
TÁJÉKOZTATÓ Rovatvezető: DEZSÉRY LÁSZLÓ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f i á ja . Bp. 1924. 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vitális és ezért subjektiv, intraorgaríikus 

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

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

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

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

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

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

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

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

ulnia. 
Ezek után megkísérli Hauzinga a kultúra 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. civilizáció részére. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

3. A technikai fázisban a szellem uralkodik 
a természeten. 

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

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

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

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

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

Botta István. 

K ö n y v i s m e r t e t é s 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'Jroö Gyula. 

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

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



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

Diezsinj László, 
crr. Vidor JúrioA kefesztséq sz rnboliz-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


