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Melanchthon
Emlékbeszéd

születésének

Fülöp.
450.

évfordulóján.*

Kegyszázötven évvel ezelőtti. 1497 február 16-án született az a
férfiú, akinek nevét az egyház reformációiának történetében Luther
Mártoné mellett, mint az ő munkatársáét szoktuk emlegetni: Melanchthon Fülöp. A nagy reformátor kimagasló személyisége a szerény munkatársét többnyire háttérbe szorítja. Most azonban őt emeljük ki a múlt homályából, hogv lássuk", mit cselekedett általa Isten
az egyház életében. Habár emberről beszélünk, mégis Istent dicsőítjük azért az áldásért, a m i b e n az ember, a tudós professzor*
a tanító és nevelő reformátor munkája révén bennünket, a későig
utódokat is részesített.
/
Melanchthon életének útja egy rajnamen,'ti kis városkából, Bretténből indult el. A jóhírű fegyverkovács fiában már korán rendkívüli
szellemi képességek nyiltak ki. Édesanyjának nagybátyja, Reucblin
János, a "kiváló humanista tudós is felfigyelt rá, buzdította, irányította tanulását és Schwarzerd nevét ő változtatta a görögös
Melanchthonra. Tizenkét éves korában már a heidelbergi egyetemen
tanult, de mivel itt két év multán, túlságosan fiatal kora miatt í n é g
nem engedték magiszteri vizsgára, lelke mélyén megbántottan, a
tiibingeni egyetemre ment át. Ott lett 1514 januárjában az u. l u
szabadi tudományok, mai értelemben a bölcsészeti alaptudományok
magistere és tanítója. Az i f j ú Melanchthon szinte minden egyetemi
tudománnyal igyekezett megismerkedni, a theologiával is, de szívét-lelkét mégis a humanisták tudományköre: a klasszikus nyelvek
és írók tanulmányozása töltötte be. Valódi humanista, meggyőződéssel ezek tanulmányozásától remélte az erkölcsök megjavu'ását' is.
Különösképpen Terentiusért lelkesedett; ennek munkáit 1516-ban ki
is adta. Azután Arisztotelész munkáinak megtisztított formában vaJó
kiadását tervezte. 1518 elején, 21 éves korában pedig már görög;
nyelvtant írt és adott ki. Ezzel tudományos hírneve és tekintélye
biztosítva volt.
Melanchthon tehát humanistává lett. Nagybátyján, Reuchlin Jánoson
kívül főképen a humanisták fejedelméért, Erasmusért rajongott. G ö r ö g nyelvű versekben magasztalta öt, Erasmus pedig*
igen meleg elismeréssel fogadta az i f j ú tudós hizelgő elismerését.
Sokan azt gondolták, hogy Melanchthon fog Erasmus örökébe lépni
s ő lesz a humanisták vezére.
* Elhangzott az Erzsébet tudományegyetem evangélikus hit udományi karának 1947 március 16-án Sopronban tartott Melanchthon-emlékünnepélyén.

De Isten gondviselése más útra térítette. 1518-ban Bölcs Frigyes
szász választófejedelem wittenbergi egyetemére görög tanárt keresett. Reuchlin fiatal unokaöccsét ajánlotta, s a fejedelem csakugyan öt választotta. Melanchthon pedig örömmel hagyta ei Tübingen^ mert a klasszikus nyelvek és tudományok iránt botfülű skolasztikusok örökös civódásai bántották érzékeny lelkét.
így került Melanchthon 1518 augusztusában Wittenbergbe. Nem
Luther vonzotta. Ha hallott is már róla, nem mérte fel az alig
egy év előtti nyilvános fellépésével megindult mozgalom jelentőségét. Wittenbergben békességet remélt és csöndes
tudományos
munkára való lehetőséget.
A wittenbergi professzorok némileg csalódottan fogadták a még
csak 22-ik évében járó i f j ú kartársukat. Alacsony, vézna termetű,
félszeg mozgású emberke volt Fülöp magiszter. Magas boltozatú
homloka, mélyen ülő, csillogó szeme mégis elárult valamit lelki
kincseinek rendkívüli g a z d a g s á g b ó l . A magyar származású Dürer
Albrecht néhány évvel később készült művészi rézmetszetén szinte mentegetőzve vallja, hogy Fülöpnek csak arcvonásait tudta a
művész keze megörökíteni, szellemét nem.
Néhány nappal Wittenbergbe érkezése . után megtartotta székfoglaló beszédét. Az egyetemi tanulmányok humanista szellemű
reformját hirdette. Minden tudománynak, a theologiának is, alapja a
klasszikus nyelvek és az eredeti források tanulmányozása. Hallgatói
sorában ült Luther Márton is. Öt annyira fellelkesítette Melanchthon
előadása, hogy nyomban tanítványául szerződött fogyatékos görög
dudásának tökéletesítése végett.
De alig néhány hónap multán Melanchthon válik Luther tanítványává. Egyre fokozódó csodálattal tekint a1 reformátorra, ügyét
a magáénak vallja, Luther egyes irataihoz ajánlásokat ír, s ezekben
már Luther gondolatai visszhangoznak. Luther, pedig a theologia
művelésére igyekszik megnyerni barátjává lett kartársát- De csak
annyit sikerül elérnie, hogy Melanchthon 1519 őszén megszerzi a
theologiai baccalaureusi fokozatot, a doktori fok
megszerzésére
azonban már nem hajlandó. De ennek ellenére nagyszerű theologiai
munkákkal segíti sikerre a reformáció ügyét, pompásan egészítve
£i Luther irodalmi munkásságát. Az 1521. év folyamán, mialatt
Luther Wartburg várában kénytelen rejtőzni, Melanchthon elkészíti
és kiadja Loci communes rerum théologicarum, azaz ^theologiai
alapfogalmak« címén Luther tanításainak rendszeres összefoglalását,
az első evangélikus dogmatikát.
Ezzel Melanchthon visszavonhatatlanul hitet tett a reformáció igazságáról, maga is reformátorrá lett. Ez s z a b t a - m e g most már további életútját, hivatását Luther oldalán, a wittenbergi egyeteme?!Ő lett a tanító, nevelő és derekas részben szervező reformátor, âkit
a »Praeceptor Germaniae« kitüntető címmel ékesítettek.
Pedig humanista barátai, élükön maga Reuchlin, azután meg a másik táborhoz tartozó fortélyos ellenfelei többször is megkísérelték, hogy
elcsalják Luther mellől. De ő egészen 1560-ban bekövetkezett haláláig hű maradt a wittenbergi egyetemhez, noha a poros kis várost

sohasem tudta igazán megkedvelni s éghajlata sem tett jót egész.-ségének.
Luther és Melanchthon viszonyát közel 28 évig tartó együttmunkálkodásuk folyamán egymás őszinte megbecsülés- és szoros barátságuk jellemezte. Persze, voltak ennek az együtthaladásnak göröngyös útrészletei és borús napjai is. Nem csoda, hiszen ,az el nem mosható korkülönbségen felül a két reformátor egyénisége, lelkülete'
is nagyon különböző volt. Luther keménykötésű, férfias bátorsága,
harcra és vezetésre termett akaratereje, ingadozásoktól mentes egyenes jelleme s mindezeket megkoronázó rendíthetetlen és mégis alázatos hite szinte mindenben ellenképe Melanchthon örökös békességet, nyugalmat kereső, érzékeny, az akadályok, a harc előtt megtorpanó lelkületének, aggodalmas kishitűségének. Melanchthon az evangéliumot nem ofyan súlyos lelki küzdelmek során és életét egészen
megrázó élményben találta meg, mint Luther, hanem — saját vallomása szerint — Luthertől tanulta. Míg Luthert a tapasztalásban
megismert igazság és a hitbeli «meggyőződés minduntalan fel-feltörő érzésekre, gyakran indulatokra hevítette, — Melanchthon igazi
humanista módján a lelki kiegyensúlyozottság békességét, harmóniáját kereste. Legfeltűnőbb Melanchthon evangéliumi hitének hiányossága abban, hogy még babonás pótlékoknak is helyet engedett
lelkében: bizott az asztrológiában, ia csillagok állásából való jóslásban és az álmok értelmezésében. Az erős hitű, prófétai lelkület tt Luther mellett Melanchthon alig emelkedik felül a kispolgári átlagos kegyesség színvonalán.
Luther munkatársának ezeket a gyöngeségeit az erős hitű kefesztyén csodálatos türelmével és szeretéve] hordozta. Legtöbbször finom
lelkipásztori tapintatial igyekezett őt átsegíteni kétségein, ingadozásain, máskor jóhutnorú tréfálkozással siklott el rajtuk, olykor azonban komoly hangú dorgáló szavakra is fakadt. Melanchthon bizony
időnként kényelmetlen nyűgnek is érezte az erősobb vezetőnek parancsoló tekintélyét, s Luther halála után egy alkalommal szinte a
h ilátlanság bélyegét viselő panaszra és vádra fakadt Luther heves
modora ellen, amelynek súlya alatt valósággal méltatlan rabságot kellett szenvednie. Ez azonban csak a megalázkodásra kényszerült
önérzet felszabadulásának sajnálatos, de megbocsátható kitörése volt.
Egyébként Melanchthon érezte és jól (udta, mivel tartozik Luthernak. 1540-ben készített testamentumában ezt í r j a : »Hálát adok
Doktor Luther Márton tisztelendő uramnak, először azért, mert
tőle tanultam az evangéliumot. Továbbá irán am való különös jóindulatáért, melyet igen sok jótéteményével bizonyított m e g ; ezért
azt kivonom, hogy enyéim is atyjukként tiszteljék őt.« Luther temetésén az egyetem nevében mondott búcsúztató beszédében pedig
Melanchthon a nagy reformátort az üdvösség történetének legnagyobb
választoltaival: Ézsaiás prófétával, Keresztelő Jánossal. Pál apostollal és Augustinusszal helyezte egy sorba. Még ha az ilyen beszédben elkerülhetetlen retorikai vonásokat le is vonjuk, akkor is ez a
beszéd Melanchthon legkiválóbb alkotásainak egyike, s vele Luthernek
-midkettójiikhöz legméltóbb emléket állított.

Lluthier viszont féltékenység nélküli önzetlenséggel ismerte <el.
Melanchthon tudományos munkájának értékét, A bibliafordítás nehéi.
munkájában hálásan vette igénybe tréfásan »kis görög«-jének becézett munkatársa segítségét. Loci communesét összes saját könyveinél többre értékelte. Melanchthon iránt érzett ragaszkodó szeretetének legmeghatóbb példája az az eset, amikor 1540-ben a Wt&marban súlyosan megbetegedett Melanchthonhoz siet, Melanchthont már'
halálra váltan, eszméletlen állapotban tajálta, az orvosok tehetetlenek voltak. Amikor Luther megpillantotta a nagybeteget, megdöbbenten kiáltott fel : »Istenem, hogy megcsúfolta az ördög Istennek
ezt az eszközét!« Nyomban Istenhez fordult és olyan imádságban,,
amely az Istennel való tusakodásnak és a rendíthetetlen hitnek valósággal lenyűgöző példája, kérte, a d j a vissza neki Melanchthont. Majd.
Melanchthont kezdte szólítgatni, élesztgetni és csodák-csodája : a beteg,
lassanként magához tért, Luther újabb biztatására enni is kezdett ésszemlátomást erősödött. A jelenvoltak, és Luther is vallotta, hogy Isten
nyilvánvaló csodát tett.
'
•
Milyen csodálatosan finoman jellemezte Luther kettejük m u n kájának egymáshoz való viszonyát Melanchthonnak a Koiosszéi levél
magyarázatát ajánló előszavában: »Én arra születtem — írja —
hogy hordákkal és ördögökkel viaskodjam és háborúskodjam; azért
olyan heves és harcias sok könyvem. Nekem szálfákat és tönköket
kell kivágnom, tüskét és bozótot irtanom, mocsarakat feltöltenemÉn kíméletlen erdőirtó vagyok, az én feladatom, hogy utat törjek:
és egyengessek. Fülöp magiszter azonban már a megtisztított úton.
jár-kel csöndesen, vidáman termel, ültet, vet és öntöz, amiképen Iste.i.
gazdagon ellátta őt ajándékaival.«
így tehát Melanchthon munkájára, segítségére nagy szüksége voltLuthernak. Nélküle a reformáció műve szinte nem lett volna teljessé. Melanchthon azt végezte el, amire Luthernek nem jutott nyugalma és ideje: az evangéliumi tanítást összefoglalta, rendszereizte
eképpen tradícióra, a következő nemzedékednek való továbbadásra,
alkalmas formába öntötte. Ugy is szemléltethetjük kettejük munkájának egymáshoz való viszonyát, hogy Luther verejtékes munkával
vágta, aratta a gabonát, Melanchthon pedig kévékbe kötötte, keresztekbe rakta.
Ezt végezte el először is a Loci communes első, 1521-i formájában. Ebben az iratában az újonnan felfedezett evangéliumért való
lelkesedés izzó hevületével foglalta össze Luthernak a bűnről és
kegyelemről, a törvényről és evangéliumról, a megigazulásról és hitről szóló tanítását- Nemcsak a skolasztikus theologiát tagadja meg, hanem a filozófiát is, azt az Arisztotelészt, akiért
Wittenberg L
be érkeztekor még annyira lelkesedettt. Ezek nem v e z e t h e t n i Kriszsúlya alatt lelkében megrendült, összetört, de ugyanakkor hittel fi-tus megismerésére, mert »Krisztust megismerni annyi, mint az ö jótéteményeit megismerni.« Krisztus legfőbb jótéteménye pedig a b ű n bocsánat, ezt viszont csakis az nyeri el, aki bűneit felismervén, azok
súlyi alatt lelkében megrendült, összetört, de ugyanakkor hittel figyel fel Istennek kegyelmot hirdető Ígéretére. Azért ez a *hit, é s
egyedül a lut a mi igazságunk, megigazulásunk.
i * .

A Loci-t Melanchthon később ismételten átdolgozta, bővítette.
Ekképen a tanítás rendszere teljesebbé lett ugyan, de egyúttal sokat
is veszített eredeti tüzéből, magaval ragadó erejéből. Meianchthonban
felelevenedett a humanista; isKolás professzorrá vált, aki az értelmet, a tilozól'iát újra több szóhoz engedte a theologiaban. Ebben
a f o r m á j á b a n lett a Loci a későbbi evangélikus dogmatikák mintaképévé, Melanchthon pedig a gyakran lelket bénítóan száraz lutheri
ortodoxia atyjává.
A másik nagy alkotása Melanchthonnak az Ágostai Hitvallás és,
ennek Apológiája. A Hitvallásban — mások munkálatainak felhasználásával — Melanchthon szinte feli'ilmulthatatlanul tömören és világosan fogalmazta meg az evangélikus keresztyénség alapvető tanításait. Az evangélikus hivek ma és a jövőben is Melanchthon hitvalló szavaira vanrtak utalva, amikor pl. a hit áltál való megigazulás lényegét akarják á lehető legrövidebben kifejezni, ekképen: »Az
emberek nem igazulhatnak meg Isten előtt saját erejükből, érdemükből, vagy cselekedeteikből, hanem ingyen nyerik el a megigazulást Krisztusért, hit által, ha hiszik, hogy Isten őket kegyelmébe
fogadta és bűneiket megbocsátja Krisztusért, aki halálával bűneinkért eleget tett. Ezt a hitet tudja be Isten ő előtte való igazságul«.
Az Ágostai Hitvallás a mi evangélikus egyházunknak összetartó
kapcsává, belső egységét biztosító alapjává lett. De valójában még
ennél is nagyobb az egyetemes jeleintősége és hivatása. Bölcs mérséklettel kerüli az akkori pápás tábor felé az ellentétek kiélezését,
sőt inkább a megegyezést igyekszik kidomborítani. Nem Melanchthonon mult, hogy ezt a z egységet a római egyház mégsem vállaltaA Hitvallást azonban később Melanchthontól módosított formájájáfoan a svájci • reformáció hivei is hajlandók voltak a megegyezés
• lapjául elfogadni. A mai u. n. ökuménikus, azaz keresztyén egyházak egységét munkáló mozgalmakban pedig, meggyőződésem szerint az ó-egyházi hitvallásokon felül éppen* az Ágostai Hitvallás
válhatik leginkább az egység alapjává, vagy legalább legtisztáb
iránymutatójává. Ebben láthatjuk Melanchthonnak ökuménikus,egyetemes keresztyén jelentőségét.
Jelentős részt vállalt Melanchthon a reformáció belső egyházi
rendezéséből, szervezéséből is. A szászországi egyházlátogatásokon
az akadályozott Luther helyett rendszeresén rész vett. Ezeken szerzett tapasztalatai alapján írta azután a további egyházlátogatásokat irányító cikkeit. A nép tanulatlanságá és erkölcsi állapotának
siillyedtsége miatt azt ajánlotta, hogy az evangéliumi hit igazságait
csak csöppenként adagolják, viszont az erkölcsi nevelést, fegyelmezést a törvény hirdetésével erőteljesebben alkalmazzák.
Egvházpolitikai tevékenvsége kevés dicsőséget szerzett Melanchthonnak, de annál több csalódást és kemény támadást. Ezen
a téren nem tudott boldogulni rátermettségének hiánya miatt; gyöngesége, bizonytalankodása, határozatlansága, engedékenysége könynven végzetessé is válhatott volna az evangé'ium ügyére. így volt ez
már 1530-ban, az augsburgi birodalmi gyűlésen, amikor Luther
kényszerű távollétében Melanchthonra hárult a császár és pápa

híveivel folytatott tárgyalások vezetése. Az ellenfelek, felismervén.
Melanchthon gyengeségét, egyre nagyobb engedékenységre késztették. Hesszeni Fülöp felháborodottan írta ró,a, hogy úgy hátrál,
mint a rák s nagy kárt okoz Krisztus evangéliumának. Hiába,, Melanchthon nem termett vezetésre, és jóhiszeműségével nem tudott,
ügyes diplomata sem lenni. Még szerencse, hogy legalább az evangéliumi tanítás lényegéhez makacsul ragaszkodott, az evangélikus
fejedelmek pedig végül is megakadályozták, hogy engedékenysége
túllépje az elviselhető határt.
.Nagyobb bajt okozott engedékenysége Luther halába után, amikor V. Károly császár a Schmalkaldeni szövetségben tömörült evangélikus rendek leverése után 1548-ban az augsburgi interimben rá
akarta kényszeríteni az evangélikusokra a régi egyházi rend elfogadását. Móric szász fejedelemnek sikerült ugyan az u. n. lipcsei
interimben országa részére némi enyhítést elérnie, Melanchthon pedig
a császárnak ebben foglalt követeléseit a római szertartások, ünnepek és egyéb szokások elismerésére vonatkozóan elfogadhatóknak tartotta s ezt azzal indokolta, hogy mindezek csa'k külsőségés,
közömbös dolgok s az evangéliumi hit tisztaságát es épségét nem
zavarják. Az evangélikusok azonban felháborodottan utasították viszsza Melinchthon érveléseit s keményen elítélték meghunyászkodó
magatartását. Fellobbantak azok a heves theologiai viták is, amelyek
Melanchthon életének utolsó szakaszát rendkívül megkeserítették.
Vágyva vágyta a halált, hogy megszabadítsa őt a theologusok
dühétől.
Nem volt szerencsés a svájci reformáció irányában tanúsított
magatartásával sem. Zwinglivel ugyan nem vállalt közösséget, de
Kálvin úrvacsorái tanításához vonzódást mutatott, híveivel pedig
egyezkedési tárgyalásokat folytatott. Amikor azonban nyiltan színt
kellett volna vallania,, meghátrált. Ezért Kálvin keményen megdorgálta, a lutheriek
viszont titkos kálvinizmussal vádolták.
Az a terület, amelyen Melanchthon a legjobban megállta a helyét: professzori hivatása, a tanítás és nevelés volt. Ez a terület
volt az ó birodalma, itt fejthette ki igazán képességeit, gyümölcsöztethette tálentumáit. Ő maga bámulatosan nagy ismeretanyagotsajátított eí a legkülönfélébb tudományokbő', s ezr pompásan rendszerezett, világos, vonzó formában tudta 'továbbadni tanítványainak. Nem olyan tudós volt, aki önálló kutatással új felfedezésre
jut, hanem aki fölényes biztonsággal tájékozódik és tájékoztat a
sokrétű tudomány útvesztőjében. Ez az egyetemes tudománvos érdeklődése, humanista művelődési eszménye tartotta vissza attól, hogv
egyedül és teljesen a theologia művelésére kötelezze el magát.
A z egyetemen tartott előadásai sorában az újszövetségi iratok, a
niceai hitvallás magyarázatai mellett az u. n. filozófiai tárgyak: dialektika, retorika, fizika, pszichológia, etika, azonkívül a történelem
és általában a klasszikus nyelvek és írók ismertetése — aránvla^osan nagyobb teret nyertek. De az volt a meggyőződése, hogy ezek
mind a theologiának a szolgálatában állanak, ezért a theologusoktól is megkívánta a klasszikus és profán tudományokban való jár-

tasságot. Azt vallotta és hirdette, hogy az igazi tudás az e r k ö l c s i ket javítja, az. életet nemesíti. Ez volt M e l a n c h t h o n n a k az az eszménye, amelyért mindenkor lelkesedni tudott.*
Mintaképe volt a lelkiismeretes, pedáns professzornak. Előadásait, tankönyveit egyaránt nagy g o n d o s s á g g a l készítette elő. Megszokott életrendje szerint korán feküdt le, de már jóval a hajnal
pirkadása előttt felkelt s a zavartalan csendben dolgozott, írta tud o m á n y o s munkáit és leveleinek tömegét. Napközben azután a z
Egyetemi előadások és egyéb feladatok kötötték le. Szónoki készsége nem volt ugyan, de előadásait a világos logika, a gondos, finoman csiszolt stílus tette vonzóvá és szívesen fűszerezte azokat anekdotákkal is. Ezenfelül hallgatóival, tanítványaival külön is foglalkozott; bibliamagyarázatok, áhítatok tartásával és egyénenként is segítette őket tanulmányaik és életük irányításában. Ekképen sók-sok
tanítványát tudta magához láncolni, s általuk eszméit tovább terjeszteni. Rendkívül kiterjedt levelezése útján tartotta fcun a kapcsolatot barátaival, tanítványaival s ekkép is buzdította, vezette
ő k e t tovább.
Tanító-nevelő munkásságát kiegészítette iskolaszervező tevékenysége. A szászországi iskolaügyet egészen újjászervezte. A középfokú iskolák rendszerére adott ösztönzéseit különösen egyik tanítványa
Trotzendo'rf Bálint é p í t e t t e ki. Ugyancsak nagy jelentőségű egyetemi r e f o r m j a is. Ő készítette el a witttenbergi -eígyetein ú j szervezeti szabályzatát s ezt azután m á s egyetemek is mintaként használták fel.
»
Melanchthon neve a középfokú és egyetemi o k t a t á s é s nevelés' történetében a legnagyobb, egyetemes jelentőségű p e d a g ó g u s o k
sorába tartozik.
Melanchthon emberi arcképét m é g családi élete is kiegszíti
néhány jellemző vonással. Vessünk h á t erre is egy f u t ó pillantást.
.Alighogy otthonosan kezdte magát érezni Melanchthon Wittenbergben, Luther m é g jobban oda akarta őt láncolni, m é g p?dig a
házasság kötelékével. Ettől egyszersmind azt is remélte, h o g y hasznára lesz Melanchthon gyönge egészségének. Melanchthon nehezen
szánta rá m a g á t erre a l é p é s r e . Azt tartotta, hogy tudós e m b e r nek jiem való a házasság, mert a családi kötelességek és gondok
elvonják a tudományos munkától. De végül mégis engedett. 1520.
nov. 20-án kötött házasságot Krapp Katalinnal, W i t t e n b e r g akkori
polgármesterének vele m a j d n e m azonos korú leányával. Az egyelem diákjainak pedig az előadások szünetelése avatta ö r ö m ü n n e p p é
ezt: a napot. Luther azután arról is gondoskodott, h o g y i f j ú b a r á t jának családi gondjai és terhei fizetésének megkétszerezésével csökkenjenek. Melanchthon persze ebből azt éreztes hogy a választófejedelem nagylelkűsége őt most már kétszeres munkateljesítményre is kötelezi.
—

Melanchthon pedagógiai munkásságának részletesebb ismertetését I.
Stromp
László:
Fraaceptor Germaniae c. tanulmányában, Prot. Szemle
1897. évf.
í i

Hamarosan beletörődött a házas életbe. Családi élete békés,
harmonikus volt. Gyermekeivel odaadó szeretettel foglalkozott. Gyakr a n találták őt könyveibe elmerülten, de szabad kezével akkor is a
bölcsőt ringatta. Felesége néhány évvel megelőzte őt a halálban.
Szerette a társaságot, különösen szorosabb barátainak a körét, akiknek kiönthette lelkének minden búját, fájdalmát. S amint
ő maga is gyakran volt Luther asztalának vendége, az ő háza és
családi otthona is mindenkor nyitva állott jóbarátok és tanítványok
előtt egyaránt. Az ő asztalánál is gyakran folytak vidám és komoly beszélgetések az élet, az egyház és a tudományok legkülönfélébb kérdéseiről. Tisztelő tanítványai ezek közül a beszélgetések közül is sokat megörökítettek.
Némelykor valóságos nemzetközi társaság gyűlt össze Melancht h o n házában, tíz nyelven is folyt a beszélgetés, magyarul is. Illő
ezért, hogy röviden megemlékezzünk még Melanchthonnak a magyarokhoz való viszonyáról is.
Természetes, hogy a külföldi diákokat, így a magyarokat is,
elsősorban Luther vonzotta Wittenbergbe. Ott azonban Melanchthonnak is tanítványai lettek. Mivel pedig a tősgyökeres magyar 'fiúk
a német nyelvet akkor is nehezen sajátították él, az itthoni iskolákban viszont megtanultak latinul, ezért sokan könnyebben találták
meg a lelki-szellemi kapcsolatot a humanista műveltségű Melanchthonnal, mint az ízig-vérig német gondolkodású Lutherral.
Melanchthon haláláig majdnem 450 magyarországi származású hallgató iratkozott be a -wittenbergi egyetemre s ezek legnagyobb része Melanchthon tanítványának is tekinthető. A magyar reformáció legismertebb egyéniségei jórészt Melanchthon tanítványai, sőt
leginkább az ő szellemében végezték itthoni munkájukat. A humanista Sylvester János éppen úgy, mint a harcos lelkületű Dévai
Biró Mátyás, Ozorai Imre és Gálszécsi István, Batizi András, Gyalui
T o r d a "Zsigmond, Heltai Gáspár, vagy a helvét irány későbbi határozott képviselői: Szegedi Kis István és Méliusz Juhász Pé.er. Melanchthon hozzá ragaszkodó magyarországi tanítványaival is levelezett, magyar főurak pártfogását kérte részükre, városok tanácsainak írt ajánló leveleket. Melegen érdeklődött a magyarországi .egyházi és politikai állapotok felől; a török pusztítása az ő lelkét is
fájdalommal töltötte el, — de ugyanakkor vígásztalt
bátorított, a jobb jövőbe vetett reménységét hirdette. Melanchthon szellemének legteljesebb képviselője Magyarországon Stockei Lénárd
volt. Bártfán egészen a Melanchthon rendszeréhez igazodó ,iskolát
teremtett; az Öivárosi Hitvallást pedig az Ágotái Hitvallás nyoGnán
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László: Magyarország és Melanchthon. ösvény,
1917—1920. — Wicsidn Dezső: Me'an htcn é s Magyarország. Harangszó, 1947.

így elevenedik meg előttünk Melanchthon Fülöp alakja. Reformátor volt ő is, Luther reformátor-társa. Nem ő volt a reformátor, hanem csupán tanítvány, aki Luther nélkül nem lett volna
azzá, amivé lett. Nem voit mindenben nagy és erős. Életének tragikuma, hogy gyakran volt kénytelen olyan feladatokat is vállalni,;
amelyek nem az ő képességeihez voltak szabva. A neki való feladatokban azonban hűségesen állta meg a helyét és olyat alkotott/
ami nélkülözhetetlenül egészít' ki Luther Márton munkáját. Életükben együtt munkálkodtak, halálukban is egymás mellé kerültek.
Mindkettőjük sírja a wittenbergi vártemplomban van, ott várja porladó testük a dicsőséges feltámadást.
Mi pedig érezzük, hogy Luther prófétai alakjához csakis tanítványokként formálódhatunk. Ezért érezhetjük hozzánk közelvalónak a tanítvány Melanchthont, s abban, amiért Istennek hálásak
Vagyunk, hogy őt a reformációnak és nekünk adta, igyekszünk'
egyúttal tanítvány-társai is lenni. így lesz a mi hálánk nem csupán egyszeri múló emlékezés, hanem eleven bizonyságtevés.
Wïcziân
Dezső dr. .

bimul

lustus

et

Megiyazuicis e s

peccator.

megújulás.

A megigazulásról szóló tanítást a reformáció-korabeli theológia
nevezte el articulus stant.is et cadentis ecclesiae-nek, vagyis oly
hitcikknek, amelynek tisztaságán áll vagy. bukik az egyház. Ez a t a n í tás azóta is megőrizte középponti helyét az evangélium egyházának
theologiájában. Egyfelől azért, mert benne kapunk feleletet a keresztyén ember legelső gyakorlati kérdésére. Hogyan állhatok m e g én
— a nyomorult, szegény bűnös — a szent és igaz Bíró színe előtt?
Hogyan nyerhetem vissza az elveszített paradicsomot: az Istennel
való közösséget, lelki békességemet itt és az örök életet odaát? Dc
joggal került a megigazulástan a keresztyén tanítás centrumába másfelöl azért is, mert benne futnak össze és belőle bogozhatok ki a
hívő keresztyén gondolkodás, a keresztyén »theorim, összes szálai. 1
Először is magában foglalja a teljes evangéliumot,
az Atyának
a Krisztusban megjelent, büntörlő kegyelméről szóló örvendetes üzenetet. De az Ószövetség nyelvén és fogalmaival. Isten Bíró. Nem
kíméletlenül és könyörtelenül, emberi módon, hanem egyedülálló
isteni módon igazságos Bíró. Krisztusban megbünteti a bűnt és megmenti a bűnöst. A megigazulás tana semmi más, mint a megmentő
Istenről szóló örömüzenet —, ahogyan ezt az evangéliumot előre
1
A megigazulás hitcikke a tudományok minden fajtájának elseje,
ura, kormányzója és birája. Megszentel és kormányoz minden egyházi tanítást és megerősiti a lelkiismeretet Isten előtt. E nélkül a liitcikk nélkül
a világ halállal cs sötétséggel van tele. — Luther W XXXIX I. 205. 1.

meghirdette az Ószövetség és az Ószövetség nyelvén teljes tisztaságában megfogalmazta Pal apostol. A megigazulástan fényét és súlyát a benne rejlő teljes, hamisítatlan evangéliumtól nyeri. De benne
van a törvényhez
való viszonyunk kérdésének, a cselekvő keresztyén élet titkának a megoldása is. Aminthogy elválaszthatatlanul öszszefonódik az egyházról és a végső dolgokról szóló tanítással is, >—
hogy csak a legfontosabbakat említsük. A megigazulásról szóló tanítás az apostoli, a reformátori és minden igaz keresztyén theologia
szíve. Akárhol indulunk el a theologia széles mezején, előbb vagy
utóbb mindenhonnan ide, a középpontba érkezünk.
Gyakorlati és tanításbeli súlya ellenére mégis szinte félünk ettől
az articulustól. Keveset foglalkozunk vele és aránylag nagyon keveset szerepel igehirdetésünkben. Pedig az első lépések és az első
fáradságos útszakasz után csodálatos gazdagságot, mélységeket (és
magasságokat tár ki előttünk. Emberéletek sokasága sem lenne elegendő teljes kimerítéséhez. Most is csak egy kis töredékével foglalkozhatunk. De talán az apró kis tükördarabban is felcsillan valami
a nap vakító fényésségéből !
A megigazulásnál az Isten és ember közötti viszony döntő, nagy
megváltozásáról van szó. Arról, hogy a bűnös fölött Isten haragjának halálos, sötét felhője hogyan változik át Isten kegyelme napjának éltető ragyogásává? Ebben a nagy fordulatban Isten a cselekvő.
A megigazulástanban elsősorban Istenen nyugszik az apostol és a
reformátorok tekint,etete. De valami az emberrel is történik. A megigazulástanban az ember egészen mássá lesz, mint azelőtt Mi az,
amiben a megigazult a megigazuláskor az ő megelőző és következő
állapotától különbözik? Mi történik ci bűnössel a
rnegigazulásban?
A következőkben a megigazülástannak inkább erre az anthropologiai
oldalára nézünk.
Mielőtt kérdésünket még szabatosabban megfogalmaznánk, világosan és határozottan el kell különítenünk egymástól a megigazulást és a megszentelést, a iustifioatio-t és a sanctificatio-t, — ha ez
a keresztyén élet valóságában nem csupán csak theoretikusan lehetséges is. A megszentelés — a sanctifioatio — a Lélek munkája; a
meginduló új élet — az »új teremtés« — első szívdobbanása és kivirágzása bennünk. Az ú j ember győzelemrejutása
óremberünk
fölött. Megigazulván 2 azért hit által, békességünk van Istennel (Róm.
5, 1.). Ez a megigazulást követő békesség mái" a sanctificatio gyümölcse. Ami az ú j élet első szívdobbanása előtt történik, ez a iustificatio, a megigazulás.
Kérdésünk ezek után így alakul : Ha a kezdődő új élet már
a sanctificatio-hoz tartozik, mi történik akkor az emberrel a megiga 1
zuláskor? Mi megy végbe az emberen anná;l a nagy élet-fordulónál,
amelynél Isten átváltja életünket az ó-ember vágányáról a z új ember
életútjára? A bűn rabsága a iustificatio előtt van. A Lélek szabad-

2

Jixauodévteg

miután megigazultunk

(aoristos participium).

s á g á b a n , az ú j éleiben járás a iustificatio után. Mi történik az emberrel, mi az ember állapota hát a iustificatio
alatt? Biinös-e
még
va
gy új ember-e már? Vagy egyik s e m ?
Megüresedett multszázadvégi theologiánk ázt f e l e l t e : bűnös. A
római katholikus theologia azt f e l e l i : ú j ember. S a reformátori thciologia azt feleli: egyik sem magában, hanem mindkettő egyszerre!
Simul iustus et peccator.
Lássuk e feleleteket egyenként!
1.
A római katholikus theologia álláspontját a Tridentinum határolja körül.
A iustificatio az ember belső átváltozása, átalakulása. 8 »A belső
embernek mind megszentelődése, mind pedig m e g ú j u l á s a a kegyelemnek és az adományoknak akarati e l f o g a d á s a által; ezen a réven
az emberi igazság nélkül valóból igazzá lesz.«4 A bűnösből lett igaz
megelőzőleg is érdemessé tette már magát, kooperált Isten segítő
kegyelmével."' Ezután most már maga cselekszi a jót, növekszik az
igazságban és amennyire ajándékba kapja, ugyanannyira ki is círdemli
m a j d az örök életet. 6
A római katholikus egyház theologiája szerint tehát a mggiga/ulás primér módon az emberben végbemenő történés. »Helye,« iaz
ember : folyamat, amely a bensőnkben játszódik le. Lényege a bűnös
saihsztancionális átalakulása. Kezdetén a peccator áll, a l a t t a a pec• u o r a segítő isteni kegyelem hatására és a szándékos akarati kooperáció segítségével lassanként á t f o r m á l ó d i k ; a folyamat végén pedig
előttünk áll a valóságos iustus, a lényege szerint igaz ember. A Tridentinum is beszél ugyan a kegyelemről, amely nélkül a megigazulás — a belső átváltozás — nem jöhet létre. De ez a kegyelem egyfelől dologi természetű, Istennek a z e m b e r b e »átfolyó« a d o m á n y a ;
másfel')! nem egyedül és ö n m a g á b a n hat, hanem a megigazulás
előtt, alatt és után is az emberi akarat kooperációjának kiegészítésére szorul.
A Tridentinumban kikristályosodott látásmód számára ezek szerint a iustificatio középpontjában az ember áll. A lényeges az, ami
a 7 emberrel történik. S ami a lényeges, az ember közre
működésével
is történik. A római katholikus
egyház tanítása szerint a megigazult:
• Translat a ab eo statu, in quo homo nascitur filius primi Adae, in
statum gratiae. Trid. Sess. VI. cap. 4. ,
A megigazulás két lényeges mozzanatát a megtisztulás és a belső átváltozás adják meg. Kait, Bibi. Reallexikon II. 492, I.
4
et sanctificatio et renovatio interioris hominis per voluntariam suseeptionem gratiae et donorum, und? homo ex iniusto fit iustus. Sess. VI.
cap. 7.
5
eidem gratiae libéré assentiendo et cooperando. Sess. VI. c. 5.
* Ciescunt atque mag:s ,'us i icantur. Sôîs. V-. c. 10 V. ö még í:«;s.
VI. c. 16. és Canon 32.

nem peccator többé, hanem iustus, mégpedig
lényege szerint. Megigazulás és megszentelődés tehát egybeesnek. A megszentelődés n e m
a megigazulás követője, hanem annak csupán másforma elnevezése.
Ennek a tanításnak a f ő érdeke az, h o g y olyasvalamit adjon a bűnösnek, amivel sajátmaga
elíödözheti bűnei rútságát, szíve gonoszságát és akarata romlottságát, a m i által a m a g a erejével szerezheti
meg és érdemelheti ki üdvösségét. Előfeltétele az ember g y ö k e r e s
romlottságának tagadása (a bűnbeesés csak a donum supernalurale —
a kegyelem — elvesztését jelenti, de a jóra való képesség megmarad.) Gyakorlati következménye pedig a semipelagianizmus, sőt
sok esetben, a köznép vallásosságában, a pelagianizmus.
2.

Volt a mult század végén és ennek a századnak a z elején a protestáns theologiai gondolkodásnak egy igen erős ága. Főleg 1 az úgynevezett vallástörténeti irányban jutott szerephez, de nagy mértékben átment a liberális protestáns gondolkodásba is. Ennemi a theoiogíaí iránynak is megvolt a maga sajátos tanítása a megigzuiásról. 7
Említjük pedig itt. ezt azért, mert ez a felfogás, — mely ma sem
egészen idegen a protestáns theologiai gondolkodás területén — a
másik véglet a katholikus álláspont mellett.
A szerint a megigazulás alatt már ú j emberré lett a bűnös.
E szerint még teljességgel peccator. A Tridentinumban a m e g igazulás a teljes belső átalakulás befejeződése. E szerint az álláspont
szerint a megigazuláskor az emberben a belső változásnak mcíg
nyoma sincsen; ehhez Istennek külön megszentelő akaratára van
szükség. Mi ezek után hát itt a megigazulás? Puszta jogi aktus az
e
mberen kívül! Az embertől távoleső történés. Isten itélő trónusán
rátekint a veszendő nyomorult bűnösre és rátekint Krisztus helyettesítő golgothai áldozatára. S ekkor kegyelemből Krisztus igazságát jogilag »beszámítja« a bűnösnek, iure divino kiegyenlítettnek
veszi a bűnös vétkes tartozását. Krisztus fizetett helyette.

7
A mult század végén Lüdemann volt az első. aki a »két vonal-theoriá.
megfogalmazta: Pál apostol leveleiben két élesen elkülönítő gondolatmenettel találkozunk, mégpedig »egy vallásos vagy szubjektiv-ideális és egy et'l.ai
vagy objektiv-reális« gondolatmenettel. Az elsőnél a »jogi aktussal létesített bűnbocsánat és egy ideális-gondolati igazságnak az imputaíio-ja-< áll
a középpontban, a másodiknál a valóságos megváltás és bűn hatalmából szabadulás. A Galáciai és Korinthusi »levelekben és Róm. 1—4.-ben kifejezésre
jutó ótestamenf^imi-íarizeusi megigazulástan csak előkészítő tanitás. Fái
és az őskeresztyér/ség theologiai gcn^plkodásának centrumában nem a
megigazulástan, hanem a megváltástan áll, mely a keresztséggel kapcsolatos és Róm. 6—8.-ban nyer kifejezést. (Lüdemann: Die Anthropologie
des Ap. Paulis, Kiel 1872). A hagyományos megigazulástan elleni ezt az
első támadást a vallástörténeti irány erősítette fel és hirdette világgá. Főként Wrede révén. Ujabban Wiscmann és Schweizer Albert voltak ennek:
a nézetnek hirdetői.

»

Az említett theologiai irány nagyon jól érezte ennek a megigazulásnak egyoldalú, jogászi szegénységét, emberi gondolkodásmódját és le is vonta a, következtetéseit. A megigazulástan — az ja
felfogás, hogy Isten Krisztus igazságát f o g a d j a el a bűnös hiányzó
igazsága helyett és a bűnösnek beszámítja azt, ami nem az övé — ez
a ián szerinte farizeusi-jogi okoskodás maradványa Pál theologiájában. Ezért elveti és mellékes dolognak, »mellékkráternek« tekinti az
egész megigazulásról szóló tanítást. 8
Ez a theologiai felfogás is mindenesedre hosszú múltra visszatekintő fejlődés, helyesebben visszafejlődés, eredménye. A megigazulástannak a reformáció theologiája után bekövetkezett jogi átalakulása és félremagyarázása, elszegényesítése vezetett logikus következetességgel ehhez az eredményhez.
3.
Az embernek a megigazulásban való helyzetére jellemző e két
alapfelfogást szembeállítva élesedik ki igazán a kérdés: micsoda az
igazság — nem a pilátusi, hanem a páli értelemben. Vájjon a megigazulás az emberben lejátszódó belső lényegváltozás-e, emberi közreműködéssel? Vagy pedig az emberen kívül Istenben végbemenő
jogi aktus, amellyel Isten eltörli a bűnök vétkes tartozását és Krisztus helyettesítő elégtételének, megszerzett igazságának jogi beszámításával igaznak tekinti azt, aki a valóságban egyáltalán nem áz?
Pál apostol és a reformátor,) theologia ítélete szerint ß megigazulás Isten
újjáteremtő
ítélete.
Mind a három szó fontos
és egyformán hangsúlyos ebben a kijelentésben.
a) A megigazulás
Isten
müve Ezt a katholikus és katholizáló theologiai gondolkodás felé kell hangsúlyoznunk.
A megigazulás tulajdonképpen nem is megigazulás, hanem »megigazítás«, abban az értelemben, hogy nem mi leszünk igazakká, változunk át, hanem Isten »igazít« meg, tesz igazakká, helyez az igazság állapotába bennünket. Nem az emberen van a hangsúly, hanem
azon, amit Isten tesz. Nem az embe : r a középpont a megigazulásban,
hanem az Isten és Isten munkája. 10
' Schweitzer szerint a megigazulás és a hit Pálnál egészen alárendelt és elhanyagolható szerepet játszanak a keresztséggel és a »Krisztus testében« való reális-misztikus részvétellel szemben. »A hitből származó igazság tana mellékkráter, mely a »Krisztusban levés« megváltás-misztikájának fökráterében képződik«. (Die Mystik des Apostels Paulus, 220. 1.)
9
Csupán igazzá »nyilváníttatás«. Kait, Bibi. Reallexikon II. 491. 1.) I
10
Hozzá kell szoknunk, h o g y . . . Isten igazságát a valóban kanonikus jelentése szerint értsük. Nem úgy, mint ami által Isten maga igaz j
ameUyel az istenteleneket is elkárhoztatná — mint ahogyan
általában
rrtik. Hanem ahogyan Augustinus is mondja a De spiritu et littera-ban, úgy,
mint amelybe Isten az embert öltözteti, amikor megigazítja (iustificat).
Luther WA V. 144. 1.
Hisszük, hogy Isten által kell megigazíttatnunk. De elérni ezt mégis
mi szeretnénk, imádság, könyörgés és hitünk megvallása által. Luther,
Rem. lev. kommentárja, Ficker II. 91.

Nagyon hajlamosak vagyunk rá, h o g y ezt ú j r a meg ú j r a e l f e lejtsük, mi akarjuk megszerezni, megkeresni és megérdemelni igazságunkat. Ha jócselekedetekkel nem, hát akkor hitünkkel 11 , amelyet
saját müvünkké, ú j jócselekedetté teszünk, alázatosságunkkal, s a j á t
erőtlenségünk és tehetetlenségünk hangsúlyozásával. Nem! A m e g igazulásban egyedül Isten a kezdeményező, a cselekvő és a végreh a j i 0 hatalom.
b) A megigazulás
Isten bűnbocsátó
{t <?/e*e. 12 Ez a második*
amit az írás világos tanításaként ugyancsak nagyon erősen be kell
' vésnünk a szivünkbe, a katholikus és katholizáló gondolkodásmoddal szemben.
Az egész Római levél arról beszél, hogy Krisztusban lett nyilvánvalóvá a világ előttit -Isten igazsága, ez a bünt megbüntető, de ^
bűnöst megmentő csodálatos isteni igazság. »Nincsen immár s e m m i
y.uTay.oi[irc (kárhoztató ítélet) azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak«. (Róm. 8 ; 1). Mit jelent ez?
Istennek a világhoz való viszonyát Krisztus eljövetöle előtt »Isten haragja« jellemezte. Krisztusban azonban az ôoyr; 'hov helyett
a dtxcaoovvr] &£ov — Isten kegyelmes igazsága — lepleződött le
(((7Toxcdv7trFTca) % (Róm. 1, 17.) s azokhoz, akik a hit által Krisztusban vannak, Isten többé már nem haragvó és megítélő, h a n e m ')'«y.aiovv rov daeßfj" (Róm. 4, 5.), az istentelent igaznak elfogadó IstejiKrisztus a döntő f o r d u l ó p o n t és a nagy szegeletkő az embervilág
Istenhez való viszonyának történetében. Hallatlanul n a g y dolog lepleződik le ott a golgotai keresztfán a világ előtt : Isten, aki ítéletével
méltán sújthatná le a bűneiben elveszett világot, a Krisztusért és ar
Krisztusban ugyanezt a bűnös emberiséget elfogadja, ítéletében igaznak jelenti ki, megigazítja. A nagy titok apokalypsise Krisztus 'keresztjén az egész világ előtt ez: «mindnyájan v é t k e i t e k . . . , igaznak
fogadtatván e l ingyen, kegyelméből, a Krisztus Jézusban való <vá/tság által«. (Róm. 2, 24—25.). Itt a megigazulás lényege és súlypontja. Abban, ami Isten Ítéletében történik, abban, hogy Isten í'élete hogyan változik át »harag« helyett »kegyelemre«. 13
A megigazulásban tehát korántsem az ember valamiféle átváltozásáról, megjobbulásáról van szó. Nem is arról elsősorban, hogy a z
11

fides non ideo iustificat aut salvat, quia ipsa sit opus per ses©
dignum, sed tantüm, quia accipit misericordiam promissam. Apol. IV. 70.
12
Az »ítélet« szó itt nem a végső ítélet, hanem Istennek felölünk
való ítéletét, véleményét, döntését je'.enti. Igaz, hogy Istennek ez az itél te
is egyúttal mindig cselekedet, végrehajtott
ítélet. Ezzel a kérdéssel a következő pont foglalkozik részletesebben.
13
Isten igazsága,... amelybe felöltözteti az embert, amikor megigazítja, azaz mint maga az irgalmasság és kegyelem, mely áltál Istfennel igaznak ítéltetünk (iusti reputamur). Luther, WA V. 144.
iustitiam illám divinam, nisi per gratuitam imputationem, non consequimur. Luther, Comm. ad Gai. I. 16.
Ezt az egész reformátori theologián végigvonuló és a dixaiovv 6- ésújszövetségi jelentése alapján teljesen helytálló alapvető meggyőződést Melanchthon fogalmazta meg a legélesebben: »A zsidók számára »megígazí-

emberben visz véghez valamit az Isten. H a n e m azt jeleli a
megigazulás, hogy döniö módon Isten véiemêye, ítélete változik meg a Kriszi
tusért a bűnös felöl, a xçipruitay. halálos ítélete helyén igazságra é s
életre. Pál apostol a leghatározottabban hirdeti — és éppen ez a
megigazulás evangéliuma —, hogy nem azok igazulnak meg Isten
ítéletében, akik már magukban is jók é s igazak, h a n e m azok, akik
mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül«.
(Róm. 3, 23.).
•
'. ' v <
A megigazulás
ilyen értelemben
egyet jelent Isten bii •bocsátó
ítéletével,
magával a bünbocsánattal.
»Azt, aki bűnt nem ismert,
bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne«. (II.
Kor. 5, 21.).i« Csupán azt kell nagyon erősen hangsúlyoznunk, h o g y
a bűnbocsánat nem jelenthet valami negativ f o l y a m a t o t , a fennálló
vétkes tartozás jogi be nem számítását, e l e n g e d é s é t ; hanem egészen
pozitív d o l o g : felvétetés az Istennel való közösségbe. Isten bűnöshöz
való viszonyának a megváltozása nem áll meg. a félúton, a z e l m ú b
bűnök eltörlésénél, hanem m a g á b a n f o g l a l j a a bűnben elpusztult közösség helyreállítását is. 15 A bűnbocsánat — mint a iustificationak,
Isten megigazító ítéletének középponti t a r t a l m a — éppen ú g y jelenti negative a bűnös vétkes tartozásának mefgszűnését, mint ahogyan
jelenti Istennek a bűnöshöz való viszonyában az Atya-fiúi viszony
helyreállítását (kiengesztelés, xcnallayr^ Isten és a bűnös viszonyában). 1 8
A megigazulás — helyesebben a megigazítás — tehát valóban
ítélet,Isten bírói döntése a bűnös felől (nem pedig l é n y e g v á l t o z á s ) .
Ugyanekkor azonban szét is veti a puszita bírói-jogi aktus kereteit. Isten megigazító ítélete bírói-jogi a k t u s : a Krisztusban hivő bűnöst igaznak nyilvánítja, f o g a d j a el. De t ö b b is, mint bírói-jogi;
f u n k c i ó : az ttae&r.e-t. az istentelent f o g a d j a el igazníak! A b ű n ö s
minden nélkül szűkölködő ember vétetik fel az Aïyâval való közösségbe. Isten egy aktussal m e g b o c s á t j a bűneit és új, élettado
közösségbe állítja önmagával.
,
tani« (iustificare) bírói terminus (forense verbum), mintha azt mondanám:
»a római nép a tribünök által megvádolt Scipiot igazolta«, azaz felmentette, illetve igaznak jelentette ki (iustum pronuntiavit)«. Me'anchthon, Loci,
CR, 21 742.
14
Ez a megigazulás (iustificari) a következőket foglalja magában:
hogy mi a hit által Krisztusért igazaknak ítéltetünk (fide propter Christum
reputari nos iustos); és hogy semmiféle bün — legyen az a mul'tp vagy
maradt lé gyen továbbra is testünkben — nem számíttatik fel íimputari)
nékünk, hanem — mintha semmi sem lenne — közben (intterim) elvétetett. Luther, WA XXXIX/I. 82.
11
Meri ahol bűnbocsánat van. ott élet és üdvösség is van. Luther, Kiská'é
V. 'része, örvendező lelkiismeret és Istenhez hajló megkönnyebbült szív,
azaz « bűnök bocsánata nélkül senki sem üdvözülhet. Luther. WA II. 714.
l<
Jelenti a megigazulás a bünők bocsánatát és a kiengesztelést (rcconciliationem vagy a személy elfogadását (acceptationem) az örök életre.
Me'anchthon. Loci, CR 21, 742.

c) Itt érkezik el a harmadik alapvető megállapításhoz az aposíoli-reformátori megigazulástanban : a megigazulás
Isten
újjáteremtő
ítélete• Isten műve. ítélet, döntés az emberen kívül az ember felől. De olyan döntés és ítélet, amely az emberben is alapvető változást hoz magával.
SA. megigazulás új viszony, ú j helyzet Isten és a bűnös között.
Ennek a viszonynak azonban két oldala van: a megigazulás történésében nem csak Isten véleménye változik meg döntő módon a
bűnös felől (a bűnbocsánat
Isten felöl tekintve; ez az elsődleges
és a döntő). A bűnös' viszonya is megváltozik Istenhez, új 'helyzetben van Isten felé. A megigazuló bűnös egészen más már, mint
a hitetlen bűnös. Isten a megigazulásban kezébe veszi az elveszet
embert. De ettől a pillanattól (kezdve az is tudja és érzi Isten kegyelmétől való hordozot'tságát (a bűnbocsánat
az ember
oldaláról nézve). i*
Isten bűnbocsátó, megigazító ítéletének elfogadása egy csapással mindent újjá tesz az e m b e r életében. Ég és föld ú j színben, ú j
ragyogásban tárulnak fel előtte. Isten többé nem félelmes és rettenetes büntető hatalom, hanem a tékozló fiát hazaváró Atya. A
bűnös egész lényét, lelke legrejtettebb zugát és élete minden
területét áthatja az a tudat, hogy igaz: Isten Krisztusban ingyen és
érdem nélkül igaznak fogadja el. A legfontosabb ezen a világon
ezzef végbe is ment : az elveszített, a bűnben tönkrement közösség
Istennel az ember részéről is újra helyreál/t — a régiek elmúltak, \\mé újjá lett minden. 18 Az ú j élet msgfoganfc s a Lélek munkája megkezdődhetik. Megindul a megszentelés művének első lüktetése és az új élet kívirágzása, az új ember növekedése az ó-emb^r
testében. — A megigazulás valóban az Istennek ai ember belső világát újjáteremtő
ítélete.
A megi'gazulásnak ez/c az oldalát viszont az egyoldalú protestáns-jogi felfogás felé kell hangsúlyoznunk; A iustificatio nem puszta
jogi kiegyenlítődés Isten igazsága és a bűnös iránti irgalma között,
tehát nem pusztán Istenben végbemenő folyamat. Hanem a bűnös
belső világának a megváltozása is. Isten helyreállítja a bűnös emberrel megszakadt közösséget, kapcsolatot. Êzzel együtt viszont a
bűnös lelkében is alapvető változás történik. Valóban újjá lesz benne
minden. A megigazításnak az emberben »megigazulás« felel m e g :
a megigazulás elsődlegesen és lényege szerint Isten cselekvése, de
másodsorban az ember »igazsága«, szívének, egész
belsejének
megújulása is.
f
/ ;
1
Viszont nem hangsúlyozhatjuk eléggé — és ittt az éles elválasztó határvonal a katholikus megigazulás-theologiától —, hogy
A hit maga átalakítja (transformat) gondolkodásunkat és Isten
akaratának felismerésére vezet. Luther, Róm. lev. komm , Ficker II. 170,
Aki Krisztusban hisz, a lelkiismeretében biztonságos (securus) é=igaz (iustus)
U. 0. II. 236.
i 18 A megigazulás valósággal is életújságra való újjászületés (regeneratio quaedam in novitatem). Luther, 1535. WA/I. 47. 65. tétel.

ez a belső m e g ú j u l á s bennünk nem lényegváltozás, nem a m i é n k !
Pál apostol nem szűnik meg soha távoltartani a hívő belső megújulásától —, de ú j életben járásától sem — a saját közreműködés vagy önmagukban való megváltozás gondolatát. Állandóan Isten
hatalmas erejéről beszél, mely a hívőben és a gyülekezetben m u n kálkodik. »Adja meg n é k t e k . . . , hogy hatalmasan m e g e r ő s ö d j e t e k
az ő Lelke által a belső emberben, hog.y lakozzék a hit által Krisztus,
a ti szivetekben«. (Ef. 3, 16—17.). Luther u g y a n í g y : »Mégis csak
úgy áll a dolog, h o g y nem te teremtetted m a g a d . S m o s t a »második teremtést«
magad akarod m a g a d b a n elvégezni? H a m i s képzelődés ez, Isten felől is, m'egi a m a g a m cselekedete; felől is. Azt képzelem, h o g y Isten azt akarja, amit én teszek«. 19
A keresztyén e mber nem tud és nem akar ö n m a g á b a n , emberi
mivolta szerint igaz lenni, hanem egyedül h i t b e n : az Istennel v a l ó
közösségben, Krisztus és az ő Lelke által. Igaznak jenni (önmagunkban, lényegünk szerint : ez annyi volna, mint igaz lenni a z Istennel
való állandó közösség szüksége nélkül! Az erre való törekvés pedig
semmi más, m i n t a bűn ő s f o r m á j a az emberben, a páli »dicsekedés« y.avxrt(jtS) Isten előtt. Isten ú j j á t e r e m t ő hatalmának a visszaufcasíía's'a és megigazulni akarás a saját cselekedeteinkből. Ez ellen küzd
Pál apostol és a reformátorok egész t h e o l o g i á j a .
A kiérdemelt megigazulás és a l é n y e g szerint való újjászületés á b r á n d j a csak abban születhetik meg, aki nem ismeri a bűn hatalmat még a hívőn is, akinek nem élő tapasztalata a Róm. 7, 14
kk-ben leirt küzdelem a b ű n ö s ó-ember hatalmával. Nincsen semmi
bennünk, amivel — akár iegy gyümölcsöző, hívő keresztyén életi
végén is — odaállhatnánk Isten színe elé, min1 a sajátunkkal•
Amikor Isten megigazít és a közösségbe fogad, vagy a m i k o r ezt a közösséget véglegessé teszi m a j d a végső ítéletben a hit miiit cselekedetekbe kibuntakozó ú j élet kegyeimes beszámításával, 2 0 akkor sem
azt ismeri el a hívő felől, amit m a g a tett vagy végzett; h a n e m a
Krisztusért a saját isteni, életújító, bennünk és életünkben mindent
ú j j á t e r e m t ő m u n k á j á t »számítja be« igazságul. 2 1 T e h á t valóban »az
istentelent igazítja meg«. (Róm. 4, 5.).
Ugyancsak tisztán kell látnunk azt is, hogy a hívő bűnös megigazulásakor végbemenő, Istentől munkált belső m e g ú j u l á s sohasem
lehet üdvbizonyosságunk
alapja.« Nem szabad s a j á t lelkiismeretemre
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Luther. WA XL/II. 465—66.
Az úi élet is a hit, az Istennel való életközösség1, egyik külső megnyilvánulása. V. ö. Róm. 2, 13 és II. Kor, 5, 10.
21
Azért fenséges prédikáció, isteni bölcseség ez a mi hitünk: igazságunk. üdvösségünk és vigasztalásunk rajtunk kívül áll fenn; úgy, hogy mi
Isten előtt igazak, kedvesek, szentek, bölcsek vagyunk, jóllehet bennünk csupa
bün, igazságtalanság és bolondság lakozik. Luther, Eri. kiad. 14, 161. Fides
apprehendit Christum et habet eum praesentem inclusumque tenet ut annulus
gemmam. et qui fuerit inventus hac fiducia apprehensi Christi in corde, illum
reputat Deus iustum. Comm. ad Gai. I. 195.
í0

személyes érzésemre (sensuali p e r s o n a ) , cselekedeteimre támaszkodnom, hanem egyedül Isten ítéletére és igazságára. Ezek sohasem
csalhatnak meg. 22
Végül : a liívö megigazulása, múlt, jelen és jövő egyszerre.
Befejezett muli, mögöttünk levő történés, mert a g o l g o t a i kereszten
Krisztus megszerezte a megigazulást az egész embervilág számára.
Őérette ott Isten ítélete harag helyett kegycf.emkérít
nyilváníttatott ki. Isten a keresztre feszített Fiúért az egész bűnös embörvilágot elfogadta, igazzá f o g a d t a , ingyen kegyelméből. »A pogán y o k . . . elnyerték az igazságot« (v.aTeAaßev' aoristos : Róm. 9, 30.),
Folyamatos, állandó jelen, a megigazulás: a keresztfán végbement
egyetemes megigazító isteni ítélet a jeleinidejű személ.yes li.it által
realizálódik szüntelenül, lesz személyes tulajdonunkká és igazságunkká (ôixaiovuevoi, jelenidő : Róm. 3, 24.). Az igazságot naprólnapra ú j igazságként kapjuk Isten kegyelmes atyai kezéből. 23 Végül :
a megigazulás jövöidejű,
még csak ezután megvalósuló valami. Teljesen és elsajátíthatatlanul csak ó-emberünk végleges levetése után,
az utolsó ítéletben a miénk, az utolsó nap isteni aktusa. »A törvény
betöltői fognak megigazulni« áixauoihhoovtai, jövőidő : Róm. 2, 13.24
Megigazulásunk, igazságunk Krisztusban, a golgotai Kereszten
már mult idő. A hitben jelen kincsünk, Isten napról-napra m e g ú j u l ó
kegyéimi ajándéka. De tefjessége szerint a jövő reménységen
Pál apostol és a reformátorok megigazulástanának a s u m m á j a
tehát ez: Az Istentől nyert igazság valóságos igazság, megállás
Isten ítéletében, és ennek folytán belső megújulás a megigazultban. De ez az igazság annyiban mégsem az »én igazságom«, hogy
valami részem lenne a megszerzésében és m e g t a r t á s á b a ^ . Ez az én
»igazságom« az Isten igazsága, Krisztus s a j á t j a és a Lélek műve
bennem. Ha csak egyetlen pillanatra is kiesem ebből az e n g e m
hordozló közösségből, vége igazságomnak, de vége a belső megújulásnak és az ú j életnek is bennem. Az én igazságom ezért marad ugyanakkor, amikor az enyém is, elsősorban mindig
Isten
igazsága.
4.

'

1

Ezekben próbáltunk végigtekinteni a'megigazulás alapvető anthro*
pologiai vonásain.
Mi a gyakorlati jelentősége most már az elmondottlaknak egyfelől igehirdetésünk, másfelől személyes keresztyén életünk számára?
A megigazulásnak és a megigazulástannak e z a látása megóv
bennünket attól, nogy ez a tanítás a mi számunkría is száraz és érdektelen dogmává, jogászi bölcselkedéssé legyen — mint ahogyan
22

Luther, WA XL/I. 589.
Naponként igazulunk meg (cot(die iustificamur) bűneink meg nem
érdemelt bocsánata és £z isteni irgalmasság által. Luther; WA XXXIX/I. 98.
2í
Ha azért könyörgünk, hogy igazságunk teljessé váljék és a bün
(hatalma) megszűnjék bennünk, akkor egyszersmind azért könyörgünk, hogy
ez az élet végetérjen. Luther, Comm. ad Gai. I. 195.
23

az volt még nem is olyan régen a századvég lelkészei és thelogusai'
számára. A megigazulás Istenhez való viszonyunk újjárendeződése,
Istennek közösségteremtő, bűnbocsátó és ú j j á f o r m á l ó ítélete: aki
egyszer személyes evangéliumként hallja és érti m e g a megigazulástannak az üzenetét, nem tud hiást tenni, mint ujjongani és örvendezve továbbadni az örömhírt. Ahogyan tették az apostoli és retormátori igehirdetések.
Ugyanekkor a fenti megigazulás-hirdetésnek van egy — személyes keresztyén életünk számára is nem kevésbbé fontos — másik vonatkozása. A megigazulás három a l a p v o n á s a
a iustificatio
Isten újjáteremtő ítélete — figyelmeztet bennünket a bűn legfinom a b b f o r m á j á r a : az Isten előtt kegyességünkkel való »dicsekedésre«. A kegyelemből, hit által történő megigazulás apostoli és reformátori tanítása az egyetlen megigazulás-hirdetés, amely
egyedül
Isten dicsőségét vallja mindenek felett. Az ember semmi és Isten
minden igazságunk naponként történő megvalósulásában. A hívő
— a megigazult hívő is — önmagában
peccator. De a hit révén
benne lakozó Krisztus és Krisztus igazága által igaz, iustus Isten
előtt. »Isten istensége abban áll, hogy mindig a semniiböl
teremt.
A b ű n ö s megigazítása különleges, magasztos f o r m á j a a semmiből
való teremtésnek.« 2 5 Peccator és iustus — e között a két pólus
között mozog a hívő élete a naponként való mugigazulásban és megújulásban. Mindaddig, m í g a peccator egyszer m a j d végleg el n e m
tűnik Isten országa fényében.
»Bűnös és igaz egyszerre (simul iustus et peccator) : bűnös a
valóságban, de igaz Isten a m a biztos Ígérete és döntése által, hogy
szabaddá teszi az alól, mindaddig, m í g csak el nem juttatja a tökéletességre.« 2 «
D r N a g y Qyüla.

|ÉZUS, AZ ÉLET KENYERE.1
( J á n o s ev. 6 . r é s z é n e k

magyarázata)

IRTA: KARNER KÁROLY.
6,
6,1
2
3
4
5

1—15:

A

nagy

kenyércsoda.

Ezután Jézus a Qalileai-tengeren (más néven:) Tjbérias-taván
túl (fekvő vidékre) ment. Nagy sokaság követte, mert látták a jeleket, melyeket a betegeken cselekedett. Jézus pedig felment a hegyre és ott leült tanítványaival. Közel volt húsvét, a zsidók ünnepe.
Nos, amint Jézus felemelte szemét s látta a "hozzá jövő nagy soka« ALthaus, Theol. Aufsätze II. 25. lap.
" Luther, Róm. lev. kommentár, Ficker II. 108.
1
Rész'.e. János ev. kommentárjából.

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

ságot, így szólt- Fülöphöz: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehesseriek ezek? Ezt pedig azért mondotta, hogy próbára tegve öt.
Mert ő maga tudta, hogy mit szándékozott cselekedni. Felelte neki
Fülöp: Kétszáz dénár árú kenyér sem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset. Mondotta neki egyik a tanítványok k ö zül, András, Simon Péter testvére : Van itt egy gyermek, akinek'
van öt árpakenyere és két halacskája. De mi ez ennyi embernek?!
Mondotta Jézus: Ültessétek ie az embereket! Azon a helyen nagy
f ű volt. Erre à férfiak leültek, számszerint mintegy ötezren. Jézus
pedig vette a kenyereket és hálaadást mondva, kiosztotta a .letelepedetteknek; hasonlóan a halacskákból is kinek-kinek, amennyit
akart. Mikor aztán jóllaktak, azt mondta tanítványainak: Szedjétek össze a maradék darabokat, hogy semmi kárba ne vesszen! Erre
összeszedték és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyérből
való darabokkal, melyek megmaradtak az étkezőknél. Nos, amikor
az emberek látták a jelet, melyet cselekedett, mondották: Valóban
ő az a próféta, aki eljövendő volt a világra. Ekkor Jézus felismerte^
hogy készülnek hozzá és meg akarják őt ragadni, hogy királylyá tegyék. Erre ismét visszavonult egymaga a hegyre.

A 6. fejezetet az evangélista az 5.-hez hasonlóan építi f e l : a
fejezet elején elmondott csodához csatlakozik egy hosszú vitabeszéd, amely tárgya szerint a csodatettből indul ki. Hasonlít a 6. fejezet annyiban is az 5.-hez, hogy mindkettő szerint a zsidóság élesen szembefordul Jézussal. Mindkét fejezet döntést mutat be és
döntés elé állít. Különbség azonban a két fejezet közt, hogy az 5.
fejezet szerint a törvény m jatt, a 6. szerint pedig a csodatett miatt
kerül sor a törésre Jézus és a zsidóság között. A jeruzsálemi zsidóság mereven ragaszkodik a törvényhez: szembefordul Jézussal,,
mivel a törvényhez ragaszkodó kegyessége elutasítja Jézus fiúi méltóságából folyó messiási igényét. A galileai zsidóság haj'.andó Jézus csodáját elfogadni és lelkesedésében maga a k a r j a Jézust messiási
királynak kikiáltani. De szembefordul Jézussal, mikor Jézus nem
m : arad meg a messiási várakozásnak az emberi vágyakat kielégítő
síkján, hanem a hitnek az igényét támasztja velük szemben.
A nagy kenyércsoda történetét mind a négy evangélista elmondja
(v. ö. Márk 6, 32—44; Mát. 14, 13—21; Luk. 9, 10—17.) Ez a körülmény is mutatja, hogy ennek a történetnek kiemelkedő jelentősége van. Ezt a jelentőséget részben ennek a csodának a messiási reményei való kapcsolata adja meg, részben pedig az a döntés világítja meg, mely elé a csoda következtében nemcsak a galiieabeliek,
hanem a tanítványok is kerülnek. A nagy kenyércsodán a k ez a jelentősége a szinoptikus tudósításból is kiviláglik még, ha nem is olyan
világosan, mint ahogy azt a negyedik evangélista hangsúlyozza. Érdemes megfigyelni, hogy a szinoptikus tudósítás (különösen Márk.

ev.) és a negyedik evangélium köí t az elbeszélés-sorrendben is van
párhuzam :
Ján.

6, 1
2

3
4

5
13

6,1-15
6,16-25
6 26-31
6,32-65
t>,6ö-7l

nagy kenyércsoda v. ö. Márk 6,30-44 (v. ö. 8,1-9)
J, tengeren jár
„
6 45 52 (v. ö. 8,10)
w „
jel-kívánás
8,11-13
vitabeszéd
8,14-21
Péter vallástétele „ „
„
8,27-30 és 33.

A. 6. fejezet s i m á b b a n kapcsolódik a 4.-hez, mint a z 5.-hez:
eredetileg a két fejezet s o r r e n d j e valószínűleg felcserélendő. Ebben
az esetben az elég színtelen átmenet (»ezután«) a kapernaumi f ő e m b e r
t ö r t é n e t é r e vonatkoznék. Ugyanez a történet volna egyúttal mintegy szemléltető példa a Jézus által cselekedett »jelek«-re: a z e v a n gélista talán ismertnek tételezi fel Jézus galieai működését,
jeleket, melyeket
betegeken
cselekedett«.
Ezeket nem is részletezi. A
következő elbeszélés színhelye a Galileai-teugeren vagy más néven
a Tibériás-taván túl fekvő vidék. Az evangélista mindkét, nevet anegemlíti, talán azért, mert az első ugyan ismerős v o l t a keresztyén hagyományban, de kortársai inkább ismerték a Galileai-tengert a másik
néven. Itt Jézus felmegy »a hegyre«, ahol letelepszik tanítványaival :
az evangélista nyilván i z olvasók által jól ismert és számára emlékezetes hegyre gondol. Az a megjegyzés, h o g y közel vo]t a h ú s v é t ünnepe, alkalmas :iz elbeszélés t ö b b mozzanatának a j o b b megértésére.
A húsvét (páska-ünnep) körüli időszak a fokozott messiásvárás ideje*
Egyik évről a másikra v á r j a ilyenkor a zsidóság a messiás elérkezését s így belső tartalmi ö s s z e f ü g g é s is van a b b a n , h o g y a sokaság
a nagy kenyércsoda után Jézust messiási királynak a k a r j a kikiáltani.
A kenvércsoda történetét az evangélista n a g v j á b a n Ugyanúgy
m o n d j a el, mint a szinoptikusok. Különös hangsúlyt, nyer János
evangéliumában, h o g y e csodánál teljesen Jézus a kezdeményező. A
szinoptikusok szer/nt a tanítványok kérik Jézust, hogy bocsássa el a
sokaságot, mely egész n a p hallgatva Jézus tanítását, este már fáradt. Itt nincs szó arról, hogy Jézus tanította volna a népet — ez
részben magától értetődik, részben lényegtelen az evangélista elbeszélése számára. Jézus maga fordul »kísértő«, a z a z a hitet és a beléje vetett bizodalmat »próbára tevő« kérdéssel F ü l ö p h ö z : ő maga
ad parancsot a nép letelepítésére és m a g a osztja ki a k e n y e r e t : tfgyes
kéziratok , melyek a szokásos magyar fordítás a l a p j á u l is szolgál1
A páskaünnep, mint
az Egyiptomból va!ó szabadulás emlékünnepe egész gondolatvilága szerint különösen alkalmas volt és ma is alkalmas arra. hogy a szabadulásnak, megváltásnak és a messiásvárásnak az ünnepe legyen. A páska-vacsora (»széder-est«) rituáléja ma is mutat,'a ezt.
I gyik imádságban olvassuk: »ítélj érdemesnek minket a messiás eljövetelére
és a vele beköszöntő örökkétarló boldogságra* (Omz^a-Haggáda, 1942 , 41.
lap). A vacsora során elfogyasztandó négy kehely bor me'.lé odaállítanak
egy ötödiket is, melyhez senki sem nyul hozzá. Régi hagyomány sze.únt ezt
a serleget Illés prófétának készítik, a megváltás hírnökének, akit minden
páska-vacsorához megújult reménnyel várnak (v. ö. Omzsa-Haggáda, LVI. 1.).

tak, úgy mondják, h o g y Jézus először a tanítványoknak osztott £
azok adták tovább a kenyeret a népnek. Ez a szöveg, mely ,yalószinűleg a színoptikus fogalmazásból származik (v. ö. kül. Mát. l-L
19), lehet, h o g y helyesen tükrözteti az esemény lefolyását, de J á n o s
szövege nyilván hangsúlyozni akarja, h o g v Jézus m a g a cselekszik &
h o g y ő maga a d j a a kenyeret, — az »élet kenyerét« —- a sokaságnak. Jézus — mondja az evangélista —• »vettß a kenyereket
és hálaimát mondva kiosztotta« a sokaságnak : ugyanezeket a kifejezéseket találjuk az úrvacsora szerzéséről szóló, tudósításban. A nagy
kenyércsoda és az úrvacsora között már az őskeresztyénség összef ü g g é s t l á t o t t : a nagy kenyércsoda mintegy szimbólumává lesz a z
úrvacsorának, általa mutatkozik meg Jézus úgy, mint »az e let kenyere«, -— amint utóbb a vitabeszéd során Jézus mondja. Az ú r vacsora keletkezésének szoros kapcsolata van az utolsó páska-vacsorával, melyet Jézus tanítványaival együtt költött el : talán ebből a
szempontból is jelentős, h o g y az evangélista m e g a a j a az I d ő p o n tot, mely körül a nagy kenyércsoda t ö r t é n t : ebben a csodában előre
vetíti ragyogását az a páska, melyre a gyülekezet mindannviszor
visszaemlékezik, amikor Krisztus »emlékezetére« töri m e g h á l a a d á s sal a kenyeret. Azonban a kenyércsodö. története a negyedik e v a n géliumban sem válik mintegy »előzetes« úrvacsorává s az evangélis.a.
inkább csak sorok között emlékeztet az úrvacsorára. Ezt már az m u tatja, h o g y az öt árpakenyér mellett — árpakenyér inkább a szegények eledele volt! — ott van a »két halacska« i s : a szárított hal
ugyancsak a szegény néposztálynak a mindennapi eledele. Ezek
olyan vonások az elbeszélésben, melyek mutatják, h o g y az evangélista történetet ír le, nem szimbólumot elevenít m e g a gyülekezet előtt.
14

Kétségtelen azonban, h o g y ez a történet nemcsak az evangélistának volt több mint egy »történet«, hanem »jellé« lett a sokaság számára is. Jellé lett talán azért, mivel a messiástól is várták,
hogy újból mannát adjon a népnek, mint egykor Mózes tette a
p u s z t á b a n : a 31. vers nyíltan utal erre. így válik a sokaság szemében a nagy kenyércsoda a messiási üdvkor elérkeztének a jelévé:
15 s ezer/ »akarják öt megragadni,
hogy királlyá tegyék«. De J é z u s
felismeri a szándékot, hogy »készülnek hozzá«, felismeri, h o g v ez a
készülés hozzá alig jelent mást, mint h o g y »ettek a kenyérből és jóllaktak«. Ezért eltűnik a sokaság szeme elől: Krisztus nem szolgáltatja ki magát a sokaságnak, nem adja m a g á t a kezébe. Krisztust nem lehet úgy »megragadni«, kézbe keríteni, hogy mi rendelkezhetnénk vele. Jézus eltávozik »egymaga«, a hegyre. Mindig magában marad és társtalan.
6,

16—27:

Jézus

a

tengeren.

6,16
Mikor beesteledett, lementek tanítványai a tengerhez és h a j ó "à*.
17 szállva a tengeren túl Kapernaumba igyekeztek. Már besötétedett,
18 de Jézus még nem érkezett hozzájuk. A tenger pedig háborgott, m i v t l
19 erős szél f u j t . Nos, mikor mintegy huszonöt vagy harminc f u t a m -

nyira jutottak, meglátták Jézust, amint ,a tengeren j á r t és közeledett
20 a "hajóhoz. És megrémültek, ö pedig azt mondotta nekik: Én va21 gyok, ne féljetek. Ekkor fel akarták öt venni a hajóba, de, a h a j ó azonnal parthoz ért ott, ahová igyekeztek.

16

17
18
19

20

21

A nagy kenyércsoda történetéhez a szinoptikus hagyományban
és a negyedik evangéliumban egyaránt közvetlenül csatlakozik Jézus
«engeren járásának a története. Az evangélista nem m o n d j a cl»
hogy a tanítványok miért indultak vissza Kapernaumba Jézus nélkül : utasításra cselekedtek-e, vagy pedig annyira tanácstalanná tette
őket, hogy Jézus egyedül távozott el a hegyre. Amikor már úton
voltak, erős szél kerekedett és a tenger háborgott. így jutottak az
átlag 8 km széles tónak (szélessége Josephus szerint 7 km., legnagyobb szélessége 9.5 km.) a közepe t á j á r a : 25—30 »futamat« (a
görög mértékegység »stadion« kb. 200 m)
kb. 4.5—5.5
km.
Ekkor látták meg Jézust, »amint a tengeren jár«. A görög kifejezés
kétértelmű, amennyiben jelentheti azt is, hogy »tengeren« és azt is,
hogy »a tenger mellett«. Az utóbbi esetben úgy k e ïlene elképzelni
a helyzetet, hogy Jézus a part mellett indult útnak' s hogy a tanítványokat az erős szél eltérítette útjoktól és a sötétben más irányt
vettek. De Mát. 14, 26; Márk1 6, 48—49 miatt ez az értelmezés
nem valószínű: Jézus a tengeren jár, s ez a z isteni csoda r é m ü l e t ü l
tölti el a tanítványokat. Csak Jézus szava nyugtatja m e g őket: »/:«
v
agyok, ne féljetek.'« Ezzel Jézus nemcsak mintegy megnyugtatja
a tanítványokat, hanem egyúttal isteni dicsőségének a hatalmát is
jelzi. Amig a csodát kereső, messiási remények lázában égő sokaságtól Jézus visszavonul, isteni hatalmának csodás segítségével közeledik a tanítványokhoz; a természet erői is alá vannak rendelve
neki és engedelmeskednek ne,ki. A tanítványok be akarják fogadni
őt a csónakba: az evangélista nem ír arról, hogy ez megtörtént-e.
De a kis hajó csodálatosképen — »isteni hatalommal«, m o n d j a
Origenes »azonnal partot ért ott, ahova igyekeztek«.
6. 22—31.

,22
23
24

25
26
27

A sokaság jelet követel

Jézustál.

Másnap a tengeren túl álló sokaság látta, hogy nem volt ott
más hajó, hanem csak egy, s hogy Jézus nemi szállt a hajóra tanítványaival, hanem hogy tanítányai egyedül indultak el. De érkeztek
(közben más) hajók is Tibériasból közel ahhoz a helyhez, ahol
a kenyeret ették, miután az *Jr hálaimát mondott. Nos, amikor a
sokasig látta, hogy nincs ott Jézus, sem pedig tanítványai, akkor
hajóra szálltak és Jézust keresve Kapernaumba mentek.
A tengeren túl megtalálták őt s mondottak neki: Mester, mikor jöttél ide? Jézus pedig válaszolt és mondotta: Bizony, bizony
mondom nektek, nem azért kerestek enge,m, mivel jeleket láttatok,
hanem mivel ettetek a kenyeredből és jóllaktatok. Ne veszendő eledelt szerezzetek magatoknak, hanem olyian eledelt, mely megmarad

az örök életre, melyet az Embernek Fia ad nektek. Mert őt az Atya,
28
Isten (az ő saját bélyegével) pecsételte meg. E r r e azt mondották
29 n e k i : Mit cselekedjünk, hogy Isten műveit m u n k á l j u k ? Jézus azt
válaszolta és mondotta nekik: Istennek a műve az, hogy higy30 gyetek abban, akit ő küldött el. Erre azt mondották neki : Nos,
micsoda jelet mutatsz, h o g y lássuk, és higgyünk neked? Mit »mun31 kálsz«? Atyáink a mannát ették a pusztában, amint m e g v a n , í r v a :
•-aMennyből való kenyeret adott nekik enni.«
31. vs. v. ö. II, Móz, 16, 4, és 15; Zsolt, 78; 2 4 ; N e h e m .
9. 15.
'A következő vitabeszéd helyzetképét az evangélista kissé körül22 knényes mondatszerkesztéssel adja meg. A GeneJzáret-tavának keleti p a r t j á n »álló«., azaz inkább Ottmaradt sokaság »látja«, h o g y
az előző nap ott volt egyetlen h a j ó a tanítványokkal eltávozott Jézus
23 inélkül. Tibérias 1 felől jövő hajókon azonban az ott maradottak iát?
24 kelnek a tó nyugati p a r t j á r a s ott megtalálják Jézust. A sokaság'
25 »keresi« őt. Jézus ezt a keresést e l u t a s í t j a ; csak az éhség kielégítésié 26 nek a tudata, a jóllakottság van mögötte, nem pedig az, h o g y felismerték a »jelet«. Nem látják meg, h o g y a csoda túlmutat önmagán, sőt a sokaságot eltöltő messiási várakozáson is, túl mutat/
27 oda, ahol a kenyér »örök életre meg ma fy dó eledellé« válik s — a
következő vitabeszéd szóhasználatát v.éve alapul, — meglátják az
»élet kenyerét«. Galilea lakossága általában szegény volt s kénytelen volt erősen megdolgozni a mindennapi kenyérért. Ezért érthető, ha eltöltötték kenyérgondok és ha az emberek keresték azokat "a lehetőségeket, h o g y a n tudnak könnyebben megélni. TaJán
ez is tükröződik Jézus szavaiban, amikor el akarja vonni a sokaság tekintetét a »veszendő eledelről« és »az örök életre
megmaradó
eledelre« i r á n y í t a n i . Az ember a »veszendő eledelt« »munkálja« (ahogyan a görög kifejezés pontos fordítása m o n d j a ) , munkával szerzi
meg, biztosítja magának. Jézus ugyanezt a kifejezést vonatkoztatja
»az örök életre megmaradó eledel«-re is, n o h a azt nem lehet ú g y
»munkálni«, megszerezni és biztosítani a magunk számára, mint a
mindennapi kenyeret. Azonban Jézus nem tekinti az embert a hozzá
való viszonyban személytelennek, olyasvalakinek, aki tisztára elszenvedi azt, ami vele történik. Ezért kell az embernek »Jézushoz menni«
és ezért kell »munkálni^, az örök életre m e g m a r a d ó eledelt, azt az
1
Tibérias a Genezáret tavának a nyugati partján fekvő város, melyet Heródes Antipás Kr. u. 26 táján a'apitott és Tiberius császár tiszteletére nevezett Tibériasnak. Jézus korában a városba zsidók lehetőleg nem
tették be a lábukat, mivel Heródes Antipás azt sirokra építette s igy az tisztátalannak számított. Heródes Antipás a várost székhelyévé tette. Talán
Tibérias-i volt a Luk. 8, 3-ban említett Johanna, Khuzának, Heródes Antipás egvik intézőjének a fe'esége. — Később Tibéria> a palesztinai zsidóságnak és az irástudominynak egyik központja, szent város, afftl ma is mutogatják a hires Akiba rabbi és a középkorban élt Maimonldes sírját.

28

29

30
.31

eledelt, melyet »az Embernek Fia ad« s ez azt jelenti, hogy » a j á n dékoz«. Ezt az ajándékot csak a mennyből alászállott (v. ö. 3, 13)
Emberfia adhatja, az, akit az » A t y a , az Isten a saját bélyegével
pecsételt meg«. Öt az Atya úgy küldötte e], hogy nemcsak felhatalmazást adott neki az élet adására (v. ö. 5, 21), hanem mintefgy a "hitelesítés igazolását tanúsító bélyeggel is megjelölte őt s ezzel m e g
is szentelte, felavatta őt küldetésére. A hitelesítő bélyeg azok a cselekedetek, melyeket az Atya ad neki (v. ö. 5, 36), azok a »jelek«,
melyek isten' dicsőségét tanúsítják (v. ö. 2, 11).
A galileabelik szívesen »munkálnák«, azaz szereznék m e g » ű z Isten
müveit.« Ez a szokatlan kifejezés első sorban azt jelöli meg, amit
Isten maga mint a saját művét visz véghez, de jelenti azután azt
is, ami mint »mű«, mint teljesített feladat és véghez vitt m u n k a
Istennek kedves. A galileabelik szívesen véghezvihnék a szükséges cselekedeteket »megdolgoznának« azért, hogy Isten vé^ghez \igye bennük a maga csodálatos műveit és ily módon ők maguk is
oly módon cselekednének, hogy Isten előtt kedvesekké lennének. Emberi elszántságból, szorgalomból, sőt a legodaadóbb
vallásosságból és rajongásból sem születik meg azonban ez
Istennek
tetsző »mű«, legyen az akár erkölcsi cselekményeknek a sorozata,
akár istentiszteleti cselekmények (imádságok stb.) szakadatlan láncolata. »Istennek a müve« (Jézus szándékkal használ az előző vers
többesszáma után itt egyes számot), vagyis az, amit Isten véghez
visz az emberen s amit tőle követel, az, » h o g y higgyen abban, akii
ö küldött el.
Ebben a hitben nyeri el az ember az Ember Fia
ajándékát, az életet.
Jézus feleletéből a galileabeliek azonnal megértik, hogy Jézus
maga az Isten küldötte s önmaga iránt követel hitet. Ezért »jeltt<
követelnek tőle, hogy azt látva, higgyenek benne. A zsidó gondolkodás számára természetes követelésnek látszik, hogy a mes-*
siás is éppen úgy jellel igazolja a maga küldetését, mint a próféta. A zsidó írástudomány ezért igyekezett! az Ószövetség segítségével megállapítani a messiási üdvkör jeleit. Az Irásblan megígéri jelekről olvasható mintegy le, hogy mennyire h a ' a d t előre
Isten órájának a mutatója. A messiási kor ismertető ielei közé tartozik a zsidó irástudomány szerint, hogy meg fognak ismétlődni
azok a jelek, melyek az »első szabadítás«, t. i. a Mózes által véghezvitt szabadítás idején történték. így várták azt is, hogy a messiási üdvkorban ismét manna, mennyei eledel (v. ö. II. Móz. 16)
száll majd a l á a mennyből. Erre utalnak a gelileabeliek, amikor
Jézustól jelet követelnek s kérdezik tőle, mintegy saját szavait idézve, hogv »mit munkál«, azaz milyen Istennek kedves művet visz
véghez.
6, 32—65:

Jézus az élet

kenyere.

A. galileabeliek jelkívánása indítjja el azt a hosszú vitabeszédet, amelynek központi fogalma az »élet kenyere«, témája pedig,
hogy az élet kenyere Jézusban szállt alá. Ezt mondják meg a 32 35 versek. Ezek alkotják az egész fejezet gerincét és mutatják

.meg az egész vitabeszéd summáját. Ehhez a rövid és önmagában
nagyon világos szakaszhoz csatlakozik a második szakasz, a 36—
40. versek: Jézus Isten akaratát teljesíti, amikor befogadja azokat, akik hozzá jönnek. A 41. verssel új mozzanat lép föl a vita
során: »zsidók« szólalnak meg. Ez mutatja, hogy az eddiginél is
élesebbé válik a vita és hogy erősödik az ellenállás Jézussal szemben. A vitabeszédnek a 41. verssel kezdődő második fele is két
szakaszra oszlik. Az első szakasz, (a 41—51. versek ) szerint a
mennyből alászállott kenyér Jézus, annak ellenére, hogy kortársai
ismerik »származását«. Jézus a saját testében az élet kenyere. Az
52—59. versig terjedő második szakasz arról szól, hogy Jézus csak
úgy a z élet kenyere, ha valóban esszük testét és isszuk vérét. ,Már
az előző szakasz végének a szövegezése felébreszti a olvasóban
azt a gondolatot, hogy Jézus az úrvacsorában válik a gyülekezet
számára az élet kenyerévé. Az 52—59. vs.-eket az evangélista úgy
szövegezi meg, hogy mintegy átízzik rajtuk mindaz az áldás, melyet a gyülekezet az íirvaesorából merít. A 60—65. versek lezárják a vitabeszédet.
;
6,32
33
31
35

36
37
38
39
40

32

Erre Jézus azt mondotta nekik: Bizony, bizony mondom nektek: nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én
Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Istennek
kenyere az, aki a mennyből száll alá és életet ad a világnak. Erre
azt mondották neki : Uram, add nekünk mindenkor ezt a kenyeret!
Jézus így szólt hozzájuk: Én vagyok az életnek kenyere. Aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki hisz bennem, nem szomjúhozik
meg sohasem.
De mondottam már nektek: láttatok ugyan engemet, de mégsem hisztek. Akit nekem adott az Atya, mind hozzám jön, és
aki hozzám jön, azt nem taszítom el. Mert azért szállottam a!á a
mennyből, hogv cselekedjem, nem a magam akaratát, hanem annak akaratát, aki engem küldött. Aki engem küldött, annak akarata az, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit nekem adott, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Mert ez az én Atyám akarata, hogy mindenkinek örök élete legyen, aki látja a Fiút és .hisz
benne. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.

^ galileabeliek jelkivánására Jézus ünnepélyes nyilatkozattal
felel : ez szolgál kiindulópontul a következő vitabeszéd számára.
y>A mennyből való kenyeret nem Mózes adta«: már Zsolt. 78, 24
is azt hirdeti, hogy Isten »hullatott reájuk mannát eledelül«. Istennek ez az ajándékozása pedig nem a múltnak egy régen letűnt eseménye, hanem Isten most a d : »azAtya cd/a a valódi, mennyből
való
kenyeret.« Amit Jézus hallgatói csak a messiási üdvkor jelének gondoltak, az valóra válik: eljön az ófa s az most van, mert az ísten33 nek az ajándéka valóban kenyér. Ezt. mutatja, hogy »életet ad a vi-

lágnak . A g ö r ö g szöveg f o g a l m a z á s á b a n van valami rejtélyesség,
melyet a f o r d í t á s nem tud érzékeltem. A »kenyer«-et jelentő g ö r ö g
szó <> uQio^ t. i. hímnemű s ennek következtében az egész m o n d a t
szerkesztésén végigvonul a hímnem. Ez egyfelől természetszerűleg
nem mond többet, mint h o g y olyan Istentől ajándékozott kenyérről van szó, »amely a mennyből
száll falá', s ennyiben ez a kenyér« is Valami dolognak látszik. Másfelől azonban a mondatnak
az a szövegezése, amely szerint h í m n e m vonul azon végig, már sejteti, h o g y nem valami földi kenyérrel p á r h u z a m b a hozható eledelről, »dolog«-ról van szó. A mondat m a g a is titokzatos utalás arra,
aki u i ó b b úgy nyilatkoztatja ki magát, h o g y ő aZ élet kenyere. M e g
kell e mondatban figyelni m é g a z t a másik mozzanatot is, hogy
ez az Istentől származó kenyér a világnak ad életet. A galileabeliek
a manna-csoda ismétlésére való célozgatásukkal a maguk, vagy pont o s a b b a n a zsidóság számára kérik a mennyei kenyeret. Az a kenyér, amelyet IstCn ád, felülemelkedik a zsidó messiási remény fszűk'keblű önzésén és az egész világnak ád életet. Ez az (ige teháti
folytatja az evangéliumban elejétől fogva jelentkező vonalat, mely
mindig újból és nyomatékosan hangsúlyozza, h o g y Krisztus a v'-!ág
b ű n é t eltörlő bárány (1, 20) és így a világ üdvözítője (4, 42),
Az életet, ill. Iwlhalallaiiságot
adó eledelnek
a gondolata és reménysége éppen oh an ősi vágyálma az emberiségnek, mint az eletet
a d j víznek a képzete. Az istenek eledele, mely halhatatlanságot biztosít
(mint pl. a görög »ambrosia«) a vallástörténetben is sokszor jelentkező
gondolat. János evangéliumában nem ilyen »misztikus« eledelről van.
szó, azonban meg kell mégis említeni ezeket a képzeteket, mivel megi rttetik, hogy az élet kenyeréről szóló ige milyen széleskörű visszhangot)
kelthetett az evangélium első olvasóiban. Az evangélium megértése
érdekében az elmondottaknál fontosabb az, hogy a* késői zsidóság,
különösen az írástudomány a törvényben kereste az életet adó erői.
Olyan helyek alapján, mint Péld. 3,8.18; 8,35 a törvényt nevezték az
életet adó »orvosság«-nak vagy a törvényben vélték megtalálhatni az
Kdcn-kertbel' 'élet iáját«. Amint láttuk, 1,17 szembeállítja Mózest és>
a törvényi a Krisztusban kinyilatkoztatott kegyelemmel és igazsággal.
K/ feljogosít arra a fel; evésr»?, hogy azok a különféle fogalmak és
képek, melyek mind Jézust állítják az olvasó elé mint azt, aki életet
ad, az evangélista kortársainak nagyon érthető formában mondják azt?
is: Nem a törvény, hanem egyedül Krisztus ad életet!

A galileabeliek válasza ismét jellegzetesen tanúsítja, hogy iniIven a zsidó g o n d o l k o d á s : amikor a messiási remény értelmében
kéri a mennyei kenyeret, e k k o r is testi, földi kívánságainak a kielégítésére törekszik. A messiási remény is önző célok szolgálatába kerül. Van azonban ennek a kívánságnak olyan vonása is, mely
túlmutat az elkorcsosult messiási reményen. A h o g y a samáriai aszszonv is azért kért »élő vizet« Jézustól, hogy ne kelljen fáradságos munkával vizet hordania a Jákób kútjáról, úgy é"bben a kérésben is megnyilatkozik az az általános emberi törekvés, h o g y
m é g a »szent« dolgokat is emberi érdeTceTc s z o l g á l a t á b a á l l í t s u k .

— hányszor palástolta az egyháztörténet folyamán is az egyházi
szolgálat »érdeke« vagy a hitvalláshoz és a tanhoz való ragaszkodás az emberi érdeket, sokszor a hatalomhoz való
ragaszkodást is! Az ember minden isteni dolgot a h a t a l m á b a akar keríteni, h o g y vele önmagát biztosítsa. .
, (Folytatjuk.)
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Amig az emberi élet nem differenciálódott, vallási foimáján télül élte
meg minden vonatkozását; a válság
akkor következett te mikor az embeii
elet differenciálódása folytán egyes
élette. ü e e.t öntörvényűk, i a át tengalyük szerint kezdtek élni, elszakadva
vallási középpontjuktól. Ez a dffereciálóc áD egyaránt válságává lett a vallásnak és a világnak is, A vallásnak
azért, mert az éiet és világ alapja,
mindent meg'raározó középpontja helyett armak egy, periferikus területévé lett csupán, az élet és világ autonómmá lett területei pedig — vallási középpontjuktól elszakadva — maguk kezatek vallásos hatalomkánt viselkedni, ezáltal kiszikkadtak, elsorvadtak, eltorzullak. Ez a könyv proliémája, melybe Ragaz, a svájci kelesztyén szocáiizmuj egyik 10 képviselője, a maga egyéni meglátásaiban
.redeti, de alapelvileg a káivin keiesztyénség jól ismert megoljáját adja. Egyház helyett gyülekezetről egyháztöiténet helyett Krisztus ügytnik
történetéről, keresztyénség
helyett
Krisztus forradalmáról, a hit által való megigazulás középponti tanítása
helyett és mellett is^en országáról
sze.et beszélni. Isten országa szerinte nem vallási forma, hanem világfoima, a megújult v lág forrná,"a. Vallás, kultusz, egyház: sía.i ;us. Isten országa. megaicsöült vi ág, gyülekezet:
dinamikus életrend. A pogány iste:
nek és az ő uralmuknak engedelmeskedő lények azt akarják, hogy e világ valóságai megrögzílve maradjanak
nyugvó fo.máiköan s ilyenekként abszolúttá legyenek, Krisztus megtörve
az istenek uralmát, a fáium uralta világot megmozaí.ot a dinamikussá tette, hogy meg nduljon és haladjon Isten akara át megvaióJ.ó megújulása

megdiőcsülése felé: Isten országa legyen. E világ kétféleképen lehet Isten országáé, melyet az egyházbm
atheizmussal szövődve. Az az »igazságosság«, melyet Proudhon akar, Isten országává: 1. Ha a keresztyének
hitüket realizálják minden vonatkozásban, 2. Ha a világ öntörvényű részei Isíen uralma alá hajtatnak. Az
előbbi inkább lutheri, az uióbbi inkább
a kálvini és katholikus keresztyéns g
utja. Az előbbinek kísértése, * hogy
megreked a vallási formában és önmagára hagyja a világot, vallásossága
meddővé lesz. e világ pedig önt iTrvényszerűségeiben indul romlásnak, z
utóbbinak kísértése, hogy Isten kegyelmét materializálni akarja, ezz-A
feltartóztatni, stabi izálni a kereszty n
társadalombari, keresztyén állambeli
st'o., feledve, hogy Isten e világban
mindig szolgai formát ön.ve jelen.k
meg — csak az eszehatológiában teljes dicsőségében — Isten dicsősége
e világban mindig rész' szerint valj,
kétértelműségéből ki nem bontakozik, az emberi látásnak mindig bizonytalan, csak a hit számára bizonyo;.
Szerző szeme különösen éles arra,
hogy evilági je enségek és eszmeáran laiok vallási gyökerét, vagy legalább
vallás felé nyúló vonatkozását észrevegye. A felvilágosodás szerinte rea':ció az emberek egyházi korlátozottsága és beszűkitésével szemben s cs_k
másodsorban lehet látnunk benne a
Acieszly.n iga ság:k edapcs t jját.
Kant és a német idealizmus ismét segít felszínre hozni az embert, az Isten akaratát hordozó embert, akit
Kopernikus, Newton és a természettudományok detronizáltak, a puritanizmus ó. e e a r n ia forraía cm \ r k lamálta emberi jogok követelése, a
marxizmus lényege a
elváltozott

messziánizmus, Nietzsche emlékeztet a
törvény és evangélium harcát vivó Pál
apostolra, még inkább szembetűnő ez
Proudhon .és Bakunin anarhizmusában,
ez utóbbinál
szenvedélyes
és keresztyénségben nem talált meg,
anarhizmusra emlékeztet a próféták
harcára a királyok ellen,
Krisztus gyü'ekeze.ének harcára a: impérium romanum ellen. Az az Isten
pedig, akit az öntudatlanul is Istenkeresö orosz Bakunin gyűlöl, tjlajdonképen az ember zsarnoka és ellenségeként felfogott Istene egy megmerevedett, reakcionáriussá lett keresztyenségnek. Áll ez a szocializmus egy részéről, söt a kommunizmusról is, —
Emil

Brjmner:

Kirchliche

ma már elég gyakran megállapított
tények ezek —, ilyformán hozzá is
tartoznak Krisztus ügyének történétehez.
Ragaz müve k§t végletre figyelme
tet minket: nem szabad evüági életformák kiteljesedésében és abszolútra
fejlődésében álcázott keresztyéniébe,
látni s viszont nem lehet immár a hagyományos kereszt/én vallási formákban a differenciálódott éLe et, az öntörvényűség felé ha'adó életterületeket visszaprimitive-á eni, illetve az új
valóságokat nemlétezőknek venni. A
keresztyén tanítás újreíogalmazása elei
ki nem térhetünk, azt el nem odázhatjuk.
t-erciinánd István

Der Kapitalismus als Problem der Kirche
Zeitfragen

sorozat

Brunner a kapitalista termelés és
társadalmi rend ellen foglal állást,
de fontosnak látja annak kifejtését,
hogy rntért. Azért mert szerinte a
kapitalista rendszer felforgatja Istennek a teremt 'sben adott rendjét. A
.kapitalizmus a korlát nélküli magántulajdon elvével a dolgozót — bár
papiron annak személyes szabadságát
«lismeri — a valóságban megfosztja szab adfalijától és existenciájában kiszolgáltatja a töke érdekének, a termelés közösségi jellegét megszünteti;
a munkás nem partner, nem személyiség a termelésben, csak eszköz és
tárgy. Ezen a rendszeren végeredmnéyben nem változtat az, ha egyes
kapitalisták akár erkölcsi meggondolásból, akár számításból bizonyos engedményeket tesznet a dolgozók felé.
A kapitalista termelési és társadalmi rend okozta válságban a kommunista raid a magántulajdon köztulajdonba vétele, illetve álhmositása
által igéri a kivezető útat. Csak két
lehetősegeí lát. Vagy kapitalizmus,
vagy kommunizmus, brunner szerint a
problémának ez a beállítása he'ytelen.
Szerinte a kommunista rend úgy oldja meg a kapitalizmus okozta válságot, hogy egy még nagyobbat idéz elő.
A kapitalista rend sok hibája az üzemi és gépi erővel végzett termelésből származik. A gépi és üzemi termelés a kommunista renden belül is
folyatódik viszont. Ujabb válságot
idéz fel a kommunista rend a macántulajdon illetve a termelő eszközök államosítása által. Az állam igy
szükségszerűen totálissá váük, a to-

14. füzete.

Zürich

1945.

tális útiam pedig szintén szétrombolja a teremtésbe/z adott rendet — a
személyi szabadságot és a közössége':.
Szerinte a Biblia tanításához ke 1
visszatérni. Ez a tanítás hirdeti a
magántulajdon elvét —(Ábrahám, Jób,
Nábot)
jelentős
magántulajdonnal
rendelkeztek) — de a közösség által és a közösség érdekében korlátozott magántulajdon elvét. Tehát nem
a migántalajdont
kell
megszüntetni.
amint a kommunizmus és csak más
módszerekkel és más ütemben a szocializmus akarja, hanem:
1. A töke rendelkezési jogát ke 1
korlátozni
az egész közösség és a
közvetlenül érdekelt dolgozók érde
kében.
2. A munkást a »lehetőség határa n
belül« meg kell szabadítani attól, hogy
csaK a termelés eszköze legyen és a
termelés alanyává kell tenni.
Bíunner szerint a kommunista
szemlélet a tökének lényeges tulajdonságait emeli ki, de mégis absztrakt
képet ad a kapitalizmus fejlődéséről
A magántulajdon felhasználása nem
azok szerint a törvényeit szerint alakult, ahogy azt a marxi tan felvá'zolta, mert a töke felhasználására
máris rálépett a fentvázolt útra. Csak
ezen az úton még nagy előrehaladást
kell tennie. Az egyház hivatása sze
rinte ennek az útnak, a kapitalizmusból kivezető és mágsem a kommunizba vezető útnak a megmutatása. Arról azonban nem szól, hogy ki terel\
vagy kik tere'ik és milyen eszközökkel, milyen módon erre az útra a termelést es a társadalmat.

Érdekesen érvénye;ül különben ebben a rövi'd 23 oldalas tanulmányban
's Brunnernek a theologiája. A társadalom ősképét ugyais a c&aládbarM
— Istennek a tünetet ulán is íennma-

Sieg murid

Freud:

radt teremtési rendjében látja mezvalósulva, ahol Isten az egyént szabaűsággal, de a közösségen belüli é;
ahoz köpött sza. aisággal ruházza fel.
|
Benczúr László.

ÎÏSÔZ8S

Fordi.- F. Ozorai Gizella. Ribliotheka
kiad., Budapest
1946.
Maga
a magyaiul
megjelenő notheista jellegű v:lt. Ez el a . v a v n
könyv három tanulmányt tar.almaz, Izrael monotheista hitének a'apja is.
melyek összefüggőek s a hájorú és Mózest Amenhotep i_e^ébe helyezi és
egyéb nehézsége« m atti háromszori az Aton vallás hívévé teszi Freuu.
hozzáfogással járó természe:es zokke- Amikor 17 évi uralom u'án IV. Amennésektöl eltekintve egysége;ek is. Az hotep meghalt s utódai tüzzel-vass; 1
első kettő: I. Az egyiptomi Mózes és kiirtották az eretnek király emlékét
II. Ha Mózes egyiptomi volt, Bécs- s eltörölték monotheisztikus reformben, az Imago c. folyóiratban jelent jait Mózes népet választ magának, kimeg, a III. Mózesi, az ő népe és az vonul velük Egyiptom x l rá^Uí erőegyistenhit pedig Londonban. Az el- szakolja az Aton vallást c's ezzel bizső kettőben vázoja, a haimadikban tosítja a monotheisztikss reform továbbélését.
gyarázza Mózes történekét.
Rank és Edward Meyer állítják fel
Itt azonban felmerül az Atcn valazt a hipotézist, hogy Mózes egyipto- lás és a' Jahve-hit közötti lényege:,
mi volt. Freud átveszi hipotézisüket különbség problémája. Ennek meg!és a hősmithosok mintájára meg is oldására Freud Sellinlől vesz át eg/
fordítja Mózes születési történetét. A hipotézist: Mózest a' kivonulás után
hősök születési története a legtöbb választott népe megölte s az Egyipesetben a következő séma szerint a'a- tom és Kanaán közötti földsáven vánkult: előkelő, lehetőleg királyi csa- dorlásuk közben új vallást vettek át
ládból szü'ettek^ apáik ha almukat félt- a midianitáktól. A kivezető Mózes és
ve, legtöbbször ki eszik őket, szegény a' midianita Jethro pap veje tehát,
emberek megtalálják és fölnevelik. aki a vallási kompromisszumot köEzek mintájára Freud szerint tehát tötte, két különböző személy. Ennek
valószínű, hogy Mc&es is ' a fáraótól kedvéért újra el kell fogadni azt a
származik, ő teteti ki a Nilus vizébe hipotézist, hogyi a kivonulás és a valés a leviták találják meg és nevelik lási kompromisszum között két gefel. Ennek bizonyí ására Mózes nevét neráció, mintegy száz év telt e \ .
filológiailag megkísérli
magyarázni; szemben a Szentírás negyven évével
azonban a születési történet megfor- és ugyanazzal a generációjával. Ebdításáról ő is elismeri, hogy csak »psi- ben a vallási kompromisszumban a
choliogiai valószínűségre< épül .To- midia'nita szűkkeblű Jahve vulkánvábbi munkájába/i mégis ezt a psicho- islen és az egyiptomi Aton-Adcn:,'
logiai valószínűséget veszi alapul.
na'pisten tehát összeolvadtak. E t
Az sem elég erős érv neki, hogy Freud a J.E.P.D. íratok különbségével
Izreal egy nagy fia Isten parancsá- igyekszik alátámasztani. Csak azt nei/t
ra vállalkozik népének a »szolgaság^ veszi figyelembe, hog/ ha' az emlíból« való megszabadítására. Érvét in- tett ira'okból olvasható is ki különbkább az előbbi hipotézisre építi: Mó- ség, éppen a Jahve-Aaonáj ellenlétct
zes egyiptomi vol% fáraók sar]a, akit nem lehet ebben a'z értelemben kieleatyja elvetett, de ö nem nyugodott be- mezni és szembeállítani. Az e'söbbse
le elvet;e:éséte. Neii nép kellett. Erre pedig éppen Jahveé. Erre a megküválasztotta ki az Egyiptomban megte- lönböztetésre azonban szükség volt
lepedett sémita Héber törzsét;. A ki- annak kimutatására, hogy a szeli; ,
az
vonulásra a IV. Amenhotep halála igaz egyiptomi őshagyományt:
utáni zavarok adtak alkalmt. IV. Aicci-Aaonáj vallást e n /omta a szül /menhotep, a XVIII. dinasztia egyik keblük harcias midianlía Jahvevallás.
fiatal tagja 1375 körül a régii thébei
A nép azexnban később megbán a
Amon vallást elve'.i és htelyébe új Mózes megtgyilka.ásá1:. Ez a bűnbánat
vallást, az On r.apisten tiszteletet abbaft nyilvánult meg, hagy Mózest új
vezeti be. Reformátorrá lesz. Még n;- tisztelettel ruházták fel és lassan viszvét is Ikhnatonra változtatja (a nap- szaíértek az Adonáj hithez, a magaisten fénye). Ez az At-on kultusz mo- sabbrangü Aton valláshoz. »Annak a:

istennek árnya, akinek helyét elfcglalta, erősebb lett nálánál; a fejlődés
végén Jahve képe mjgül e . ö í a g y c g o t t
ez elfelejtett m3ze;i isten alakja.« A
bűnbánat és visszatérés e nnn'>:á;ának
elvégzésére vállalkoztak a próféták,
akiket Freud ismét szembeállít valakikkel és ismét tiam azokkal, akikkel a Szentírásban
szembenállnak.
Két réteget mutat fel: a szertartásokat végző és . s z e n t iratokat
őrző
a Jahve »magia és varázslat« szo gálatában á.ló papságot és a régi, m j zesi-egyiptomi hagyományt visszaállító próféták sorát.
Ezzel be is van fejezve a szüks é g e s megkettőzés sora: »két népi töm e g .. két birodalom. . két istennév...
két vallása'apítás... két vallásalapító.«
Ezt a megkettőzést kellett elvégezni
még a legvalószínütlenebb hipotézisekkel is, hegy Freud psicholcgiája
ráilleszthető legyen Mózesre, v^gy
fordítva: Mózes beleférjen a freudi
psichologiába.
Mi is ez a freudi psicholog : a?
A.z első analógiát Mózes magyarázatára az egyén lelki é'etéből veszi,
a neurózisok magyarázaából. Hcgyan
keletkezik a neurózis? A g y e r m k e t
lehetőleg öt éves kora el5tt valami
erős megrázkódtatás éri, legtöbbször
szekszuális tartalmú. Ezek a <traumák. Hatásuk kettős: positiv és negativ: »elhárí;ási reakció« é s »ismétlési kényszer. »Az »én« tehát a trauutna hatására ke tékasad, megke tözödik. A gyermekkorban eTtöbbszér az
elhárítás kere e i i k -re ül é s ekkor bekövetkezik a »laopangáí,
la encia«
ideje. A lappangás ide e alatt a gátló erők oly mértékben is érvényesíthetnek, hogy a trauma előidéző oka
teljeien feledésbe merül. Egy újabb
megrizkódtatásra azcn a i
Lekövetkezik a »neurotikus n . e j t e egedésr.
A »Totem és tabu; c. művében
Freud, ezt az analógiát rr.e'.yet az
egyéni lélek pathologiájának \ e : ü ' e téröl vett. alkalmazza az em'ceri faj
életére. Hogyan történik ez az alkalmazás? IAz ősi.Iökten a< emberek
kis hordákban éltek, egy e?y
erőiebb him u.alma a!a't. Minden nő
az övé volt. Fiai felett tel,es hatalommal uralkodott. A fiúk azonban
lerázták az uralma' megölték atyjukat és akkori kanni a isztikus szokás
szerint megették. Ez a pyí'kossá* lett
az emberíseg korai »traumá a<. A lappangásí időizak a'att
az
elfojtott
tartalom bűntudatként tért vissza és

a trauma em'éke mint eredendő bűn
lépett fel. Ez a bűn.u at te n e te ki
a megváltókat és késztet e a népet arra, hogy tisztelettel emeljék fel isteni magasságja a meggyilkolt ősapát.
A tragédia abban van, hogy amiitcr
egy-egy
en megváltó felemeli az ősapát, el is takarja azt* és lassan helyébe lép.
Az analógia kifejtésében csak mcst
harmadszorra értünk el addig, h e g y
Mózesre alkalmaihUtá l e j y e n Am.íiho'ep hitét honnan vette? Ne kutassuk. Mózes Amenho ej>től ve ts át az
Aton vallást és mint Izráel atyja népére parancsolta. Népe megölte, új
vallást: a Jahve tiszte etét vette át
s ezalatt az Aton-vallás lappangásra kényszerült. A prófétákban azonban feltámadt a bűnbánat (ami a
fieuai terminológia s i e ú n t a neurotikus megbetegedésnek íe el meg) é i a
meggyilkolt ősapához visszatértek. A"
visszatérés azonban változást is jel:nlett. Mózes tisztelete eltakarta Aton
vailá át. Aton v a . á s b ó l »Mó e j v a l L s ;
lett. Ugyanez ismétlődött rr.eg Kr x szHiirnaí. A próféták megölték Jahvét
Aton kedvéért. Krisztus Móze-t cl e
meg Jahve kedvéért. »Az új vallás
sok tekintetben kulturális v l s s z a . e íödést (regressziót) jelentett a régi
zsidó valláshoz képest, amin: ez rendszerint történni szokott oLt, ahol alacsonyabb nívón álló új embertöme
gek nyomulnak előtérbe . Freud aztán még átfogja művével »Izrael néppe<, »a nagy einle.^, »a s . e é e m i s g
ben való ha adás«, a »történeti í e iodés« stb. kérdéseit, melyeket m á r c s a c
psichoanalitikus módszere é s Móiestanulmánya alkalmazásának tekint etünk.
A könyv o l v a á a k ö z t e n sokszor
felmerü: a kire é s az emberben, hog
psichoanaliti'rus hipotézi eki el Mózest,
vagy Mezessel a p i:hoí na itikus h potéziseket akarta-e vájjon igazolni.
A könyv olvasása után is megállapítha juk újra a régi i g a i s á j o t : kétségtelen, hogy minden e.nberi tudomány, így a freudi psichoanalizis is
vállalkozhat arra hogy tudományosan igazolt móds e ei. e t e edmenye vei megmagyarázzon a S eitírásba'í.
vagy akár a Mózes arcán is egy-e^y
I emoeri vonást, azonban e műből is b ' zonyossá lett előttünk, hogy Isten k J nyilatkozásának felfogásához nem a :
e m t e r lelkéből és n e u a psichoan lizis móds_erén keresztül vezet az út.
BoUa
István

Joseph

Kla

sner:

Jézus es kora.

Káldor György könyvkiadó
válla lata Budapest
1946, — 386 oldal.
Jézus életével foglalkozó müvek a politikai és gazdasági helyzetet, a
hosszú sorában egészen új és egészen vallási és szellemi áramlatoka. Bő iskülönös színt jelent Klausner munkája. mertetést ad a zsidó nép politkai,
Klausner a jeruzsálemi héber egye'em gaztítasági és vallási körülményeiről, a
tanára, aki a keresztény világ előtt is zélcták, e:s 7 eu ok fari eusok és szadismertté tette már nevét mint a zsi- dueeusok pártjáról.
dó vallás és
vallásbölcselettörténet
III. részben Jézus szü'efétéről, csaművelője. Az alábbiakban ismertelett
müvén kívül két hasonló tárgyú munka ládi körülményeiről é> gyermekkoráis jelent meg tőle: »A messzlási esz- ról ír. (A sziináj-hegyi kolostorban
me története a tannaiták korában« talált szír szöveg alapján nem is két(héberül és németül) és »A zsidó nép séges előtte Jézus természetes rend
(héberül). »Jézus és kora« 1926-ban je- szerinti születése). Külön fejezetben
lent meg Jeruzsá'embei, héber nyel- számol be Keresztelő János műJézus
megkereszteléseven. Hamarosan angól és német nyelv- ködéséről
re is lefordították. Magyar nye ven röl, megkisértéséről.
ez az első kiadása.
IV—VII. részben Jé us további éleMiért nem fogadha'fa el a zs'dósáa1 tet és munkáját raizolja meg. Külön is
Jézust, a megígért M ess-ásnak? — ez foglalkozik e ékben a r é s e k ' e n Jézus
a főkérdéie ennek a műnek. Nyolc csodáival s azokat különbözőképpen
1
»könyvön« keresztül erre a kérdésre gya ázza Aprólékos gonddá fe'te~e':i
kíván feleletet adni a szerző. Saját Jézus és a farizeusok közötti elkentét
szavai szerint a tárgyí'agos tudomány okát, a Judás-kérdést Jézus (áUítólakeretei között »maradva« végzi el a gos) belső vívódásait, az elfogatást,
kihallgatást, kivégzést, feltámodást.
feladatát.
Már az é'etra'z összeállításánál kiI. részében a kutatás forrásairól
számol be. Először a héber forrásmun- kitér Jézus tanításának ismertetésére•
1 ákról, Jézusra vonatkozó részleteket a VIII. részben azonban ezt rendszeremutat be és magyaráz a Talmudból. sen is összefoglalja. így külön fe'ezetEzt követően a görög és római forrá- ben ír a zsidóság és Jézus tanítása
sok közül Flaviussal, Ta:itussa\ Sueto- között fennálló ellentétekről;1 Jézus isniussal és Pliniussal foglalkozik. Külön tenfogai má 'ól, erkölcstanáró . eszkarészben vizsgálja a legrégibb ejyház- tológiai és rarúziai tanításairól. Küatyák (JustinUs mártír és Papias) ha- lön is vizsgálja Jézus iellemét és nagy
gyományait. Azután sóira veszi az hatásának okát, titkát. Végezetül az
aookrif és nem-kánoni evangéliumo- utolsó lapokon árról ír, hogy kit látkat, majd a kánoniakat. Hosszabb nak a zsidók Jézusban.
? észt szentel a- keresztény biblia-kritiAz életrajzot a szinoptikusok alapkának. Foglalkozik a szinoptikusok és ján állítja össze, hol elfogadva az
a IV. evangélium elle lté eivel és hite- evangéliumok hitelességét,' hol nem.
lességükkel. Hosszú oldalakon ke ész- Jézust nacionalista (de nem a római
tül ismerteti a Jézussal foglalkozók impérium ellen lázadó) zsidónak tartműveit. (Reimarus, Stratos?, Baur. ja. Munkásságát szigorú erkölcstanáWeisse, Renan, Wrede. Schweitzer. ban látja kicsúcsosodva. Jézus nem faBousset, Hartmann, Smith, Drews, Me- rizeus, mert egyrészt ereknél sok minyer, Tolstoj, ,stb.).
denben szigorúbb, másrészt net} kö»Klausner az evangéliumok közül veti mindig az előírt szokásokat, azonMárkét fogadja el a legrégebbinak, kívül hisz a ha'álontúli életben is; c'e
(Kr. u. 66—68), azután Mátéét (Kr. u. nem is próféta, mert nacionalista lé80—90), végül Lukácsét (I. század leg- tére sem érdekli a politika. Nem is
végén). János evangéliumát vallásfi- Messiás (egyrészt, mer. nem törődik a
lozófiái műnek tartja és hitelességét zsidó nép politikai helyzetével, másis kétségbe vonja. Nem is használ- részt, mert az O. T.-ban megigérf
ja munkája közben. János evangéliu- Messiástól más vonásokban is e'üt). A
mának a Logosát teljesei azonosítja könyv elején felvetett főkérdésre nemPhilo logosával. Különbéi a IV. evan- csak summássan felel a végén ha.e.m
géliumszerzőjeként nem fogadja el Já- mindenütt minden je'enetnél, ahol erre alkalom nyílik számára.
nost, a »szere.eétt tanítványt.«
Ezután az alapvetés után a II. részA fordítók (Dr. Halmi István és Dr.
Len Jézus koráról ír. Külön tárgyalja Kolben György) nagy segítsége nyúj-

tanak a laikus olvasóknak a könyv vé- j
(Klausner személyére
voratkcz>
gén adott hécer és egyéb ki e ezések adatokat »Jézus és Kora< fordítóinak
és személyek ismertet.-sével. A magyar uuszaváoói meri.ettem.)
fordítás az erede i héber szöveg alap///. Fekete István
ián készült.
I
i
III. é. theol. halig..

P. Király

{König)

Ketene

Ifilierlziru^ é s k e r e s z t y é n s é g .
(Kiadta a Ferences missziók országos központja, Bpest. 1946. 267 lap.)
K i r á l y (König) Kelemen neve tyén« irány. Amit idáig csak homálycs
ismert a lelekezetCK megbékélését szo hírekből ismerhettünk, az most m.ni
gáló mozgalomból, a háborús esemé- felfec'ett titokként áll előttünk, adatnyek miatt megszü.t »Egység Ut,a< c. szerű bizonyítékokkal: igy folyt az
folyóirat szerkesztője volt Könyvének izgalmas küzcelem Bodelsjhw ng, ma d
rendkívüli érdekességet kölcsönöz, — Müler állampüspöksége körül, Jäger
tárgyán kívül — az a körülmény, kormánybiztos és Kerrl vallásügyi m hogy ferences áldozópap írja meg az nisz.er minden mes.erkedése, de a h evangélikus hitvalió egyház küz-e.- va alos nemzetiszocia.ista egyhá elnyomeit az új pogányság*ai s eközben ha- mó poiit.kán keresztül iséit, ti takozcut,
tározott szere e. és szinte az evangé- szenvedett és Jézus Krisztushoz való
likus hitvalló egyház bátorságával, hűségéről bizonyságot tett a h'tvalva'ó testvéri büszkélkedés ömlik el so- ló egyház! Ujabb példát szolgáltarain. Rövid összefoglalást nyújt a tott an a, hogy csak a keresztyénenémetországi evangé.ikus ejynáz tör- ket lehet üldözni, de Isten ügye d.aténetéről és sajátos helyzetéről, fel- calma an, kőszálként megáll s rregszévázolja a nemzeti szocializmus világ- gyenüi, aki bántja! A könyv végén /0
nézetének előfutárait. Külön pont fog- oh alt kitevő döntő fontosságú okmálalkozik Hitlernek a keresztyénség- nyok, bizonyítékok, titkos parancsok
hez való viszonyáról. Felvonul előt- kerülnek nyilvánosságra, külcnös értünk az új pogányság minden itgy- dekességü, a Hitlerhez intézett tiltavere, érve és harcosa: Rosenberg, kozó jegyzék és az a prédikáció, ami
Hauer, Ludendorff. Bergmann, Din- u án i\iemöller berlin-c.ah!emi lelkészt
ter, a némethitü inozga om s álke- internálták.
resztyén változata, a »német-kereszDr. Ot'li/k Ernő..

Theoioyiai munka Külföldön.
A svájci evangélikus sajtószolgálat ezévi január, havi közleményeden
érdekes hirt közöl. Tudomásul adja,
hogy »Klrchtich-theoicg sehe Arbei sqemeinschaft für Deutschland« n.ven
egy új egyházi-theologiai munkáközcsseg alakult. Mint a neve mutatja —
Németországért, Németország számára
kíván közös theologiai munkát végezni. A sorok közt mintha ez volna: az elesett németországi egyház
talpraállítására és a megakadt nemet
evangélikus theologia föl endí ésére A
név megválasztásaban külön közrejátszott az a szempont is, hogy ebbe
a német munkaközösségbe külfcldi
theologusok is tel aocsolódhassánák;
svájciak és más országból valók is.
v munkaközösség létrehozói közt würtenbergiek voltak a kezdeményezők. A
württembergi egyházi-theologiai societas, valamint a délnémetországi evangélikus theologiai társaság még 1946
októberében többnapos kon e encict

rendezett Bad Bollban. Ezen különböző tartományi-egyházi munkaközösségek képviselői ve.tel< részt s alakították meg ezt az újabb átfogó munkaközösséget Elnöke Diem Hermann
jól ismert württembergi (EbersbachFílsl lelkész lett. Ügyvivője Müller
Kurt stuttgarti lelkész.
»Feltűnhet — írja a tudósítás — ,
hogy ebben az új munkaközösségbe i
a ,tiitvalló egyház' elnevezés elejtete t.
Ennek
azonban
így
kel.
lett történnie. Valamikor a hitvallo
egyház kicsiny sereg volt, manapság
azonban alig akadunk Németországö; n,
legalább is Délnématcrszágcan olyanra, aki nem tartozott a hitvalló egyházhoz.« Azokat tehát, akik egy bizonyos időtől iogva ai egyházi fej eményekkel nem érte tek egyet, új testületbe, közösségbe volt
szükséges
összegyűjteni.
Ezután közli a tudósítás, hogy a

württembergiek munkaközössége megbizta egyik tagját Schempp Pált, egy
ú' káté készítésével. A württembegi
egyház ugyanis új konfirmálói könyvet állit össze. Ennek a tervezete már
megvan. Schempp terve e e vele n e u
azonos s nem is bizonyos, hogy fig\elembe vétetik. Mégis közli a sajtcszolgá at az egész kátét azzal a kéréssel hogy szóljanak hozzá a külföldiek is, meri a tervezet alkalmas
annak a felismerésnek megerősítésére, hogy az egyház ma szerte a világon mindenü l ugyanazokkal a t.ieologiai problémákkal íog.alkoz k.
A káté-tervezet
80 kérdésből-feleletből á 1. Kimdul a szentírásra Elaoozott keresztyén hitből és rámutat a
gyü'ekeze ekre, melyekben ezt a hitet
n e g i a á j u k . A re.ormátori idők egyháza mellett említi a hitvalló egyházat, mely az utóbbi időkben tett tanúságot a szentírásról és hitről. Ilyen
aktualitás többször vegyül a káté szövegébe. Aztán tárgyalja az apostoli
hi.vallást, a keresztsége:, az Urva:sorát, a Miatyánkot, és a Tizparancsolatot vagyis a szokott kátéanyagot,
de a megnevezett sorrendben. Luther
Kis Kátéjának szellemében, sokszor
idézve is szóról-szóia mégis valami
új, mai beállításban! Példánakokáért
a keresztség szentségénél, miután objektiv szentség-voltát hangsúlyozta kővetkezik egy ilyen kérdés: »Szabad-e
kisdedeket is megkeresztelni?;< A fele.et: »Ahol a gyermekek a gyülekezetben Isten igéje alatt és az Ur
in ésével nőnek fel, ott megtehetjük,
mert nem az értelem s a kor tesz hivövé, és az Isten irgalmassága szól
mind nékünk, mind a mi gyermekeinknek. Isten cseosemőket es gyermekeket is tehet az ö Jóságának tanúivá. Ahol azonban közönyösség és
tamis biztonság uralkodik, ott ne kereszteljünk gyermekeket, különben lstent kisértjük és az ö szent nevét
gyalázzuk.« Vagy egy másik kérdés
az úrvacsorai részben: »Senkit sem

szabad kizárnunk az Urva;sorából?«
Felelet: »Senkit sem szabad kényszerítenünk rá és senkit sem szakai megvetnünk, aki nem járul oda készséggel;
ae meg kell tagadnunk az úrva.sorai asZta! közösségét azoktól, akik a
gyülekezetet az isteni igazság megvetésével vagy el-.rerditesével, vagy
Isién parancsolatainak szán »éiios athágásával megootránkoziatá í ..
A káté uioisj sza.-.a.zájan benatöaa
fog.alkozik a lelkészi hivatallal és álta.aoan a g y ú ^ e z e a t^ztScgekKel.
Ezzel visszatér kiinau ópont ánoz: a
gyülekezethez. Hangsú yuzza ' hogy a
gyü-ekeze: vezetése nem lenet a veze ok
^
uralkodasa a gyülekezeten. Az
e
g y e s gy" exeze.ek e , az anyaszente
haz
gY
viszonyát szepen kue,ezi a
következő monaaita.: »Az egy..áz nem
a
gyülekezetek feleit van, hanem a
gyu.ekezetek az e g y h á z i vannak.«
S csak még egy kérdést idézünk,
az egyaáz es ái.am viszonyára vonatkozui: »Nincsen-e szüksége az egynázuak az áiiam hatalmára, védelmére
s elismerésére?« i ele.e:: »0, nincscn.
Jézus Krisztusé minlen ha a oin menv
nyen és földön. Az ö igé^e felhaíaimaz minkéi és parancsot ad nekün ;
arra, hogy mi őbenne bizzunk. akkor
is, ha az állam ís.en akarata elenér'e
az egyházat jogaitól megfosztja t s
szorongat, a Viszont hálává: örvendezhetünk annak, ha az állam Isten akarata szerint az egyháznak szabadságot és jogot ád arra, hogy Istennek
szolgáljon és az ö csodáit minden
népnek elbeszé je«,
Valóban eszméitető ez az ú; káté,
csakugyan nem egy gondolata m;:i! ket is foglalkoztat, mint theologiai
probléma, bár valamit érzünk aboul
is, hogy nem mindenestül azonos az
egyház ottani he'yzete a miénkkel ! Fe1
méljük, hogy az új egyházi-theologiai munkaközösség munkájáról idcni ként hírt kapunk s arról beszámolhatunk.
1
Scholz László

K Ö Z L E M É N Y E K
E számunk (3. körlevél) cikkírói: Ferdinánd István egyet, könyvtáros,

Dr. Wiczián Dezső egy. .tanár, Sopron, Alsólövér-u. 12.; Dr. Nagy Gyula vallástanító-lelkész, Pécs, Toldi
Miklós-u. 5.; Dr. Karner Károly egy.
tanár, Sopron, Felsőlövér-út 28. sz.;

Sopron Deák-tér 83.; Benczúr László,
kelenföldi vt. lelkész, Bpest,
XI.
Bocskay-út 10.; Botta István, óbudai
vt. lelkész, Bpest. XIV., Szered-u. 4.;
Ifj. Fekete István III. é. theol. Sop-

ron. Deák-tér 80.; Dr. Otílyk Ernő
lelkész, Eger; Scholz László Bpestzuglói lelkész. Bpest. XIV.. Bosnyáktér 31.264,2. hrsz
Körlevél formájában je'enlk rreg
egyelőre az Evangélikus Theologia. Ez
az oka annak, hogy nem szabá'yos
időközökben je'eiik meg, k:t egymásra következő szám között több. mnt
egy hónapnak kell elte'nie.
fi Melanchthon-jubikum
alkalmából közöljük e számunkban Wiczián
Dezső dr. emlékbeszédét. Ugyancsak
az ö tollából rövidesen tanulmányt fogunk közölni, melynek tárgya Melanchthon theologiá,a és annak értékelése.
18-as munkaközösséget a a' ítottunk.
A munkaközi: ss. g tél,a hogy az 1818/
49. szabadságharcnak evajng.Tikus egyházunkkal kapcso atos részié.eit .e tárja, tanulmányokban feldolgozza és egy
ünnepi kötetben nyilvánosságra bocsássa. A mun <akcz.ss:g t a g a i i l m á r
többeket felkértünk, mind vnági történészeink, mind törtlnetludománnyal
fogla kozó lelkészeink közül. A feltárandó anyíag nagyságára való tek;ntettel kérjük minuäzoAat a vi ági tört, neszeinket és történettudománnyal
fogla kozó le'készein1 e., a üknek ivíszvetele nélkül ezt a munkát nem tudnánk trl,e.séggel e vége zni jelen kazzenek a munkaközösség tagjai sorába.
Egyben felhívjuk az 1848-ban már
en állott evangélikus
gyü'e cezetek •
lelkészeit, hogy egyházközségük irattárában a szatadsághavccal kapcsolatos iratoknak és emlékeknek, egyszersmind az egyházközség multá a vonatkozó minden fen osabb okmánynak
szíveskedjenek utána nézni és ezekről juttassanak el egy jegyzéket levéltári megőrzés vége t szerkesztőségünkbe. A jegyzékben szerep. 1 e :ek a
következő ruúrikák: 1. Az irat kelte.
2. Az irat címe vagy tartalma. 3. Az
irat származási helye (foriás megjelöLse, pl. egyházközségi jegyzőkönyv,
püspöki körlevél, ál ami hatoságek átiratai. anya<önyvi bejegyzés stb.) A
iegyzék beküldésének határidejét május elsejében á1 lapítjuk meg.
Nagyon kérjük az illetékes lelkészeket. hogy ezt a te'adatot lelki.smeretesen vállalják a munka eredményessége érdekében. A jubi'ejmmal kapcsolatban a^núgy is minden 48-ban
fennállott egyházközségünk il'ö, hogy
emlékünnepé yl ren fezzen s ahhoz tel
kell tárnia iaevona kozó saját iratait.

fi Magyar Luther-Társeság 1947. április 19-én d. u. fél 5 órakor a budapesti evangélikus
leánygimnázium
dísztermében tart'a évi reades közgyü éséi. A közgyü és részié es tárgysorozatát kellő időben egyházi hati
lapjainkban fogjuk közölni.
Ugyanezen a napon d. u. 6 óra :or
ugyanott a Magyar Luther-Társaság
irodalmi és sajtoestet rendez az Országos Luther-Szövetség Evangélikus
hete. keretében.
fiz Evangélikus Theologiíi Munkaközösség végleges megalakulása
az
egyetemes közgyűlést mtígelőző napen
(az Országos MELE közgyü ését és
a lelkészek úrvacsoráját követően)
1947. április 24-én, csütörtökön déli
12 órakor lesz az evangélikus leánygimnázium üísziermében Budapesten.
Tárgysorozat: 1. Megnyitó. Ta t a
dr. Sólyom Jenő, a Magyar LutherTársaság főtitkára. 2. beszámoló az
Evangélikus Theologiai Munkaközösség eddigi ideiglenes mülcödéjéről; továbbá az Evangélikus IheOiOgla szerkesztőinek és rovatvezetőinek lemondása. 3. Az Evangélikus Jheolqg.ai
Munkaközösség ír.ega aku ásának szüksége és fe'aiatai címen referátumot
hoz dr. Karner Káró y egyet, tanár
(megbeszéléssel). 4. Az Evangélik.s
Theologiai Munkaközösség mega'ak tása. 5. Tisztségek betöltése. 6. indítványok.
Erre az alakuló gyűlésre a «Magyar Luther-Társaság, mint az Evangélikus Theologia kiadója az ország
lelkészi karát tiszte'e.tel megiívja.
Felhívjuk olvasóink figyelmét arra,
hogy Egyetemes Egyházunk anyagi támogatásával a Luther Könyvtár és
Múzeumban (Bp. VIII., Ülloi-út 24.
fszt.) papok és világlat számára olvasótermet
nyitottunk. Az olvasóterem 1947. ápr. 1-töl minden nap reggel 9-töl este 8-ig használható. Eddig a
következő folyóiratokat s ' a Tokát szereztük be: Alkotás, Athenaejm; Budapest, Élet és Jövő. Forum, Magyarok.
Szocializmus, Társadalmi S.emle, Uj
Ember, Uj Szántás, Valóság. Válasz.
Vigília, Christendom, The Christian
Century, Religion in Li.e, '1 heology
today. További beszerzései folyamatban vannak.
fiz Evangélikus Theolágiai Munkaközösség új tagjai (1947. II. 17— III.
21-ig): Bartos Pál esperes Szarvas,

— Benkóczy Dániel esperes Szeged,
— BLszkup Ferenc !ek. Mezöbereny,
— Blázy Lajos leik. Pécel, — Bódy
Pál esperes Tápiószele, — Burt Károly
leik. Kalaznó,, — Csomor György
leik. Toxaj, — Fúria Zoltán lelit. balassagyarmet, — Fürst Ervin leik.
ielk. vácbottyán, — Chovan Sándor
Orosháza, — Gabányi Géza vt. leik.
Orosháza, — Gerencsér Zsigmond le.k.
Mórichida, — Geyer Zoltán vt. leik.
Pécs, — Gömöry József leik. Bonyhád, — Görög űrnő leik. Nagyveleg,
Jávor Pál leik. Hatvan, — Jurányi
István leik. Kisvárda, — Kirchner Rezső le k. Sámsonháza, — Kiss György
leik. Szarvas, — Koszorús Oszkár leik.
Szentetornya, — Leskó Béla s, leik.
Svédország, — Lupták Gyula
leik.
Nyáregyháza, — Marschalko Gyula s.
leik. Szeged, — MedveV Mátyás leik.
Galgagyörk, — Megyer Lajos leik.
Nyíregyháza, — Menyhár István leik.
Keszthely, — Molnár Gyula a'esperes
Esztergom, — Dr. Murányi György
leik. Kiskőrös, — Porkoláb Márta vt.
leik. Bp. — Pribelszky Mihály leik..
Kondoros, — Riesz György s. leik. Bp.
— Rónai B. Gyula * lelK. Urarujfahi,
Dr. Schlitl Gyula leik. Majos, — Sikos
Kálmán leik. Kispéc, — Sólyom Károly leik. Komárom, — Szalay Kálmán leik. Nagyszokoly, — Szekeres
Elemér leik. Csurgó, — Szende Ernő
leik. Péteri, — Szende Sándor leik.
Kötcse, — Szlovák Pál leik. Bakonycsernye, — Dr. Szuchovszky Lajos leik.
Pestszenterzsébet, — Torda Gyula leik.
Doíhony, — Tóth Károly leik. Makó,
— Tóth Sándor Jelk. MezőlaK, — Túrmezei János leik. Gérce, — Újhelyi
Aladár Leik. Arnót, — Vajta Vilmos
s. leik. Svédország, — Vértesi Zoltán
ny. leik. Pécs, — Tagok száma eddig
250.
fiz Evangélikus Theologiára adakoztak (1947. III. 21-ig): Algjver Andr Bp, 5 Andorka Sándor. Kéty 10
Bakay Péter, Apostag 5. Ba'íay Zoltán, üunaegyháza 5 ba ikó Lajos. Bp.
10, Balikó Zoltán, Monor 5.
Benczúr Zoltán, Tatabánya 15, Benkóczy Dániel, Szeged 7, Berkényi Ede.
Ecseny 10, BiszKup Ferenc, Mezőcerény 7, Blatniczky Jenő, Cinkola 5.
Blázy Lajos, Pécel 10. Bódy Pál. Táoiószeje 15, Bogya Géza, Aszód 10.
Budaker Oszkár, Sopron 10. Böröcz
Sándor, Körmend 7. Brenner Imre.
Pestszenterzsébet 5, Buit Károly. Kalaznó 10 Csanádapácai ev. egyházköz-

ség 10, Csengődi ev. egyházközség'
10: Csomor György. Vácbottyán
5„
Chovan Sándor, Tokaj 20, Csorvást
ev. egyházközség 5, Danhauser Lás. ló, Bp. 5 Dr. Deák János. SoDrcn
10, Dely Magda. Bp. 3. Dönsz* T vadar, Debrecen • 4^ Dubovay Géza.
Kaposvár 10, Lndreify Zoltán. Csömör 5, ifj. Fekete István. Sopron 4,
Ferenczy Zoltán, Bp. 5, Filipp.nyi János, Békéscsaba 20, Fogarasi Árpá-L
Bp. 10, Földes János, .hgyházaskozár
10, Fülöp Dezső, Bük V, Fürst Ervin, Orosháza 60. Gabányi Géza, Orosháza 10, Galáth György, Bp. 10 Garam
Zoltán, Boba lü. Garami Lajos. Balassagyarmat 10. Genersich Tivadar, Bonynád 9. Gerencsér Zsigmond, Mórichida 5. Gerhát Sándor.
Galgaguta 10, Geyer Zoltán. Pécs 10,
Gosztola László, Zalaegerszeg 20 G« möry József, Bonyhád 20, Görög Ernö^
Nagyveleg 3.50, Jr. Gyimesy Károly,
Bp. 10, Gyöngyösi Vilmos, Bp. 10Í.
Dr. Győrfry Bela, Felpéc 20, Győri
János, Nagytaresa 10. ha enscher Károly, Sopjron 4. Halász József, Peibál
5, Dr. Halász Kálmán, Bp.
Hannifel Sándor, Iharosberény
7_
Hernády Nándor, Bp. 5. Horvát
Lajos, Gyékényes 5, Horváth Olivér,
Nagykanizsa 10,
Huber;
István.
Celldömölk 10, Hybl Klára. Sopron
1, Ittzés Mihály, Győr 5
Jakab
Miklós, Sur 5. jancso Bertalan, hákospalota .5, Jávor Pál, Hatvan lü.
br. Ka as Albert Bp. 50, Kakas E.
József, Dabrony 10, D. Kapi Béla.
Győr 20, Dr. Karner Károly, Sopron
10, Kálmán Lajos. Csorvás 15 Kecskeméti ev. egyházközség 6, Dr. Kektn
András, Bp. 5, Kelenióldi ev. egyházközség 30, Kelló Gusztáv, Szarvai
5, Kendeh György, Bp. 30,
Késmárszky Lajos, Bp. 4, Kincses La/oí. Balassagyarmat 5, Kirchner Rezső,
Sámsonháza 3.50, Kiss Béla, Pá.fa lü,
Kiss György, Szarvas 8J., Kiss János,
Sopron 4, Korén Emil, Bp. 5, Koszorús Oszkár, Szentetornya 5, Kovácsházy Zelma, Bp. 4. Kakény Elek.
Rákospalota 5, Krecsák János Irsa
5, Krecsák Kálmán, Nyíregyháza 10.
kun-Kaiser József, Me-ober^y 15 Kutas Kálmán, Szombathely 5, Kuthy
Dezső, Balassagyarmat 2J, Kühn Ernő, Aszód 5, Kürtösi Kálmán, Pestújhely 10, Laborczi Zoltán, Gyór o.
Linder László, Békéscsaba 10, Lukács István, Győr 5, Lupták Gyula,
Nyáregyháza lő, Marschalko Gyula.
Szeged 5, Marcsek János, Ózd 30. Ma-

róti János, Pilis 5. Mayer Pá!. Bony- ujszántó 4, Solymár András, Kornádi
hád 12, Medvey Mátyás. Galgagyörk i-rr, sommer Gyula, Vác 5 ^ Soproni ev.
10. Megyer Lajos. Nyíregyháza 5. egyházközség 15, Dr. Schulek Tibor,
Menyhár István, Keszthe'y 5. Mester- Pécs 5, Sümeghy József, Kisfalud 10.
házy Sándor, Kemenesmihályfa
5. Szabó József, Győr 10, Szabó Lajos.
Mezey József, Újpest 5. Mikler Gusz- Kissomlyó 4, Szabó Vilmos, Pusztatáv, Dunaharaszii 8. Milán János. vám 10, Szalay Sándor, Farád 7 SzeOroszlány 5, Miskolci ev. egyházköz- keres Elemér, Csurgó 8.50, Szelényi
ség, 5 » Mogyorósy Gyula, Bük 10,. János, Szarvas 5, Szende Ernő. PéMolitorisz János, Celldömölk 5. Mol- teri 10, Szende Sándor, Kötcse 10
nár Gyula, Esztergom 5, Molnár Gyu- j Szepesváry Tamás, Bp. 8, Szomjas
la, Bakonyszombatne y 5 Molnár Ku- Károly, Nemespátró 10, Dr. Szuchovdolf, Bp. 15 Molnár Sándor Györ szky Lajos, Pestszenterzsébet 5, Ta5, Dr. Moravcsik Gyula. Bp. 10. Mun- kács Elek, Homokbödöge 5, Takács
tag Andor, Bp. 4, Dr. Murányi Károly, Bp. 30, Takó István. Györköny
Gyurgy, KisKörös 60, Nagybocskai Vil- 5, Tarjáni Gyula, Tata 10. Tihanyi
mos, Bp. 5, Dr. Nagy Gyula. Pécs Gyula, Tata 10, Tihanyi János. Sze:
8, Nandrássy Elek, Kispest 8 Németh- p»tneK 5, Tomcsányi László, Bp. 5.
Farádi Mihály, Körmend 5, Németh Torda Gyula, Domony 15, Tóth KáKároly, Lébény 5, Ordass Lajos. Bp. roly, Makó 10, Tóth Sándor. Mező100, Ormos Elek, Mohács 10. Dr. Ott- lak 15, id. Tóth-Szőllős Mihály, Rályk Ernő, Eger 10, Palotay Gyula. kosszentmihály 10, ifj. Tóth-Szőllős MiHarta 10, Pásztor Pál, Bp. 15 Poni- hály, Sopron 15, Túrmezei János. Gércsán Imre, Kiskőrös 25, Porkoláb ce 10, Túróczy Zoltán, Nyíregyháza
Márta Bp. 5, Pribelszky Mihály, Kon- 60, Újhelyi Aladár, Arnót 5, Váczi
doros 8, ifj. Pröhle Károly, Sopron- János, Terény 5, Várady Lajos. Csebánfalva 30, Pusztaföldvári ev. egy- pel 5, Várallyay János, Sopron 10.
házközség 30, Rác Ernő, Szakoly 5 Veszprémi ev. egyházközség 10, Dr.
Rácz Sándor, Meszlen 7, Révész Ve-íO Lajos, Diósgyőr 5, Vértesi ZolLászló, Bér 7. Riesz György. Bp. 10. tán, Pécs 3.50, Dr. Victor János. Bp.
Visontay
Rimár Jenő, Bp. 60, Rónai B. Gyula. 5. Virág Jenő, Bp. 3
Uraiujfalu 10, Sajókazai ev. egyház- Róbert, Pestszentlörinc 2, Weigl Ádám
község 5, Dr. Schlitt Gyula; Majos Mucsfa 5, Dr. Weiszer Elek, Miskolc
10, Scholz László, Bp. 20. Schrauf 5, Weltíler ödön, Rajka 10. Weltler
Endre, Tolnanémedi 5, Selmeczi Já- Rezső, Hegyeshalom 10, Dr. Wiezián
nos Kétbodony 5, Sikos Gyula. Zala- Dezső, Sopron 30, Zalaistvándi ev.
galsa 5, Sikos Kálmán, Kispéc 3 Si- egyházközség 20, Zalán Pál, Csanádkos Lajos, Szombathely 7, Sikter alberti 5, Zátony Pál, Ambrózaflva 5.
László, Újpest 4, Sokoray
Károly, Zoltán Emil, Nagyszénás 5.— Ft. OszPestszentlörinc 10, Solti Károly Aba- szesen: 2.245.— Ft.
L u t h e r - T á r s a s á g i tagdíjat f i z e t t e k 1947. (II. 14—III, 21-ig) :
Dr. Abaffy Béla, Almásfüzitő 15, Abaffy Gyula, EikSs 15, özv. Ádhim
Lászlóné, Békéscsaba 5, Dr. Bánkúty Dezső, Bp. 5, Benkóczy Dáni«', Szeged
3k Denyó ViJtnosk Bp. 30, Békési ev. missziói egyházközség 15, Bódy Pál
Tápiószele 15, Borostyánkői Imre, Bp. 15, Bruck Andor, Bp.l5,Budaker
Oszkár, Sopron 5, Budavári ev. egyházközség 15, Celldömölki ev. egyházközség 15, Csomor György. Vácbottyán 15, Deér ödön, Bp. 15, ;Dr.
Deák János, Sopron 15, Dely Lajos, Bp. 10, Dr. Erdész Dezső, Bp. 15;
Fabritzky László, Bp. 15, Dr. Felkay Ferenc, Bp. 15, Ferenczy Erzsébet,
Bp. 15, id. Ferenczy Zoltán, Alag 15, Fogarasi Árpád, Bp. 5, Frank Károly;
CslkóstOttös 5, Garam Zoltán. Boba 15, Gáncs Aladár, Sopron 15, Gergely
Oszkár, Bp. 15, Dv. Gyimesy Károly, Bp. 10, Gyöngyösi Vilmos, Bp. 15;
Dr. Halász Kálmán, Bp. 5. Hesz János, Bp. 15. Hézer Béla, Orosháza 15.
bzv. Hoffmann Alajosné, Egyházasdengeleg 15, Holitscher Pál, Bp. 15, Dr.
Horthy László, Bp. 15, Horváth Olivér, Nagykanizsa 15, Jávor Pál, Hatra«
5, Kakas E. Jtizsef 2). D'. Kapi Béla, Győr 15, Kálmán Lajos, Csorvás 5}

Kelemen Kornél, Bp. 15, Dr. Kelényi Jenő, Bp. 15, Kelló Gusztáv, Szarvas
6, Kemény Lajos, Bp. 15; Kendeh György, Bp., 15, Kercsmár János; Bp..
15, Kesztler László, Bp. 5, Kirchner Rezső, Sámsonháza 15, Kiss György;
Szarvas, 15, Kiss Samu, Nagyiparát 15, ifj. dr. Komjáti Jenő, Bp. 15; Kőssa
Pál» Rákoskeresztúr 15, Koszorús Oszkár, Szentetornya 5, Körmendi evang.
egyházközség 15, Kürtösi Kálmán, Pestújhely 5, Marschalkó Gyula, Szeged
5, Medvey Mátyás, Galgagyörk 5, Menyhár István, Keszthely 15, Mezősi
György, Sopron 15, Mikler Gusztáv, Dunaharaszti 6, Milán János, Oroszlány 10, JVliskolci ev. egyházközség 15, Dr. Moravcsik Gyula, Bp. 15,
Németh Tibor, Balatonszárszó 5, Ordass Lajos, Bp. 15, Pásztor Pál, Bp.
15, Pestszentlőrinci ev. egyházközség 15, Pongor Lajos, Csepel 15, Dr.
Pósch Jenő, Bp. 15, Pusztaföldvári ev.. egyházköség 15, Rimár Jenő, Bp.
15, Rónay B. Gyula, Uraiújfalu 15, Dr. Schulek Tibor, Pécs 15, Sikos
Kálmán, Kispéc 3, Sikter László, Bp. 1, Solymár András, K'om'ádi 15; So-»
mórjai Károly, Bp. 15, Szende Ernő, Péteri 10, Szende Sándor, Kötcse 5;
Szentpáli Pál, Pusztaföldvár 15, Szilasi Sándor, Bp. 65, Sziráki Ferenc,
Bp. 15, Tomcsányi László, Bp. 5, Tóth Sándor, Mezőlak 10, id. Tóth-Szőllífe
Mihály, Rákosszentmihály 5, Túrmezei János, Gérce 15, Újhelyi Aladár,
Arnót 5, Vargha Sándor, Bp. 15, Várallyay János, Sopron 15.— Ft. öszszesen: 1.125.— Ft.
i A svéd GIERTZ BO 369 lapos regénye, a TRON ALLENA, Ordasa
Lajos püspök fordításában, húsvétra megjelenik. A magyar címe: HITBŐL
ELÜNK. .Kiadja a Magyar Luther-Társaság. Egyszeiü kiadásának bolti ára
előreláthatólag fűzve 18.—, kötve 24.— Ft. lesz. Finom kiadása valamivel
drágább lesz. A Magyar Luther-Társaság tagjai a könyvet tagilletményül
választhatják. Most belépő új tagok is megkaphatják tagilletményként 15.—
Ft. tagdíj befizetése ellenében.
Uj könyvében Giertz a kathoücizmus és a reformáció, az egyház é»
az állam izgalmas küzdelmét mutatja be a XVI. századi Svédországban.
Regényét nem lehet érdeklődés és lelki haszon nélkül olvasni.
Megrendeléseket és tagdíjfizetéseket elfogad a Magyar Uither-Társasdg^
Könyvkereskedése,
Bp. VIII., Üllői-út 24. Telefon 135—597. Póstaesekkszámla 5725.
Kérjük a lelkészeket, szíveskedjenek hiveik és tanítványaik figyelmét
felhívni Giertz Bo könyvére.
Az Evangél'kus
EvangéUzúció Irat!erjesztését
1947. március 4-től a
Magyar Luther-Társaság könyvkereskedése intézi. A rendelések tehát Bp.
VIII., Üllői-út 24. számra küldendők.
Eladó egy 2 méteres, 33 cm. szélességben richdieu kézimunkás FEHÉRí
OLTÁRTERITő. Ára 210 Ft. Kapható a Magyaí Luther-Társaság könyvkere^kedesében,
Könyvkereskedésünk útján ,bárhoi megjelent könyv, lap é s folyóirat
megrendelhető. A rendelt könyvet kívánatra beköttetjük, Nagyobb
rendelésnél árkedvezmény. Részletfizetést is elfogadunk. Iratferjesztési célokra bizományi árút adunk. — Megrendelések a kővetkező
címre küldendők: Luther-Társaság könyvkereskedése, Budapest VIII.
Üllői-út 24.

