etikával, ahol pl. 
az igehirdető fantázia so.íszor a leg-
nagyobb ellentétet véli felfedezni. 
Ezzel szemben mutat rá arra a mé-
Jyenjáró különbségre, amely a Szent-
lé ek által teremte t űj emberrj l való 
kiisztusi tanítás és a fa izeusi »igaz-
ság« között van. Az egyház igehir-
dető szolgálata szempontjából ennek 
a könyvnex szinte forradalmi jelentő-
sége van tárgyilagosan építő hang-
jával. — A theologus nemzedéknek 
az igehirdetői szolgálatra való felkészí-
t ő é t szolgálja ac a munkaközösség, 
amely »Erevna« néven mü.-tödik Ode-
berg professzor vezetéke alatt. A bib-
likus theologus szólal meg az ezen 
közösségben rendezett előadásokon, 
valamint az Odeberg által a peri-
kópákról tartott magyarázatokoan, 
amelyek ezen ifjú közösség által ki-
adott folyóiiatnak is legjelentősebb 
közleményei közé tartoznak. — Meg 
kell azonban emléKeznünk a lundi 
egyetem egyik rk. tanárjának mun-
káiról is. Johansson Nils ugyanis 

zintén kiváló ismerője a rabb.nisz-
tikus irodalomnak, s e mellett igen 
időszerű kérdésedet tárgyalt a há-
ború évei alatt megjelent két mun-
kája. Doktori értekezésének címe 
»Parakleloi. Vorste.langen vom tür-
sprechern für die Menschen ver Gott, 
U'40*. Az 1944-ben tartott lundi lel-
készgyülésre megjelent tudományos 
értekezése pedig az úrvacsora ün-
nepié-ének kérdését tárgyalja az 
öskeresztyén egyház gyakor.ata sz>-
tiiit (Det urkri-tna naitvarsfirandet). 
Főleg utóbbi munkája nagyjelentő-
ségű mei t hiszen az eg jház egyik 
é l te tő szentségét tárgyalja. Ez az 

I értekezés azonban sajná.ato:an hiá-
nyolja az úrvacsorai tanításra vonat-
kozó lutheri tisztánlátást,, s bár níra 
vádolható meg zwingliánus eltéve-
lyedéssel. mégis sok-zor ezen az úton 
halad. Legnagyobb érdeme az, hogy 
a szentséget , mint közösségi étke-
zést megalapozza egyrészt az "Óte> 
támentiunból vett példákkal, másr 
részt pedig Krisztus saját igehirde-
téséből. Állandóan visszatérő tétele, 
hogy az asztalközösség kezdettől 
fogva olyan eszköz volt, amely által 
a messiási ü^ene1: k'aré'ae vonta asj-
tal társait s egyben me s á-voltá: 1 -
leplezte Izráel népe előtt. Sok új-
testáment;umi perikópát egészen uj 
megvilágosításba helyez ezen tétele 
által. A veszélyt azonban nem tudja 
elkerülni, hogy történeti-kritikai mód-
szere sok vakmerő hipotézis inga-
dozó alapjára ne vezesse. — Az upp-
salai fakultáson a norvégszármazású 
Fridrichsen Anton az újtestámentumi 
theoiogia professzora, a'unek nem 
annyira a szerzői munkája volt ter-
mékeny az elmúlt években, hanem 
inkább tanítói munkássága, s az a 
készség, amellyel egy sereg ifjú 
theologust állított az újtestámentumi 
kutatás szolgálatába. Fridrichsen ér-
deklődése az újszövetségi theologián 
belül elsősorban az egyház és a 
szentségek köré csoportosul. Előadá-
sainak állandó visszatérő témája az 
újszövetségi gyülekezet, valamint a 
kultuszi kérdések. Theologiája gyö-

! keres szakítás azon fe l fogás at. amely 
az egyházban csak későbbi korok em-

I beri találmányát látták, s e helyeit 
az új>zövetségben. Krisztus igehirdeté-
sében megalapozottnak hirdeti az 
egyházat. Ezen fe l fogáfát egyetemi 
előadásain kívül az utóbbi években 
főleg tudományos lolyóiratokban kö-
zölt értekezéseiből vonhatjuk le. — 
Tanítványai köréből megemlítendő 
Wellhagen Julius, aki doktori érte-
kezésében a Szentlélek és Isten or-
szága viszonyát vizsgálta (Anden och 
riket. 1942.) főleg Lukács evangélista 
igehirdetése alapján. Ugyanő a bibi a> 
egyháfcfogalmat rajzolta meg tudo-
mányos kutatásokon alapuló, de nép-
szerűbb formában megírt könyvébei 
(Biblisk kyrkosyn. 1943.). Lundberg 
Per értekezése a keresztség szent-
séget tárgyalja óegyházi vonatkozás 
ban (La typologie baptismale dan » 
l'ancienne "eglise, 1942.). — A ko 
rábban már említett Ström Ake V. 
tudományos képesítését tulaj donké-
pen az' újszövetségi tárgykörből 



"kapta s »Vetekornet* (a búzamag) 
c . művóben az egyén és közösség 
viszonyát raizol;a meg az Újszövet-
ségben főleg János evangélista ta-
núbizonysága alapján. — lieickc Bo 
pedig »The Disobedijnt Spirits and 
Christian Baptism. A Study ot i Pet. 
iii. 19 and its Context. 1946 < című 
munkájával járult hozzá ezen theo-
logiai munkaközösség munkájához, 
amely a Fridrichsen professzor által 
évenként kiadásra kerülő évkönyv-
ben, a Svensk Exegetisk Ärsbok-ban, 
Is f igyelemmel kísérhető. — Az új-
szövetségi theologia munkájával kap-
csolatban kell megemlékezni két gyűj-
teményes kiadásról is. amelyek az 
egyház kérdését tárgyalják. Az első 
»En Bok om Kyrkan« címen 1942-
ben jelent meg Aulén püspök szer-
kesztésében. Az össze- nevezetesebb 
svéd theologus részvételével az egy-
ház kérdéséről rem'ezett konf-rencia 
előadásait tartalmazza ez a vaskos, 
s a svéd theologia jelen álláspontját 
híven tükröztető kötet. Az egyház 
kérdését nemcsak exegetíkai. hanem 
történeti és dogmatikai szempontból 
is megvilágítják az előadások, ame-
lyek a svéd bibliai theolög'a és rend-
szeres theologia közötti együttműkö-
désnek visszatükrözője. Ez a kötet 
fő leg az egyháznak egyesületként 
való felfogásával szemben emeli ki 
különböző szempontokból megvilá-
gítva azt a tételt, hogy az egyház 
Isten műve ezen a földön, hogy a 
gyülekezetben ige és szentségek által 
üdvözítse azokat, akiket kiválasztott 
a mennyei ország örököseivé. Theo-
logiailag határkövet jelent ez a mun-
ka. amelynek közelebbi méltatására 
még más összefüggésben ki fogok 
térni. — Ennek a kötetnek nvntegy 
a folytatását alkotja egy másik elő-
adásgyüjtemény (Den nya kyrkosy-
nen, 1945), amely a fenti kötetben 
kifejezésre jutott egyházfelfogást né-
hány új szempontból megírt előadás-
sal gyarapítja. 

A rendszeres theologia ma az a 
svéd theologiai tudomány, amely el-
sősorban számíthat nemzetközi ér-
deklődésre. Méltián, mert ezen mun-
kában olyan theologusnemzedék áll, 
amely a maga kutatásaival főleg Lu-
ther theologiájának, de egyszersmind 
a reformáció theologiai szemléleté-
nek sokoldalú megismertetését tűzte 
ki célul. Ebben a munkában főleg 
két név jelenti a svéd theologiai 
munkát, még pedig flulén Gusztáv 
és Nygren Anders. Mindkettőjük mun-

káya e lsősorcat a lundi faku'.tsáshoz 
van kötve, s éppen ezért théologiá-
jukat közismerten »lundi theologiá-
nak« nevezik. Mi ennek a theologiá-
nak a lényege? Nehéz erre rövid vá-
laszt adni. de néhány jellegzetes-
ségre mégis rámutathatok. Általános 
irányelve az ú. n. »motívum-kuta-
tás«. Ez főleg dogmatörténeti vo-
nalon szemléltethető. Az egyes theo-
logiai irányokban nem elégszik meg 
az egyszerű tények közlésével, t. i. 
azzal, hogy mit mondtak elmúlt ko 
rok theologusai, hanem saját rend-
szerük világából megkérdezi őket. 
hogy miért mondták úgy. ahogy azt 
mondották. Ez azután azt Ls jelenti, 
hogy egy-egy centrális theologiai kér-
désen keresztül a theologiai rend-
szerek egészét sikerül megvilágítani 
amint azt e neves theologusok aláb-
biakban említendő munkáikban vi-
lágos kifejezésre juttatják. Példának 
talán felhozhatnám azt, hogy ez a 
theologia nem elégszik meg azzal, 
hogy megállapítsa a satisfactio gon-

: dolatának meglétét Luthernél, s eb-
ből azt a következtetést vonja le. 
hogy Luther a kiengesztelésről a kö-
zépkori theoiógia álláspontját vallja, 
hanem kutatni akarja a motívumot 
amely hajtceröként van a satisfactio 
lutheri theoiogiájában, s amely eset-
leg a terminológiai egyezés ellenére 
kiengesztelhetetlen theologiai szaka-
dékot jelöl meg. Ezt a módszert a 
lundi theologia előítéletek nélküli ku-
tatással a kalmazza nemcsak magára 
Lutherre, hanem a középkori theolo-
giára, de egyszersmind a reformáció 
utáni theologiára is. A módszer sok-
szor meglepő eredményeket jelent, 
de kétségtelenül eredményezi azt a 
theologiai tisztánlátást, amely a ge-
nuin lutheri theologiát kívánja min-
den vonatkozásban érvényre juttatn 
A lundi theologia módszerére vonat-
kozólag Nygren egy tanulmánykötete 
(Filosofi och motívforskning. 1940) 
adott a háborús évek elején újab.) 
betekintést. 

Azok a munkák, amelyekben Aulén 
és Nygren a fent röviden jellemzett 
theologiai megújulást döntően meg-
alapozta, még a harmincas évek ele-
jén jelentek meg. de jelentőségüket 
bizonyítja, hogy újabb kiadásai éppen 
a háborús évek alatt is szüksége-
sekké váltak. így jelent meg Aulén 
tanulmánya a keresztyén Istenkép-
ről (Den kristna gudsbilden. 2. kiad.. 
1941). valamint Nygren hatalmas mun-
kája a keresztyén szeretet gondola-



tárói ((Den kriatna këreksta.nken ge-
nom tiderna, 2. k ad. 1947). Mindjét 
könyv a bibi ai felfogásból kiindulva 
vezeti végig a keresztyén dogmatör-
ténetben az Istenről, illetve a szere-
tetről vallott felfogást, s ezen kér-
déseken keresztül mutatja be egves 
korok, s egyes egyházatyák theolo-
giai rendszerét. Ezek mellett még 
Aulén dogmát kájának 1943-ban meg-
jelent negyedik, átdolgozott kiadá-
sát kell mint alapvető munkát meg-
említeni. Főleg az egyház lényegére 
vonatkozó felfogást dolgozta ki újból 
a szerző, s müvének az is érdekes-
s é g e t ad, hogy a korábbi kiadások-
kal összehasonlítva, kétségtelen je-
lét adja a svéd theologiai megúj-
hodás tagadhatatlan tényének. Mind-
három mü korábban idegennyelvü 
fordítá-okban is megjelent, s aki a 
svéd theologiára vonatkozólag csak 
néminemű betekintést is akar kapni, 
szükséges, hogy az említett könyveket 
elsősorban tanulmányozza. 

Aulén és Nygren theologiai mű-
ködése, egészen természetesen, ne-
velt új theologiai nemzedéket, amely 
főfeladatának főleg Luther theologiá-
jának tanulmányozását tűzte ki. Eb-
ben a tanítványi seregben csak a 
nevesebbeket említem. Aulén tanít-
ványa, majd pedig a dogmatikai tan-
székben utóda, Bring Ragnar, akinek 
főleg kiváló pedagógiai készsége so-
kakat ösztönöz Luther theologiájá-
nak tanulmányozására, az elmúlt 
években egy t nulmányban tette vizs-
gálat tárgyává a törvény és evan-
gélium viszonyát fő leg a tertius usus 
legis szempontjából, amely az orto-
dox és pietista theologiában sokszor 
Luthernek a törvényre vonatkozó fel-
fogásától eltérő magyarázatot nyert. 
Bring t.inulmánya (Gesetz und Evan-
gelium und der dritte Gebrauch des 
Gesetzes in der lutherischen Theo-
logie. 1943) ezen a ponton kíván 
hozzájárulni az eredeti lutheri fel-
fogás érvényesítéséhez. — Luther 
theologiájának több részletkérdése ke-
rült megvilágításra az elmúlt évek 
svéd theologiai munkájában. Első ha-
lyen Josefson Ruben-t. az uppsalai 
egyetem rk. tanárát említem, akinek 
theologiája nagyban magán hordozza 
a lundi theologia hatását. Több köny-
vében adta ennek tanújelét. Az ifjú 
Luther theologiáját vizsgálat alá vevő 
munkája (ödmjukhet och tro. 1939) 
azt állapítja meg. hogy az alázat 
theologiája a későbbi Luthernál tö-
kéletesen megegyezik a hit theolo-

glájával. Főleg az idősebb Luther 
munkáit veszi f igyelembe a theolo-
gia naturalis kérdésének vizsgálatá-
nál (Den naturliga teologins problem 
hos Luther. 1943). amelyben a lex 
naturae fogalmát veszi boncolás alá. 
Egy harmadik könyve a keresztség 
kérdését tárgyalja ((Luthers lära om 
dopet, 1943), s ezzel erötelejsen hoz-
zájárult azon egyházi megújhodás 
alátámasztásához, amely a keresztség 
szent égének újból középponti helyet 
kíván t iztojtani nemc-ac az egyház-
egészének. hanem az egyén kegye.s-
ségi életében is. Josefson munkáit 
főleg az egyszerű nyalv, a probléma 
helyes meglátása jellemzi, s igen al-
kalmasak arra hogy nemcsak theo-
logiailag képzettek, hanem a hit kér-
dései iránt érdeklődő laikusok is tu-
dományos felkészültségű munkából 
merítsenek lelki elmélyedést. — T ö m -
vall Gustav az egyházi és világi fel-
sőbbség kérdéseit tárgyalja Luther 
theologiája alapján. A »weltlich und* 
geistlich regiment« sokszor homá-
lyosnak látszó kérdéseiben adott 
a könyv (Andligt och världsligt re-
gemente hos Luther. 1940) határozott 
feleletet, s sokban tisztázta azt a 
theologiai félreértést, amelyet 
Troeltech és Holl theologiája is tartal-
maz ezen a ponton, de egyben kriti-
kájával illette a modern »Ordnungs-
tHbologie« képviselőit is. — Az utóbbi 
éveknek egyik talán leghatásosabb 
theologiai munkája volt Wingren 

! Gustav értekezése a hivatás lu-
theri felfogásáról. (Luthers lära om 
kallelsen, 1943). amelyben főleg a 
megelőző munkákon továbbépítve vi-
lágosan helyezi a hivatást a törvény 
világába. Isten a hivatás keresztje 
által összetöri az embert, s a tör-
vény általi megigazulásnak a remé-
nyét kitörli a keresztyén életből, de 
viszont az evangélium világában, az 
egyházban ajándékozza az üdvösséget 
— hit által, nem pedig cselekedetek-
ből, még a hivatás hívő és hűséges 
teljesítéséből sem. Wingren kétségte-
lenül az egyik legkiválóbb fiatal svéd 
theologus. Ezt bizonyítja az is, hogy 
a jelen félévben a turku-i svéd aka-
démia hívta meg tanárának, az elkö-
vetkező nyáron pedig Barth Károly 
theologiai tanszékét fogja fenntartani 
azon időre, amíg Barth régi egye-
temén, Bonn-ban fog előadásokat tar-
tani. A legközelebbi napokban vár-
ható Wingren újabb könyvének meg-
jelenése is, amelyben Irenaeusnak a 
kiengesztelésre vonatkozó felfogását 



taglalja. — Ebben a vonatkozásban 
kell talán megemlékezni a svéd egy-
ház egyik legkiválóbb igehirdetőjé-
nek. Giertz Bo-nak, népszerűbb jel-
legű. de a lutheri theologia megúj-
hodását célzó munkáiról. A háború 
előtti években már több theologiai 
munkája jelent meg. amelyek nem-
régiben újab:» kiadásokat értek el 
annak jeléül, hogy G ertz ma a gya-
korlati egyházi életben az egyi* leg-
befolyásosabb igehirdető. akinek 
hangjára a svéd egyház nagy része 
felfigyel. Szívügye az egyházi meg-
újhodás lutheri alaporj. ami azonban 
Gieitznél igen nagy mértékben je-
lenti Luther, az orthodoxia és a 
pkt'zmus theolugiá;ának keveredését, 
valamint az erős liturgikus érdeklő-
dé t. Munkáiban az egyház kérdé-
sét (Kristi kyrka. 2. kiad. 1946). az 
egyházi kegyességet (Kyrkofromhet. 
1944), valamint az egyház főbb taní-
tását (Den stora lögnen och den stora 
sarningen. 1943) tárgyalja. Egyik 
munka sem tart számot a tudomá-
nyo- jelzőre, de céljuk az, hogy jó 
lutheri theologiát adjanak az evan-
gélikus egyház hagyományára épülő 
megújhodás által. — 

Luther theologiája mellett a re-
formáció két más vezető theologusát 
is újabb theologiai munkák tárgyal-
ják. Lindström Henning Melanchthpn 
theologiáját vizsgálja alapos érteke-
zésében (Skapelse och frälsning i 
Melanchthons teologi. 1944). Olsson 
Herbert pedig Kálvin theologiáját is-
merteti egy hatalma? munkában (Cal-
vin och reíormatlonens teologi. 1943). 
Mindkét munka a'apvetö jelentőségű. 
Melanchthont ez év ten különösen szü 
letétének évfordulója teszi időszerűvé, 
Kálvin theologiája pedig magyar vi-
szonyaink között külön is érdeklő-
désre tarthat számot. Éppen ezért 
mindkét könyvnek későbbi ismerteté-
sére e folyóiratban vissza fogunk 
térni. 

A svéd theologiát természetszerü'eg 
érdekli a nagy dán keresztyén filo-
zófus theologiai felfogása is. Az 
utóbbi években a Kierkegaard-kutatás 
éppen ezért újabb svéd munkákkal gya-
rapodott. Boblin "Torsten, härnösandi 
püspök s a dogmatika volt uppsalai 
professzora folytatta Kierkegaard 
theológiájára vonatkozó ú abb tanul-
mányainak megje'ent;tásét (Sörén 
Kierkegaard. Mannen och verket. 1939 
és Kierkegaards tro 02h andra Kier-
kegaardstudier, 1944). A Kierkegaard-
kutatásban azonban új hangot üt meg, 

s főleg Bohlin felfogásával szemben 
éles álláspontot foglal el Lindström 
Valter, aki Kierkegaard felfogásából 
a stádiumok theo.ogiájának tárgya-
lását tűzte ki célul (Stadlernas teo-
logi, 1943). 

A további rendszeres theologiai 
munkáknak csak a felsorolására szo-
rítkozom. Augustinus theologiáját két 
munka is tárgyalja, fő leg azon érdek-
lődés eredményeként, amelyet Nygren 
Augustinus-tanulmányai ébresztettek: 
fel. Az egyik munka Augustinusnak 
a keresztyén szeretetre vonatkozó fel-
fogását ismerteti (Hultgren). a másik 
pedig az eredendő bűn augustinusí 
tanítását tárgyalja (Anrup). A me-
todizmus atyjának, Wes ley John-nak, 
theologiája főleg a megszentelődés 
szempontjából egy nemrégiben lefolyt 
theologiai értekezésnek volt a tárgya 
(Lindström Harald). Ezen munkákon 
kívül a modern angol és amerikai 
theologia is vizsgálat alá került. Az 
egyikben az angol high church-moz-

• galom vezető theologusának. Charles 
! Gore-nak. theologiája volt a tárgy 

(Ekström). a másikban pedig a je-
lenkori vezető amerikai theologusok. 
a lutheránus Nlebuhr Re nhold. vala-
mint Horton és van Dusen theolo-
giája került megtárgyalásra (Ham-
mar). Az utóbbi három munka angol 
nyelven jelent meg. Végül még-
a theologiai etika tárgykörécen meg-
emlí.em Nygren egyik tanítványának 
kísérletét egy keresztyén szoeiáletika 
rendszeies feldolgozására (Holm 
ström). 

A svéd egyháztőrténetírás egészen 
természetesen csaknem kizárólag a 
svéd egyház tör ténetéü l foglalkozil . 
s ezen a ponton erősen kapcsolódik 
a gyakorlati theologia művelőivel, 
akiknek tudományos munkája jófor-
mán teljesen történeti síkra esik. Az 
egyháztörténetírás nagy eseményei a 
háborús évek alatt is a széles tudo-
mányos alapokra helyezeit svéd egy-
háztörténet (Svenska Kyrkans His-
tória) újabb megjelent kötetei vol-
tak. Ez a több szerző tollából ké-
szülő munka a lundi egyetem nem-
rég elhúnyt egyháztörténész-profesz-
szorának. Holmquist Hjalmar-nak és 
utódának Pleijel Hiiding-nek szerkesz-
tésében jelenik meg. akiken kívül a 
tudós växiö-i püspök Brilioth Yngve és 
a főleg himnológiai munkájáról is-
meretes Liedgren Emil munkái jelen-
tek meg. Még néhány kötet van elő-
készületben. s így csak néhány év 

; múlva lesz teljessé ez a kiváló mun-



ka. — Ezen kiadványhoz csatlakozik 
egy tanulmánysorozat, amely a svéd 
egy háztőr t j-nei e g y t s időszakainak 
részletkérdéseit tárgyalja. Ezen ta-
nulmányokból kiemeil ietj főleg az a 
munka, amelyet a lundi egyetem ki-
váló. gyakorlati professzora. Kjöller-
ström Sven végez. Tanulmányaiban 
eddig főleg a reformáció korának 
egyházszervező munkáját valamint az 
1682-vel lezáródó egyházi törvényal-
kotás kérdéseit tárgyalja. Ezenkívül 
»Missa Lincopensis« címen egy eddig 
ismeretlen svéd istentiszteleti rendet 
kutatott fel, amelynek különleges ér-
dekessége az. hogy, 1536-ből való kí-
sérletet mutat arra vonatkozólag, 
hogy a reformáció szellemében, de a 
középkori svéd hagyománynak meg-
felelő latin miserendet szerkeszt, ame-
lyet esetleg anyanyelven is lehet tar-
tartani. Kjöllerströmnek ezen mise-
renddel kapcsolatban írt tanulmánya, 
valamint az ugyanezen sorozatban 
Lindquist David tollából megjelen? 
tanulmány az első stockholmi evan-
gélikus misére vonatkozólag, világo-
san mutatja azt az igen bonyolult 
problematikát, amelyet az evangélikus 
istentisztelet bevezetése jelentett svéd 
földön a reformáció századában. A 
sorozat egy másik kiváló munkája 
a lundi egyetem rk. tanárának, flsk-
niark Ragnar-nak tanulmányát tar-
talmazza a svéd lelkészképzés 1700-g 
való történetére vonatkozólag. — A 
svéd egyház történetének egy rövi-
debb összefoglalását tartalmazza a 
i'enteml.tett Hoimquist professzor egy-
háztörténeti kézikönyve, amelynek két 
kötete jelent meg. s amelynek első 
kötetét, amely a középkort tárgyalta 
volna, már nem tudta megírni az el-
hunyt szerző. — Mint hatalmas és 
alapos munkát kell megemlíteni a 
lundi dóm 800 éves évfordulójára 
megjelent emlékkönyvet. amelyet 
Newman Ernst lundi dómlelkész, volt 
profé szor szerkesztésében je'.ent meg, 
s a csodálatos szépségű ősi dóm és 
a körülötte lejátszódó életet kelti 
életre. — Ugyancsak egy jubileum 
tette esedékessé az 1593-ban tartott 
uppsalai találkozó történetének meg-
írását. amelyet Cnattingius Hans vég-
zett el. A nevezetes évfordulóról és 
történelmi jelentőségéről éppen az 
említett szerző munkája alapján an-
nak idején egyházi lapjainkban meg-
emlékeztem. 

A svéd ébredések története egé-
szen gyakori témája az egyháztör-
téneti munkának. Egyik legkiválóbb 

ismerője ezen mozgalmaknak az em-
ltíett Newman Ernst, aki néhány év-
vei ezelőtt jelentette meg a közösségi 
mozgalmakra, valamint a vallássza-
badság kérdésére kiter,edő tanulmá-
nyát. A s v é d , ébredési mozgalmak-
ban egészen sajátos színt képviselő 
nyugatsvédországi (ú. n. schartauá-
nus) ébredés kiváló ismerője Nelsson 
Gösta egy göteborgi Ielkészgyűlésre 
írolt nagy tanulmanytan ismertette 
ezen jel legzetes ébredés igehirdeté-
sének jellemző vonásait különös te-
kintettet a kegyelem rendjére vonat-
kozó tanításra. — A svéd ébredések 
egy kevésbbé ismert, de a växiö-i 
egyházkerü etben annál nagyobb szol-
gálatot teljesített alakjának, Seller-
gren-nek ismertetését végezte el az 
egyik kerü'eii lelkész, Stenvall Gun-
nar. —^Nem a szorosan vett ébre-
dések történetébe tartozik, de az el-
jövő történetírás talán mégis a vi-
lágegyház nagy ébredésének fogja 
jellemezni í̂ zt a mozgalmat, amely 
az egyház egységét tűzte ki céljául. 
Söderblom Nátán volt ennek az egy-
ségébredésnek vezéralakja. Az ő mun-
kájának a világháborúra vonatkozó 
kezdetét írta meg volt .titkára, Karl-
ström Nils egy hatalmas doktori ér-
tekezésben. Az egységre törekvő egy-
ház mult századbeli próbálkozásai-
nak jellemzése után tér rá a nagy 
uppsalai érsek által létrehozott öku-
menikus mozgalom ismertetésére. Saj-
nálatosan ez a tanulmány csak a vi-
lágháborút öleli fel. s nem jut e l 
azon természetes határkőhöz, amelyet 
az egyház egysége érdekében az 
1925-ben lezajlott stockholmi konfe-
rencia jelentett. A kiváló felkészült-
ségű szerző munkája azonban így is 
az ökumenikus munka kézikönyve 
lesz. s remélhetőleg rövidesen to-
vábbfolytatódik a stockholmi konfe-
rencia jellemzéséig. 

Az egyháztörténettel kapcsolatban 
kell megemlékeznem a lelkes lundi 
egyháztörténész, a már említett Plei-< 
jel professzor különlegesen érdekes 
munkájáról, t. i. az egyházi népélet-
kutatásról. Ezen munka célkitűzése,, 
hogy helyzetképet nyerjen a gyüle-
kezetekben lévő szokásokról, az ol-
vasott áhítatos irodalomról, s főleg 
a ma még szájhagyományban élő 
egyházi életről. Ennek a munkának 
a céljaira egyháztörténeti levéltárat 
(Kyrkohistoriska Arkivet) létesítet-
tek. amelyben a vezetíő-tanár által 
kidolgozott kérdőívek alapján felvett 
adatokat kívánják megőrizni, s az 



eljövendő egyháztörténeti munka 
szolgálatába állítani. A szép elkép-
zelés ma .már túljutott a kezdeti 
lépéseken, 'a levéltárban lassan gyü-
lemiik az az anyag, amelynek idővel 
egész Svédország egyházi he'yzetké-
pét kell megadnia. Ez a mun-
ka méltán érdemli meg a közelebbi 
tanulmányozást, mert hazai egyház-
történeti munkánk vonalába esik. 
Ismertetésére éppen ezért talán még 
közelebb is ki fogunk térni e folyóirat 
hasábjain. 

A svéd egyházismeretnek évek óta 
kézikönyve, egyben az egyetemen 
tankönyve Briíioth Yngve püspöknek 
úiabban má-odik kiadásban megje-
lent könyve (Svensk Kyrkokunskap, 
2. kiad. 1947). A svéd egyházszer-
veze et. az egyházra és istentiszteletre 
stb. vonatkozó felfogását nemcsak 
történetileg, hanem elvi alapon is 
ismerteti. A keresztyén igehirdetés 
történe ét ugyanő íi ta meg egy alapos 
tanulmányban, amelyben az óegyház-
tól napjainkig ismerteti fő leg az ige-
hirdetés irányát, s különleges figyel-
met szentel a svéd igehirdetés nagy-
jainak. — Az egyházismeretnek nép-
szerűbb formában, főleg a népiskolai, 
valamint népfőiskolai tanítás számára 
megírt tankönyve Linderoth Fred és 
Norbrink Sven' tollából. Ez a könyv 
már harmadik kiadását érte meg. s 
a svéd egyház egész életét némileg 
történeti vonatkozásokkal is tarkítva 
ismerteti. Igen figyelemreméltó mun-
ka azok számára, akik a svéd egy-
házat a maga teljességében, élvezetes 
leírásban akarják megismerni. 

A liturgika tárgykörében a neves 
lelkész-egyházzenész Hellerström fl. 
O. T. kiváló liturgikai és egyházze-
nei kézikönyve jelent meg újabb ki-
adásban, ugyanő az egyház hagyo-
mányos énekét, a gregoriánus éneket 
is ismerteti (Kyrkans traditionelle 
sàng. 1945). — Az ismert svéd him-
nológus, Liedgren Emil-nek, a svéd 
egyházi énekeket tárgyaló munkája 
is újabb (6.) kiadást ért el. Helander 
Dick, uppsalai professzor pedig meg-
írta a svéd egyházi énekköltés törté-
netét. — A lelkipásztorolásban meg-
jelent két újabb tanulmány a fen-
tebbiekben már más összelüggésben 
említett theologusok, Törnvall és 
Wellhagen munkái. — A diakó-
nia iránt felébredt érdeklődésre mu-
tat a svéd diakónia két kiváló mun-
kásának, Helander professzornak in-
kább hűvös tudományos hangon meg-
írt történeti munkája a svéd diakó-

i nia történetéről, valamint a stock-
holmi diakonisszaintézet egyik volt 
lelkészének, Rosenberg Sven-Äke-nak, 
a szolgáló egyházról megírt3 s az 
egyházi diakóniára meleg hangon 
ösztönző, de ugyanakkor tudomá-
nyos tárgyilagossággal megírt könyve 
(Den tjänande kyrkan, 1945). 

Végül még hadd említsem meg, 
hogy 1942-ben a svéd egyház uj 
egyházi kézikönyvet (agendát. rnissa-
le-t és evangéMumos könyvet) vett 
használatba. Ezek a könyvek tulaj-
donképen nem tudományos munkák, 
de megemlítendök ebben az összefüg-
gésben azért is, inért alapos tudomá-
nyos munka készítette elö mindegyi-
ket. s a jelen svéd thologiai felfo-
gást tükrözik abban a törekvésükben, 
hogy a lutheri theologiát az egyház 
istentiszteleti életében is tisztábban 

! szólaltassák meg, mint az elmúlt év-
I század liturgikus munkája tette. Az 

egyház theoiogiája végeredményében, 
i'tt, az élő egyház szolgálatára adott 
könyvekben mutatja meg igazi lé-

j nyegét és jelentőségét. Ilyen körül-
! mények között egészen természetes, 

hogy ezekben a könyvekben a refor-
mátori theologia nyomai világosan 
megfigyelhetők annál'is inkább, me i t 
a svéd liturgia évszázadok theologiai 
változásai ellenére is megőrizte a 
reformátori theologia örökségét. 

Áttekintésemnek végére értem. Le-
hetne sokkal többet írni a mai svéd 
theologiáról ,de célom csak az volt, 
hogy az elmúlt évek theologiai mun-
kájának legnevesebb müveit említve 
meg. egy kis izelitöt adjak abból a 
svéd thologiából, amelyre vonatkozó-
lag bevezetésemben azt említettem, 
hogy az elkövetkező években a világ 
evangé ikusságának ügyelő s z e m e t 
fogja magára vonni. A theologiai tu-
domány minden területén végigszán-
tottam azzal a céllal, hogy az Evan-
gélikus Theologia olvasótáborából ki-
ki megtalálja azt. ami érdeklődési 
körébe esik. Azt hiszem, hogy ez a 
rövid áttekintés is méltán bizonyítja, 
hogy a svéd theologia ma hatalmas 
felkészültséggel rendelkezik, s mi 
magyar evangélikusok is méltán vár-
hatjuk, hogy küldetését híven betöltse, 
s a nagyobb lehetőségek elkötelezé-
sénél fogva tanítója legyen a világ 
evangélikusságának. Ránk vár a fel-
adat, hogy a magunk érdekében is 
megnyissuk theologiai érdeklődésünk 
kapuját a svéd theologia előtt, d í 
egyszersmind a magunk theologiai: 
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munkájával is gazdagítsuk az egye-
temes evangélikus egyház theologiai 
munkáját, amelyben hiszem, hogy 
egyházunknak is megvan a méltó 
helye. így válh :t egyháza nk theolo-
giai munkája is az egymás hitében 
való épülés áldott eszközévé. 

V;ijta Vilmos. 

Könyvismertetés. 
Fred Linderoth és Sven Norbik: 

D e n s v e n s k a k y r k a n . 3. kiadás, 
Stockholm, 1944 4tí7 1. Svenska Kyr-
kans Diakonistyrelses Bokförlag ki-
adása. 

Pár évvel eze'ött indult meg Hittu-
dományi Karunkon a magyar protes-
táns egyháztörténeti tanszék kereté-
ben egy olyan vizsgálódás. amely 
egyszerre több irányben is dolgozva, 
kereste a megoldást az egyház mai 
képének megrajzo'ására. Innen szár-
mazik ennek az új tudománynak, ame-
lyet ott az egyháztörténet. Svédor-
szágban pedig a gyakorlati theoiogia 
melléktudományának tekintenek. — 
az elnevezése: egyhúzmjz. 

Ugyanez a törekvés, az egyház 
mai képének a megrajzolása, törté-
netileg változó életének egy ponton 
való összegezése és rögzítése indította 
meg a svéd theologiában is azt a 
munkát, amelynek első tudományos 
jelentkezése Yn(/i>e Briliotli püspök 
1933-ban megje'ent » K y r k o k u n s k a P « * ) 
c. könyve volt. Most ismertetendő 
könyvünket is ebbe a tudományágba 
sorozzák be szerzői. 

Ha az egyház képét akarjuk 
megrajzolni, mindig tekintettel kell 
lennünk múltjára is. Természetes és 
szükséges tehát szerzőink számára, 
hogy minden egyes ponton világosan 
é s egyszerűen megmutassák a mai ál-
lapot előzményeit. Ez a vi .ágosság és 
egyszerűség talán annak is köszön-
hető. hogy a könyv nem lép fel ma-
gas igényekkel. Tudományosan jól 
meggondolt minden sora. de nem tu-
dományos használatra, hanem a fe-
dőlap szerint »egyháznak, iskolának 
és otthonnak« Íródott. 

Az egyház egyszerű, de érdeklődő 
kívének, a tanítást végző nevelőnek 
é s népfőiskolások kezébe tankönyvnek 
szánták ismeretanyagul »a svéd egy-

Kyrkokun-kap «= egyházismeret. 

házról, egyházkutatásról, az egyház 
lényegéről, történetéről, szervezetéről 
és szolgálatáról.« Célja, hogy meg-
ismertesse azt a gazdag egyházi örök-
séget, amelyet atyáinktól kaptunk.« 

Az előszónak ez az utolsó idézett 
mondata elárulja azt hogy a szerzők 
milyen különös szeretettel vannak 
minden régi egyházi, h jgyomány iránt. 
A könyv következetesen szem előtt 
tartott álláspontja szerint az egyház 
ugyanaz, mint a reformáció előtt, 
csak megtisztult igehirdetésben, szent-
ségeiben és tanításában Igyekszik arra, 
hogy minden olvasó meglássa az egy-
ház foíytoiiossigit s azt, hogy a kö-
zömbösnek vélt dolgok sincsenek 
ok nélkül. Igyekszik is megmagya-
rázni mindent, a legegyszerűbb szim-
bólumoktól a liturgikus színekig, az 
istentiszteleti rendtől az apostoli 
successióig. Szeretné, ha mindenki 
meglátná, hogy ezek a dolgok is 
mind prédikálnak a maguk módja 
szerint. Minc'ezekből hamarosan meg 
lehel látni azt. hogy az ú. n. »magas-
egyhazi« (högkyrklig) mozgalom hí-
vei s így elvétve abba a hibába is 
beleesnek, hogy az általuk kívána-
tosnak tartott helyzetet tüntetik fel 
meglevőnek. (Pl. a 158. oldalon az 
Elevatio« c. kép. — A svéd egyház-
ban ugyanis nincs feloldva a refor-
máció korabeli határozott tilalom erre 
vonatkozólag.) Ez a beállítottság 
azonban nem jelenti azt. mintha el 
akarnának térni a lutheri hitvallá-
sos .alaptól. Csak a valóság érdeké-
ben tartjuk fontosnak itt a megjegy-
zést. hogy a könyvnek ezt az állás-
pontját a mai svéd egyháznak csak 
egy része képviseli, akik számára el-
képzelhetetlen pl. az, hogy a lelkész 
ne a díszes miseruhájában álljon az 
oltár elé vagy osszon Úrvacsorát. 
A hagyományoknak, régi örökségek-
nek és művészeteknek szeretele mel-
lett elvitathatatlan határtalan egy-
házszeretetük. 

A könyv felépítésében a gyülekezet 
a kiindulópont, amely gyülekezetben 
az egyik legerősebb ősi összekötő ka-
pocs a templomépítésre való össze-
fogás volt. így azután az első hosz-
szabb fejezet magával a svéd temp-
lommal foglalkozik, bemutatva gaz-
dag képanyaggal a fejlődést az egy-
szerű fatemplomoktól az uppsalai dó-
mig s a legmodernebb templomokig. 
Gazdag beszámolót kapunk a temp-
lom minden tartozékáról és felszere-
reléséről is. Egészen külön fejezet 
tárgyalja az egyházi szimbólumokat. 



amelyek a könyv szerint »prédikálni 
tudnak.« »Csak az érti meg őket, 
aki maga is átéli azt, amit a szim-
bólum ki akar fejezni.« »Maga a 
templom is szimbólum. . .« (88. 1.) 
Külön fejezet foglalkozik a művé-
szetekkel. Ebben gazdag kép tárul 
elénk a svéd egyház csodálatosan 
szép egyházművészeti örökségéről és 
kincseiről de az illutsztrációk között 
ott láthatjuk a modern egyházi mű-
vészetnek is egypár egészen megkapó 
darabját. (Hässelby-i templom oltár-
része 62. 1. —- Ansgar kápolna 134. 1.) 
Szerve'sen kapcsolódik most azután 
a svéd istentiszteletnek, a »svenska 
mässa«-nak az ismertetése és magya-
rázata. Világossá . lesznek az egyes 
részek közötti összefüggések, a még 
meg.'evö latin kifejezések, s hangsú-
lyozza az istentisztelet igehirdetési 
és úrvacsorai részének egységét . 
Egyéb istentiszteleti és kauzális cse-
lekmények ismertetése után tér rá a 
svéd egyház különböző iktatási és 
szentelési alkalmaira. Számunkra egé-
szen szokatlan az egyházi év ismer-
tetésének egészen pontos kidolgozása, 
mártír-kalendáriummal. 

»A svéd egyház egy ága az egy, 
szent, közönséges, vagy katholikus, 
apostoli egyháznak« — kezdődik a 
svéd egyház jellegét, szervezetét és 
hivatalait ismertető XI. fejezet. Ez 
a fejezet. mint a megelőző is. több-
szörösen hivatkozik az apostoli suc-
cessióra, amelynek a svéd egyház 
birtokában van s amit Róma is el-
ismer. Az egyházi tisztviselők köte-
lességeivel. a szervezetnek, majd pe-
dig az újabb munkamódszereknek, 
egyesületi, külmissziói, tengerészmisz-
sziói munkáknak, a diakóniának s a 
különböző alapítványoknak az ismer-
tetése iitájn, a keresztyénség egeszével 
való kapcsolatok ismertetésével zárul 
a könyv. A függelékben pontos táb-
lázatot találunk a liturgikus szinek 
használatáról, az egyházkerületek be-
osztásáról, majd pedig a felhasznált 
képekről és irodalomról. 

A könyv képanyaga önmagában is 
sokatmondó azok számára. akik 
nyelvi nehézség miatt, mag&t a köny-
vet nem tudják elolvasni, s ezért 
érdemes mindenkinek legalább átla-
pozni. 

Hasonló magyar evangélikus könyv 
hiányát nagyon érezzük, s ezért út-
mutatásul is szolgálhat ez a könyv 
arra. hogy egy magyar evangélikus 
»Egyházismeret« megvalósuljon. 

Bizonyára az állam, nép és egyház 

csaknem teljes egybeesése az okai 
annak, hogy hiányoznak a térkép-
szerű ábrázolások, amelynek a" fel-
használása egy ilyen magyar munká-
ban elkerülhetetlen lenne 

Lenke Béla. 

Zulauf Henrik : A z e g y h á z e g y -
s é g e . Fébé Könyvkiadóvállalat, Bu-
dapest, 1947. — 58 1. Ára : 3 — Ft. 

A szerzőnek a keresztség szent-e-
géröl írott s határozott evangélikus 
theologiai judiciumról tanúskodó ta-
nulmánya után örömmel fogadjuk e 
másik, honi egyházi vonatkozásban út-
törő és útmutató megnyilatkozását. 

Az egyházát féltőn szerető theolo-
gus ezúttal is égetően aktuális kér-
déssel néz szembe. Ez a szembenézés 
most sem valami puszta és termé-
ketlen inteHektuá is pro lémakeresési 
vágynak az exisztenciára eset leg tel-
jességgel »veszélytelen« jelentkezése, 
hanem az ügy, a Megváltó Krisztus, 
ügye által exisztenciálisan meghatá-
rozott theologus kényszerű állásfog-
lalása azzal a még némaságában is 
erötei;e:en vá aszt-sürgetö kérdés el 
szemben, ami a válságban és nyomo-
rúságban, de ugyanakkor és éppen 
ezért reménységben élő mai keresz-
tyén ember lelkéből tör elő. Szerző 
e tanulmányát konkrété a keresztyén 
gyülekezetnek egyházi egység szük-

« ségességére, lehetőségére és megva-
lósu'ására vonatkozó Kérdé.e, e g y s j g 
utáni vágya hozta létre. 

Az egyetemes keresztyén egyház 
szétszakadozottsága valóságának tör-
téneti síkban szemlélhető rövid rajza 
vezeti be a tanulmányt. A szétsza-
kadozottság objektív tény valóságának 
tudata az Egyház Urának a hívei-
ben szubjektíve leverő, fájdalmas ér-
zést támaszt, mégpedig elsősorban is 
»a keresztyén egyetemes egyháznak 
közös, hatalmas és veszedelmes el-
lensége miatt«. Ez az ellenség ma 
»különösen vi'ágnézetek és rendsze-
rek« formájában je'entkezik. amelye i 
»azáltal veszedelmesek, hogy vallás 
igényével lépnek Jel és így kerülnek 
szembe a keresztyén egyházzal«. A 
szétszakadozottság tényva ósága más-
felöl — az egyháztörténelem tanú-
sága szerint — egyesítési igyekezetet 
vált ki. Ezek a kísérletek azonban 
a lényeget illetően mindmáig ered-
ménytelenséggel végződtek. Ezért fel-
vétödik a kérdés: »Van-e egyáltalá-
ban értelme és jogosultsága a ke-

I resztyénséget egyesítő törekvésnek'?« 



Hogy erre a kérdésre választ adhas-
son. egyrészt az egyház és egyház-
felekezetek közötti viszonynak, más-
részt a különböző égyházfelekezetek 
egymáshoz való viszonyának prob-
lémáját ismerteti a szerző. A fele-
kezetekre szakadás tényét »alulról, 
emberi szemmel, történelmi síkban 
szemlélve bűnnek kell mondanunk«. 
»Felülről, Isten szemével üdvtörté-
neti síkban szemlélve« Isten Ítéletét 
kell benne látnunk, »ame'lyel megítéli 
Isten a tekintélye helyébe emberi te-
kintélyt állítani törekvést«. Ugyanak-
kor látnunk kell, hogy »az egyház-
felekezetek keletkezésének bűnében 
ott van Isten féltő-védelmező sze-
retete és hogy Istennek a bünt fel-
fedő és nyilvánvalóvá tévő ítéletében 
ott van az Ö reformáló, megújító 
és megtartó kegyelme«. 

Ez a hitbeli felismerés megmu-
mutatja az utot a voltaképpeni pro-
bléma tisztázása felé: »A jövendőt 
i l letőleg hisszük, hogy a részegy-
házak nem nyúlnak át az örökkévaló-
ságba«. Krisztus Urunk vis-zajövete-
lekor, de csak akkor, az egység helyre 
fog állni. Addig is az eg/ház egy-
sége feladat marad az egyház szá-
mára minden egyes egyházfelekezet-
ben. Ez a feladat je'enti: 1. hogy 
»meglássuk és megragadjuk a fele-
kezetek tényében rejlő isteni szere-
tetet és kegyelmet«. 2. »pozitíve meg-
tegyük mindazt, ami tőlünk telik, a 
részegyházak-fe'e'eze'e't egységre ju-
tása felé*, 3. (és döntően), hogy »egy-
részt az egy egyház valósítsa meg 
a saját lényegét mindegyik részegy-
házban, másrészt mindegyik felekezet 
valósítsa meg önmagában az egy 
egyház, az LJna Saneta életét«. Az 

egyház egysége csak a kegyelmi, 
eszközök, az ige és szentség által 
munkálható, éspedig az »egy hú s igéje 
és szentsége«, »a hit vallási irataink 
által színezett ige és szentségek út-
ján«; azértí, mert az egyház egy-
sége »alapvetően hitvallásszerű é s 
így hát hit egység«. 

Végső konklúzió gyanánt követ-
kező tételekhez jut a szerző: 1. Az 
egyház egysége a szentíráshoz kap-
csolódó hitvallási iratokban, mint az 
az egyház publica doctrWájában gyö-
kerezik«; 2. az egységre jutás nem 
ember, hanem Isten kezé'.en v':n a' i 
ezt az igéje és a szentségei által 
munkálja és éri majd el«; 3. »mi 
megelégszünk az egyház egységének 
a munkálásával és boldogok vagyunk, 
ha Isten az egység munkálásának a 
reménységét nem veszi el tőlünk«; 
4. imádkozunk az egyház egységéért«. 

E rövidsége ellenére is mélyen-
szántó, alapos tanulmányt eigy a szer-
zőnek »Az evangélikus egyházunk a 
megújhodás útján a jobb jövendő 
fele« címmel tartott előadása egé-
szíti ki. Ennek alapgondolata: az 
egyház állandó reformjának szüksé-
gessége (ecclesia Semper reformari 
debetj, ami »kizárólag Isten igéjé-
nek értelmében és igéje által remél-
hető«. Az egyház egységéről szóló 
tanulmány s ezen előadás egy dol-
gozat keretein belül való egységbe-
foglalása, éppen ezért az »egyház 
megújhodása utáni vágy«-nak az 
»egyház egysége utáni vágy«-gyal 
való szimultán jelentkezése mellett 
egyszersmind tárgyi szempontból is 
igazolva van. 

Lehel László. 

A norvég egyházi élet mai arca. 
A norvég egyház evangélikus nép-

egyház. Magában fcglátya a 3 millió-
nyi lakosságnak mintegy 97 °o-át. 
Az ország 7 püspökségre oszlik; ez-
idén állítódik fel a 8-ik. a felettébb 
nagy osló-i püspökség kettéosztásá-
val. A norvég alkotmány szerint »az 
evangélikus vallás az állam vallása, 
az állam fenntartja és védelmezi«. 
Államegyházi mivolta megmutatkozik 
abban, hogy legtöbb lelkésze egyút-
tal állami hivatalnok és hogy az egy-
házi törvényhozás valam nt gazdasági 
ügyeinek kezelése a királynak (a kor-
mánynak) és a nemzetgyü ésnek ilj. 

' a közhatóságoknak a kezében van. 
Az iskolákban felekezeti oktatás fo-
lyik. de azok a tanulók, akik nenu 
tartoznak a népegyházhoz, ez alól 
kivonhatók. # 

Ma sem nyilvánul meg hangulat 
az egyház és állam szétválasztására., 
de annál erösebb az a kívánság, hogy 
az államegyház keretén belül az egy-
ház nagyobb jogot nyerjen önmaga 
kormányzására. Az állam és egyház., 
ill. a községi és egyházi hatóságok 
közt a legszebb együttmunkálko-
dás áll fenn; de az egyház éppen a 
német megszállás alatt azt is meg-



mutatta, hogy van bátorsága szakítani 
o lyan ál lamvezetéssel , mely az ál-
lamegyházi rend alkotmányos és h't-
va^ásos fel tételeit nem tiszteli és 
azután képes volt megállani a maga 
lábán. 

A püspökök nagy t isztelelnek ör-
vendenek és minden egyházi kérdés-
ben döntő befolyásuk van. A fonto-
sabb ügyek mind odakerülnek a püs-
pöki kollégium elé. — A lelkész mel-
lett gyülekezeti tanács áll; fe ladata 
a köz igazgatás és a lelkész seg í tése 
gyülekezeti munkájában. 

Említésre méltó, hogy a norvég 
egyháznak vol taképpen mindössze 
7—8DO lelkésze a.l gyülekezeti munká-
ban, tehát kb. 4.000 egyház tag jut 
egy pásztorra, több. mint a szomszé-
dos országokban. Csakhogy f igye-
lembe kell venni az óriási távolságo-
kat Norvégiában és a nehézkes vi-
déki utazási v iszonyokat . Vidéken 
2—3, sőt több gyülekezetet szo lgál 
egy lelkész. A keresztyén élet s zo -
morúan állana, ha csak a lelkészekre 
épülne. De a lelkészek tevékenysége 
mel le i t nagy laikus mozgalomról szá-
molhatunk be; a norvég egyházat 
éppen a keresztijén szervezeteknek 
sokasága jellemzi. 

Bámulatos sora van ezeknek, rend-
szerint az egész országot áthálóz-
zák; ápolják a belső és külső misz-
sziót. az i fjúsági munkát, a va árnapi-
iskolát. stb. A missziói egye-ületek 
nagyszabású missziói munkát fejte-
nek ki idegen országokban. Ezeknek 
a különböző szervezeteknek szerte az 
országban f izetet t munkásokból, tit-
károkból, utazó prédikátorokból álló 
törzskara van; nagyobbrészt laikusok, 
de most már egyre több közöttük a 
theoiogus. 

Helyi egyesület megszámlálhatat-
lan sok van. Az egyik missziói tár-
sulat pl. több mint 4.000 nöegye-
sületet szervezett meg. A különböző 
szervezetek munkája ú,abb meg újabb 
területre terjed ki, sz ívesen állíta-
nak fe l i fjúsági v a g y gyermekcso-
portot. foglalkoznak iskolával, de 
gazdasággal is. 

Nem becsülhetjük meg e l é g g é 
mindennek a tevékenységnek áldásos 
hatását a keresztyén élet ébresztge-
tésében, a f e le lősségre való nevelés-
ben, az egyház belső és külső fe l -
adatainak munkálásában. De hátrá-
nyai i s szembeszökőek. Hogyha egy 
kicsiny gyülekezetben 10—15 külön-
fé l e szervezet e g y m á s mel lett műkö-
dik, elkerülhetetlen, hogy egy bizo-

] nyos versengés, sőt irigy .-ég ne tá-
madjon. Szenved pedig a la t ta az 
egyházi, a gyülekezeti öntudat. Né-
melyek számára a szervezet több. 
mint a gyülekezet , a missziói ház 
több, mint az egyház. Egyes körök 
az ú. n. »szabad« úrvacsora-vételt 
( lelkész nélkül) többre tartják az 
egyházi formánál. 

Ez a fe j lődés más körülmények kö-
zött szakadásokat okozott volna, szek-
tákat hívott volna létre. Há'a Isten-
nek. ez nem következett be. A túl-
szervezet tség ugvan még fennáll é s 
az a sok beszéd, amely a hasonló 
fe ladatú szervezetek össrevonását kí-
vánja. még nem vitt látható ered-
ményre. De már megfigyelhető, hogy 
az egyesü'etek mo:t sokka'ta erőseb-
ben kötve érzik magukat a gyüleke-
zethez. mint azelőtt és a lelkészhez 
va'ó viszonyuk nagyrészt kitűnő. 

Ugyanakkor szemmel látható a kü-
lönböző szervezeteknek növekvő 
együ tmunkálkodása is; vezetőik mind 
országosan, mind egyes körökben. 

; helységekben közös tanácskozásra 
gyűlnek össze és közös intézkedése-
ket tesznek. Ez az együttmunkálko-
dás tudatosan az evangélikus egyház 
keretén belül és hitvallásai alapján 
folyik. A szabadegyházi körökhöz 
való viszony is nagyjából barátságos, 
de a szerve-etek részéről most cse-
kélyebb a velük való együttmunkál-
kodás. mint azelőtt, nem utolsó sor-
ban a -keresztség dolgában való 
különböző f e l fogás miatt. 

Mindez nagyobb eseményekl el függ 
össze. A »liberálisok« é s Uortodox« 
vagy »pozitív« fe l fogásúak közt fo ly t 
hosszú és keserű egyházi harc. mely-
ben nemcsak a theologusok .de lai-
kusok is e levenen résztvettek, a há 
ború előtti utolsó években e lernyedt 
A második világháború kitörésekor 
a különböző irányzatok é s szerve-
zetek vezetői összetalálkoztak és ba-
ráti jobbot nyújtottak egymásnak 
Legelsősorban is Eivind Berggrav, 
Osló püspöke és Ole tta'.lesby, a z 
egyházi-fakultás professzora. Ők 
voltak azután elismert vezérei an-
nak a hatalmas szel lemi harcnak is, 
amelyet a norvég egyház a háború 
alatt a nemzetiszocial izmussal meg-
vívott . Mögöttük álltak a le lkészek 
nemcsak n a g y többséggel , nemcsak 
az összes keresztyén szervezetek, de 
hogy úgy mondjuk, az egész norvég 
keresztyénség. 

A nép — miként még addig so-
ha — fe l f igye l t az egyházra, aiTa a 



hitvalló, evangélikus népegyházra, 
mely felelősséget érez az egész em-
beréletért. Felfigyeltek a lelkészedre 
is, kik természetesen első vonalban 
küzdöttek, s ezt látták barátok és 
ellenségek egyaránt. Ezek az ese-
mények nagyban hozzájárultak ah-
hoz, hogy az egyház, a gyülekezet, 
a lelkészi hivatal növekedő megértést 
élvez. 

A theologiai fej lődés is ebben az 
iranyban ha'adt. A fiatalabb gene-
ráció alig érti meg a régi tneologiai 
vitát. Sem a dialektikai, sem az újabb 
svéd theologia nem teremtett iskolát 
Norvégiában. A háború előtti álta-
lános helyzet felkeltette az érdeklő-
dést az egyház és a hitvallások iránt 
és ez később csak erősödött. Érvé-
nyesülnek ugyan szertartásos és kon-
fesszionáÜs tendenciák is, da főleg 
gyakorlati irányba tolódott az érdek-
lődés. Azok a fontos nyilatkozatok 
és hitvallások, melyek a nemzeti-
szocializmussal vívott harcban szü-
lettek, gazdag anyagot nyújtanak a 
további theologiai munkára, kivált-
kép, ha oly égető kérdések körül 
forognak, mint aminő a nép, állam 
és egyház viszonya. 

A theologiai munkásság pillanat-
nyilag nem nagy. Az elmúlt eszten-
dők nem is voltak alkalmasok a 
theologiai studiumra. A gyülekezeti 
léikésznek oly tömegesen sok a 
munkája, hogy nincsen ideje theolo-
giai munkásságra. A szaktheologu-
sokat illetően nemzedékváltásról kell 
beszélnünk. Mindkét fakultásnak pro-
fesszorai közül egész sor érte el a 
70 éves korhatárt. A tudós egyház-
történész Oluf Kolsrud a mult évben 

elhunyt. Az idősebbek közül csak 
Hallesby prof isszor munkálkodik meg. 
de ő ls közeledik a 70 évhez és a z 
egyetemi professzorok közül a vala-
mivel fiatalabb Hans Ordins és Sig-
mund Moyinckel, a neves ótesta-
mentomi tudós. A többi theologiai 
professzor 35—45 éves. Megvan dok-
tori értekezésük és egyéb munkássá-
guk is akad, de nagyobb Irodalmi 
tevékenységet még nem fejteltek ki. 

A német theologia összeomlása 
után elevenebbé vált a keleti egyhá-
zakkal való kapcsolatunk és az öku-
ménikus érdeklődés, valamint fe-
lelősségérzet nőttön nő. 

A nemzeti-szocializmussal és ideo-
lógiájával vívott harc fontos követ-
kezménye az a szilárd elhatározás, 
hogy mind a politikában, mind a 
sajtóban, mind pedig általában a 
kultúrál is életben érvényesítsük a ke-
resztyénséget! A háború után az or-
szágban spontán kialakult egy ke-
resztyén néppárt, nem is álmodott 
sok választóval. 

A radiká is kultúra oldaláról meg-
kísérelték az egyház és a keresz-
tyénség elleni tradicionális támadá-
sok felújítását, látszólag azonban ez 
nem nagy visszhangot keltett. 

A norvég egyházat a háborúban 
sok veszteség érte. Sok temploma, 
paplaka lerombolva. Súlyosabbak a 
morális veszteségek, melyek mindig 
követik a háborút. Mégis Isten ke-
gyelméből áll még az egyház a nép 
közepette, é s felkészült — jobban, 
mint azelőtt — arra a feladatra, 
hogy a nép életét keresztyénné te-
gye é s az evangéliumot szétvigye 
a világba. Seland Bernhard. 

nyílt leven 
Magyarországi Evangélikus Egyházunk Egyetemes Felügyelőiéhez, Püs-
pökeihez, Lelkészeihez, Könyvkiadóvállalataihoz, Könyvkereskedéseihez és 

Irat terjesztéseihez! 
Féléve elmúlt , hogy az Evangél ikus Theo log ia i M u n k a k ö z ö s s é g gon-

dolatát , mint fa lus i gyerek a sárkányt, a m a g a s b a röpítettük. Két hó-
napja lesz, hogy a Munkaközössége t h ivatalosan is megalakítottuk. 
De ha rövidesen nem s ikerül a terveinket anyagi lag is megalapoznunk, 
akkor kár az erőnket továbbra i& erre a munkára fordítanunk, mert 
célunkat úgy sem valósíthatjuk meg. 

Célunk az volna, hogy írásban műveljük az evangél ikus theo log iát é s 
így szo lgál juk a le lkészi továbbképzés ügyét . Erre öt ízben megje l ente t -
tük az Evangél ikus Theo log iá t . De ennél tovább menni, szakkönyveket 
kiadni már nem tudtunk é s nem tudunk, sőt , az a veszély fenyeget , 



hogy még az Evangélikus Theoiogia kiadásával is elakadunk, ha anyagi 
dolgainkat nem rendezzük. J : ' * 

. Ezért fordulok nyilt levéllel'egyházunk legfelsőbb vezetőségéhez, lel- ; 
készeihez, könyvkiadóvállalataihoz, könyvkereskedéseihez és iratterjesz-
téseihez s mint az Evangélikus Theologiai Munkaközösségnek — attól 
a pillanattól kezdve, hogy ennek a gondolatát Groó Gyulától átvettem, — 
propagálójaj kérem, fogadják el az anyagi ügyekben tárgyalási alapnak 
alábbi előterjesztésemet. i 

Amire nem építhetünk. * 
Az " Evangélikus Theoiogia eddig 4500 Ft. külföldi, a Tájékoztató 

rovat pedig 2000 Ft. magyar állami támogatást kapott, — Reméljük, hogy 
â külföldi támogatás tekintetében helyzetünk javulni fog, de ha e'A be-
következik, erre akkor sem számíthatunk, mert egyrészt időlegesnek kell 
tekintenünk, másrészt kevés lesz mindig ahhoz, hogy az Evangélikus 
Theologián kívül a könyvek kiadását is megkezdhessük. 

A lelkészek közül ma többen havi 10, ill. 20 forintot ajánlottak 
fel és fizetnek az Evangélikus Theoiogia fenntartására az 1947-ik év-
ben. — Erre az összegre ismét nem támaszkodhatunk, mert könyvek ki-
adására ebből sem futja s huzamosan még az Evangélikus Theoiogia sem 
^épülhet ezekre az adományokra. Különben ez az összeg oly csekély, hogy 
külföldi és egyéb támogatás híján ma sem volna elegendő ahhoz, hogy; 
fedezze az Evangélikus Theoiogia egyébként fedezetlen költségeit. 

A Magvar Luther-Társaság — melynek az Evangélikus Theologiai 
Munkaközösség hivatalos szervévé lett — nincs és önmagában sohasem lesz 
abban a helyzetben, hogy viselni tudja a Munkaközösség által kiadandó 
könyvek és laz Evangélikus Theoiogia költségeit. Csupán segítséget nyújt-
hat, egy-két dolgot fedezhet, de mindent magára nem vállalhat. 

Végül nem jöhet számba evangélikus népünk sem a maga anyagi 
erejével, mert a Munkaközösség feladata szakkönyvek kiadása. Ezeket 
pedig, egy-két szórványos esettől eltekintve, csak m;i lelkészek vásárol-
juk. Viszont a mi vásárló erőnk is oly csekély, hogy arra építeni, kölcsönt 
venni nem lehet, inkább a kiadó kell hogy hitelezzen/a lelkésznek. 

A dolog nyitja. 
Világosan kell látnunk, hogy az Evangélikus Theologiai Munkaközösség 

és vele a Magyar Luther-Társaság csupa olyan dolgot vállalt magára, 
^melv semmiféle jövedelemmel nem jár, hasznot nem hoz, sőt, csak rá-
fizetéssel valósítható meg. Igv van ez már most is az Evangélikus Theo-
logiával s így lesz minden theologiai könyvvel. Sem a kereskedői hasznot, 
sem a kiadóit nem fogják meghozni ezek a könyvek, sőt, előfordulhat, 
hogy még a beléjük fektetett tőkét sem térítik meg. Vagy olyan lassan, 
hozzák vissza a beléjük ölt pénzt, hogy az ahogy jön, el is megy és 
egyáltalában nem tekinthető forgótőkének. 

Viszont vannak az egyházi könyv- és papir-forgalomnak olyan ágai, 
amelyek jól vagy rosszul, de jövedelmeznek. Ezek: 1. a népies és építő 
irodalom füzetei és könyvei; 2.- a hittankönyvek; 3. különböző egyházi 
nyomtatványok, emléklapok, stb. ; 4. az iskolai füzetek. Ezek közül mU 
nem mindegyik van forgalomban — hiányoznak pl. az evangélikus fel--
írású fűzetek —=, de bizonyos, hogy ha ezeket mind forgalomba hozzuk 



és a terjesztésüket jól megszervezzük, akkor ezek nagyon szép hasznot 
hoznak. A tökét is megtérítik s ezenfelül tisztes kiadói és kereskedői 
hasznot is hajtanak. 

A dolog nyitja már most ott van, hogy az evangélikus könyv- és. 
papir-forgalomnak ezt a kétféle ágát, a haszon nélkül valót és a 
hasznot hajtót, valamiképpen össze kell kapcsolnunk. Nem oldható meg 
másképpen a theologiai munkák kiadása és kiadásuknak a folyamatossága 
sem biztosítható máshogy, csak úgy, ha sorsukat függetlenítjük az ad 
hoc jellegű adományoktól és segélyektől, valamint attól, hogy milyen 
ütemben és milyen mértékben kelnek s a theologiai könyvek kiadását 
összekapcsoljuk a hasznot hajtó könyv- és papirárúk forgalmával. Ma-
gyarul ez azt jelenti, hogy az utóbbiaknak kell előteremteniük és adniok 
a tőkét a theologiai munkák kiadásához. 

Miből képződhetnék és szaporodhatnék állandóan ez a töke? A 
fentebb négy csoportba osztott könyv- és papirárúk kereskedői haszná-> 
ból! Vagyis ezeknél a kiadványoknál elválasztatnék az egyes kiadványokba 
fektetett tőke és a kiadói haszon az árusítással együtt járó kereskedői 
haszontól és az utóbbi célvagyonná alakulna a theologiai munkák -ki-
adására. A megmaradó tőkéből és a kiadói haszonból ki lehetne adni; 
újra a négy csoport valamelyikébe tartozó valamilyen nyomtatványt, 
vagy könyvet, viszont a kereskedői haszonból megkezdődhetnék és fenn-
akadás nélkül folytatódhatnék a theologiai munkák kiadása. Évi 200.000 
Ft. forgalomnál ez azt jelentené, hogy kb. 40.000 forintot tudnánk theo-
logiai könyvek kiadására fordítani. 

1-sö terv. 
A fentieket hallva és olvasva, könnyen mondhatná valaki, hogy csi-

nálja meg mindezt a Magyar Luther-Társaság. Elvégre az ő hivatalos-
szerve az Evangélikus Theologiai Munkaközösség, gondoskodjék ö a 
theologiai munkák kiadásához szükséges pénz előteremtéséről. 

Ebben van némi igazság, mert a Magyar Luther-Társaságnak az 
EKangélikus Theologiai Munkaközösség nélkül is feladatai közé tarto-
zik az evangélikus theologiai irodalom müvelése. Mégis annak, hogy ez. 
legyen a dolgok megoldása, több akadálya van. 

Először: a Magyar Luther-Társaság az évek folyamán éppen a jö-
vedelmező egyházi nyomtatványok, füzetek és könyvek kiadását hagyta 
abba, vagy vesztette el. Ezért ahhoz, hogy ezeknek! a kereskedői hasznából 
a theologiai könyvek kiadását finanszírozni tudja, előbb ezeket a jöve-
delmező kiadványokat kellene megjelentetnie. S mi volna, ha ezeket mind 
megjelentetné? Problémánk .akkor sem oldódnék meg egészen, leg-
feljebb negyedrészben, mert a Magyar Luther-Társaság ma már nincs 
versenytársak nélkül, sőt, igen erős riválisai vannak s ezek főként vagv 
kizárólag éppen a jövedelmező dolgok kiadásával foglalkoznak s ezt 
akkor sem fogják abbahagyni, ha a Mag_\ar Luther-Társaság ezen a téren 
ismét munkába kezd. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Luther-Társaság ma 
már nem tud magának ezekből a dolgokból olyan nagy és egyedülálló 
jövedelmet biztosítani, mint régen s ha csak ö fordítja ezeknek a dol-
goknak a kereskedői hasznát a theologiai irodalom gyarapítására, akkor a 
hasznot hozó dolgok árusításából folyó országos kereskedői haszonnak leg-
feljebb csak a negyedrésze fogja a theologiai irodalmat szolgálni, míg. 



tannak idején, mikor a Luther-Társaság egyedül foglalkozott a jövedel-
mező cikkek kiadásával és árusításával, ezeknek a dolgoknak a keres-
kedői haszna teljes egészében a theologiai irodalmat támogatta. Véle-
ményem szerint ezt a'régi helyzetet kell új formában visszaállítani. Theo-
logiai irodalmunk felvirágzása csak ekkor várható. Akik kötelességük-
nek érezték, hogy a Magvar Luther-Társaság elhanyatlása idején át-
vegyék tőle a jövedelmező dolgok kiadását és 'árusítását, érezzék köteles-
ségüknek azt is, hogy épp oly mértékben fordítsák a theologiai irodalom 
gyarapítására az ezekből a dolgokból származó kereskedői hasznot, 
mint ahogyan a Magyar Luther-Társaság erre fordította régen, erre for-
dítja ma is és erre fogja fordítani a jövőben is. 

Másodszor: divatba jött, hogy iratterjesztések, sőt, egyes lelkészi 
hivatalok és lelkészek épp úgy 20—30o/o-os kedvezményben részesül-
nek, ha valamit vesznek, vagy eladnak, mint a kiadók és a könyvke-
reskedések. 

Ennek a szokásnak a legrövidebb időn belül véget kell vetnünk, 
mert ez először is — bármennyire méltányosnak és sokszor indokoltnak 
tetszik is — erkölcstelen és tisztességtelen verseny, ami azt eredmé-
nyezi, hogy végül is minden kiadónak csak magának érdemes a saját 
jól jövedelmező könyveit árúsítani, mert egyedül csak ő kereshet rajtuk. 
Nem teheti ugyanis egyetlen iratterjesztő sem, hogy olyantól vegyen köny-
vet, akitől nem kap 30^'o-ot, ha a kiadó neki 30°/o-ot ad. — Véget kell 
vetnünk ennek a helyzetnek azért is, mert teljes képtelenség az, högy 
az úgyszólván rezsi nélkül működő iratterjesztések ugyanazt a kedvez-
ményt kapják, amit egy alkalmazottakat tartó, adót fizető és sok egyéb 
terhet viselő kiadó és könyvkereskedés kap. — Tudom, hogy az iratter-
jesztések, missziói célból, sokszor áron alul adnak el, vagy ingyen oszto-
gatnak szét füzeteket és könyvéket, ez azonban — véleményem szerint — 
nem fedezhető éppen abból a százalékból, amely a kereskedői haszon 
alapjául szolgál. Ennek a százaléknak mindettől érintetlenül ivc'l ma-
radnia és az ingyenes vagy áron aluli terjesztés költségeinek a viselésére 
más módot kell találnunk; nem olyat, amely megkárosítja a többi kiad.ót 
és könyvkereskedőt. Az viszont bizonyos, hogy az iratterjesztések részére 
valamekkora százalékot egységesen biztosítanunk kell, de olyat, amely 
nem teszi értelmetlenné a kiadók számára az egymás kiadványaival 
való kereskedést és nem. veszélyezteti a theologiai könyvek kiadására 
szánt kereskedői hasznot sem. 

Az iratterjesztéseknek juttatott teljes könyvkereskedői kedvezmény 
ugyanis, másodszor, azért helytelen és azért szüntetendő meg, mert — 
azonkívül, hogy erkölcstelen — teljesen elemészti azt a kereskedői 
hasznot, amely egyébként a theologiai könyvek kiadására volna fordít-
ható. Mert ugyan melyik gyülekezeti, egyházmegyei vagy egyházkerületi 
iratterjesztéstől várhatjuk el azt, hogy majd theologiai könyveket fog 
kiadni a maga kereskedői hasznából? Egyiktől sem. Erre csak a ki-
adók és könyvkereskedéseik képesek. Éppen ezért véget kell vetnünk 
az iratterjesztéseknek juttatott nagy kedvezményeknek és az ingyenes 
iratterjesztési misszió számára más alapot kell találnunk g nem szabad 
ezzel a kereskedői hasznot csorbítanunk. 

Az elmondottakból világos, hogy a Magyar Luther-Társaság nem 
vállalhatja egyedül a tlieologiai irodalom költségeinek a viselését; így 



minden olyan terv, amely erre épül csak fel, gátolja az Evangélikus Theo-
logiai Munkaközösséget céljának a megvalósitásában. 

2-ik terv. 
Elképzelhetjük ezek után, hogy a különböző kiadók azt mondják; 

vállaljuk a kereskedői haszonnak theologiai könyvek kiadására való for-
ditását, s mindegyik külön-külön, a másiktól függetlenül megkezdi, né-
melyik folytatja az ilyen irányú munkát. 

Mi lesz akkor ? 
Ez mindenesetre jobb eset, mintha azt mondják: ez nem felada-

tom, tehát nem is csinálom; vagy: feladatom ugyan, de egyedül nenv 
csinálom. Az a kércíés azonban, hogy valóban helyes és jó-e, ha a 
különböző kiadók pusztán a maguk erejére támaszkodva és egymástól 
függetlenül nekivágnak a kereskedői haszonból a theologiai könyvek ki-
adásának? Véleményem szerint ez helytelen volna. Mert lesznek köny-
vek, amelyeknek a kiadásához egy-egy kiadó anyagi ereje kevés. De az 
anyagiaktól függetlenül, ki fogja az eg>es kiadóknál eldönteni, hogy éppen 
mit adjanak ki? S milyen kapcsolatban lehet az ilyen módon meginduló 
könyvkiadás a már megalakult Evangélikus Theologiai Munkaközösség-
gel? Nem fogjuk-e részekre szaggatni, versengő csoportokra tagolni az. 
átfogónak indult Evangélikus Theologiai Munkaközösséget? Aztán szel-
lemileg vagyunk-e olyan erősek, hogy minden kiadóra teljék egy-egy theolu-
giai munkaközösség? Vagy vagyunk-e egymás iránt annyira megértők, hogy 
kiadjuk egy olyan valakinek a jö theologiai munkáját, akihez egyébként 
semmi közünk, sőt, akivel inkább ellenséges, mint barátságos a viszo-
nyunk? Végül, valóban annyira és arányosan szét vagyunk-e osztva, hogy 
minden kiadó mögött már nia is ott áll egy-egy theologus gárda, vagy 
nem az-e a helyzet inkább, hogy sokan sehová sem tartozunk, vagy ahol 
vagyunk, magunk se valljuk, hogy éppen azokhoz tartozunk s ezért 
most kellene megindulnia az egyesek leszerződésének és leszerződtetésé-
nek e 2-ik terv megvalósítása esetén? S nem vezetne-e ez éppen arra, 
ami ellen küzdünk' s ami ma még nem forrott ki egészen, hogy végképp 
csoportokra tagozódnánk s az az egység is megszakadna köztünk, ami ma. 
még fennáll? 

Mindezek a kérdések arra kényszerítenek, hogy elvetendőnek tartsam 
ezt a theologiai irodalmunk gyarapítására 2-ik megoldásként előterjesz-
tett, illetőleg inkább csak mint egy ilyen lehetőséget számbavevő és. 
imérlegelö terxeL 

3-ik terv.. 
Az előzőkkel szemben ennek a tervnek az a lényege, hogy az egés-t 

kérdést egységesen ragadja meg. 
Szellemi egységét az. biztosítja, hogy nem egy kiadók között meg-

oszlott és a megoszlás folytán éppen köréje sereglett, részérdekeket 
szolgáló theologus gárdára támaszkodik, hanem az Evangélikus Theologiai 
Munkaközösségre, amely minden theologus munkájára számot tart és a 
hitvallásosság és tudományosság szempontja alatt egy munkaközösségbe 
akarja hozni valamennyit. Miként fog az Evangélikus Theologiai Mun-
kaközösség kifejlődni, nem tudjuk, de az bizonyos, hogy célkitűzésénél és. 
szempontjánál fogva alkalmas arra ,hogy mindnyájunkat egybefogó szerv-
vé legyen. 



Az anyagi egység csak a Magyar Luther-Társaságon belül képzel-
íiető el, mivel az Evangélikus Theologiai Munkaközösség ennek a hiva-
talos szerve. A fölött még gondolkozhatunk, hogy hogyan valósítandó 
meg a Magyar Luther-Társaságon belül az anyagi egység, de annak 
szerintem, vitathatatlannak kell lenni, hogy másutt, mint a Magyar1 

Luther-Társaságon belül, ez nem valósítható meg. 
Ennek a megvalósítására pedig két mód kínálkozik. 
Az egyik, hogy egyszerűen a Magyar Luther-Társaság pénztárába; 

folyik be a különböző kiadók által a theologiai munkák kiadására befize-
tett kereskedői haszon. 

Ebben az esetben az egyes kiadóknak megmaradnának a maguk 
könyvkereskedései és iratterjesztései. Különösebb érdek azonban, mint 
kiadókat, ezeknek a fenntartásához nem fűzné őket, mert a belőlük szár-
mazó kereskedői haszon úgy sem őket illetné meg, hanem a Magyar 
Luther-Társaságot, mivel ez adná ki a kereskedői haszonból a theologiai 
könyveket. Ami tőkét viszont a jövedelmező egyházi könyvekbe és nyom-
tatványokba befektettek s amennyi kiadói haszon ez után megilleti őket, 
ez úgy is megtérülne-nekik, ha nem ők végeznék maguk kiadványaik ter-
jesztését saját könyvkereskedéseikben és saját iratterjesztéseik által. 

A másik mód, hogy a Magyar Luther-Társaság lesz egyházunk 
könyvkereskedője és iratterjesztője. Főbizományosa az összes kiadók-
nak. Az ő kötelessége lesz a már meglevő könyvkereskedések fenntar-
tása, újak szervezése s az iratterjesztés országos, nagyszerű módon, 
való megszervezése. Mindez — abban az' esetben, lia a kereskedői ha-
szon a theologiai munkák kiadására szolgál s ezeknek a kiadója a Ma-
gyar Luther-Társaság — a Magyar Luther-Társaságnak elsőrendű ér-
deké. Ez azonban nincs rovására a többi kiadók érdekeinek sem, mert 
lia a kereskedői haszon növeléséért minél nagyobb forgalomra törekszik 
a Magyar Luther-Társaság, azért, hogy minél több theologiai könyvet 
adhasson ki, — hasznot hajt a többi kiadónak is, mert befektetett tő-
kéjüket visszatéríti, kiadói hasznukhoz őket hozzásegíti és ugyanannak 
a pénznek többszöri megforgatására ad nekik alkalmat. 

Ebben az esetben nemcsak azt érnénk el, hogy egy kiadó adná ki az 
összes kiadásra váró és érdemes theologiai műveket, az, amelyik mö-
gött ott áll az egész magyar evangélikus lelkészi karnak az Evangélikus 
Theologiai Munkaközösségbe tömörült szellemi egysége, hanem azt is. 

hogy állandóan szemmeltartható volna és egy kiadó kezében lenne a 
theologiai munkák kiadásához szükséges kereskedői haszon. S az egész 
vállalkozásnak nem volna a-a a látszata, hogy állandóan a más zsebére 
spekulálunk Ezenkívül az adminisztrációs és egyéb nehézségek is csök-
kennének 

Véleményem szerint ezen az utóbbi módon valósítandó meg és 
hajtható végre jól az Evangélikus Theologiai Munkaközösség célki-
tűzése. 

Ami még szükséges. 
Azt mondtam az elején, hogy az állami támogatásra nem építhetünk. 

De amig .van rá mód és lehetőség, mindent el kell követnünk, hogy ezen 
jaí úton is segítséghez jussunk. 



Av.t is említettem, hogy a külföldi támogatásra sem támaszkodha-
ttunk. De araig van külföldi segély, addig erről a segélyről mi sem mond-
hatunk le. És most mi szeretnénk kapni a javát, Evangélikus Theologiai 
Munkaközösség és Magyar Luther-Társaság! Tudjuk, hogy .a mi theo-
logiai irodalmat gyarapítani akar ') munkánk számára eddig még nincs alap 
s ezért részesültünk csak kis mértékű anyagi támogatásban. De tudjuk, 
hogy a népies, építő irodalom támogatására van, mert tanúskodik erről 
ennek az irodalomnak gazdag termése már tavaly december óta. S mi-
vel még nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a nyilt levélnek a hatása, felajánl-
kozik-e ama bizonyos kereskedői haszon a theologiai irodalom támogatá-
sára, vagy még jobban elzárkózik, viszont a • Magyar Luther-Társaság 
kész a maga kereskedői hasznát erre a célra fordítani, két javaslatot 
teszek. Az egyik : a külföldi támogatásból megjelent építő irodalom ter-> 
inékeinek a kereskedői haszna azonnal fordíttassék a theologiai iroda-
lom támogatására. A másik: mivel a magunk külföldi segély kérése re-
ménytelen azon az a lapon, hogy theologiai munkákat szeretnénk kiadni, 
iizon az alapon kérünk segélyt a Magyar Luther-Társaságnak, hogy 
építő, népies iratokat szeretnénk kibocsátani, hogy ezeknek jövedelméből 
tudjuk a theologiai irodalmat támogatni. Arra talán szükségtelen emlé-
keztetnem, hogy a Magyar Luther-Társaságnak is feladata és célja az 
ilyen jellegű irodalom ápolása, amint alapszabályunk mondja: »az összes 
társadalmi osztályok lelki szükségletének«- megfelelően. Elismerjük, hogy 
Társaságunk sok tekintetben elmaradt, de ma munkára készen áll s az 

útját és a módját is tudja annak, amit tenni kell. Ez indokolja kéré-
sünket és még az, hogy úgy érezzük, mások után most rajtunk a Sor, 
a mi megsegítésünkre jött el az idő, hogy a theologiai irodalom felvirá-
goztatása érdekében mi is egyre-másra tudjuk kiadni a 'jó és jöve-
delmező iratokat és könyveket. 

Arról nem szóltam s most is csak megemlítem, hogy a theologiai iro-
dalom céljait szolgáló kereskedői haszon minél nagyobbá tétele érdeké-
ben szükséges, hogy könyv- és papirkereskedéseink minden igényt ki 
tudjanak elégíteni. Ez csökkentené a inagunk kiadványaira nelíezcidő re-
zsiköltséget és növelné a belőlük származó kereskedői hasznot. Ezzel 
kapcsolatban, mint gondolatot, fel lehetne vetni újra és meg lehetne 
valósítani végre az evangélikus könyvbarátok szövetségét. Ebben az 
irányban lehetne kiépíteni a Magyar Luther-Társaság pártoló tagságát. 

Befejezés. 

Mindazokra vonatkozólag, amiket elmondtam, szíves meghallgatási 
és legalább annyi megértést kérek — s ezt nem magamért kérem —, mint 
amennyiben akkor volt részem, mikor L94H-ban a budapesti evangélikus 
egyházmegye lelkészeinek az Evangélikus Theologiai Munka-, 
közösség gondolatát* előterjesztettem, és amennyit tavaly novem-
berben tapasztaltam, mikor Scholz Lászlót megnyervén, a budapesti 
evangélikus egyházmegye lelkészegyesületének javaslataként az Evangé-
likus Theologiai Munkaközösség megalakításának a tervét országosan is 
lehetettük. Ez a megértés abban nyilvánult meg, hogy közös 
akarattal á-t mondtunk : az Evangélikus Theologiai Munkaközös-
séget szükségesnek ítéltük. Most, úgy érzem, hogy ki kell mondanunk 
a bé:t is: a/ Evangélikus Theologiai Munkaközössége), anyagilag is meg 



kell alapoznunk. S mivel az á-n már túl vagyunk, ezért teszek, illető-
leg tettem javaslatot a bé-re. Fogadja mindenki igaz megértéssel és 
szeretettel. 

Mély tisztelettel és testvéri üdvözlettel : 
Budapest, 1947 május végén. 

Grünvalszkp Károly 

K Ö Z L E M É N Y E K 
E számunk 5. körlevél) cikkírói: 

Győri János lelkész, Nagytarcsa. 
Pest m.; Dr. Ferdinánd István lel-
kész, egyetemi könyvtáros, Sopron, 
Deák-tér 80.; D. Raffay Sándor ny; 
püspök, Bpest, IV., Fehérhajó-u. 10.; 
Vajta Vilmos lelkész, Lund, Svéd-
ország; Leskó Béla lelkész, Lund, 
Svédország; Lehel László vt. lelkész, 
Bp: XIL Virányos-u. Seland Bernhard 
(ejtsd: Szélan) a Norvég Misszió le ké-
sze Budapesten, XIV. Gyarmat-u., 14 
Grünvalszky Károly egyhm. beim. lel-
kész, Bpest. VIII. Eszterházy-u. 12.; 

Az Evangélikus Theologiai Munka-
közösség megkezdte azoknak a góc-
pontoknak a megalakítását, melyek 
e gy-egy theologiai problémakör fel-
dolgozását vállalják. Eddig a követ-
kező helyeken tűztünk ki munkát: Bu-
dapest és Győr megosztott munkával 
vállalják az agenda theologiai pro-
blémáinak tisztázását; Sopron az egy-
házi hivatal témájával foglalkozik; 
Pécsett • a Szentlélek belső tanúbi-
zonyságáról szóló bibiiai-egyházi tan-
nal foglalkoznak; Nyíregyházát arra 
kértük, hogy az egyház prófétai szol-
gálatának aktuális kérdését tegye 
theologiai vizsgálat tárgyává, külö-
nösen is Luthernek a »két biroda-
lomról« szóló tanítását világítsa meg. 
Szóban van egy alföldi gócpont ki-
alakítása is. talán Békéscsaba köz-
ponttal. Ígéretünk van arra nézve, 
hogy a fenti munkaközösségek egy 
kis külföldi alapkönyvtárat kapnak. 
Kérjük, hogy az ország más tájairól 
is, ahol akad néhány theologiai mun-
kában résztvenni kívánó lelkész, je-
lentkezzenek munkára Dr. Sólyom 
Jenő egyet, tanárnál (Sopron, Zrinvi 
utca 14.), a Munkaközösség vezető-
jénél. 

Lelkészi Továbbképző Szeminárium 
hírét közöltük legutóbbi körlevelünk-
ben. Július 1—14. napjain Soprcm-

ban ezt a tanfolyamot meg is tartjuk. 
Részletes hirdetést tettünk közzé a 
Lelkipásztor júniusi számában. Kér-
jük a résztvenni szándékozókat, hogy 
a feltüntetett témákkal addig is fog-
lalkozzanak, mert közös munkával 
szeretnénk eredményt elérni. 

Minden résztvevő nézze át saját 
könyvtárát s ami a megbeszélendő 
témákhoz segítséget nyújthat, hozza 
magával. lehetőleg tanulmányozza 
előre. Mindenki hozza magával a gö-
rög nyelvű Újszövetséget is. görög 
nyelvű szótárát (pl. Daxer—Kiss); ha 
megvan, F. Rienecker segédköny-
vét: Sprachlicher Schlüssel zum Grie-
chischen Neuen Testament. Hason-
lóképen a Menge-fé.'e bibliafordítást 
és más idegennyeivü bibliafordítá-
sokat is. 

A programmban közölt textusokat 
, tanulmányozzuk. kommentárjainkat 

nézzük át, a ritkábbakat hozzuk ma 
gunkkal. A theologiai könyvtár kü-
lönben majd rendelkezésünkre áll. A 
legtöbb feldolgozandó textus egy-
házi perikópa, úgyhogy idevágó mun-
káinkat is vegyük számba, pl. L. 
Fendt. Die alten Perikopen. stb. 

A Luther-tanulmány sorozatát ma-
gyar nyelvre "fordítva meg fogják 
kapni a résztvevők, talán még ott-
hon, talán csak a helyszínen. Fel-
hívjuk a figyelmet arra. hogy a 
sorra kerülő 4 Luther-sermo közül 
3 megtalálható a Calwer-féle ki-
adásban, hol mai német nyelvre á t -
írva olvashatjuk őket. (A kereszt-
ségről, I. köt. 351 kk. i; Az úrvacso-
ráról, I. köt. 368 kk. 1.; A halálra 
való előkészülésről, II. köt. 393 kk. 1.) 
Természeteren más Luther kiadások-
ban is megkereshetjük őket. 

A inai theologiai kérdéseink c. so-
rozathoz is nyujtunk az a'ábbiakban 
nérçii segítséget. Nem a legfontosabb 
irodalmat közöljük, hanem csak azo-


