— 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
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