
Luther és Kálvin a
világi hatalomról
A hatalom (világi felsőbbség) szükségessége

A világi felsőbbség Isten által rendelt voltát — elsősorban Pál Ró-
mabeliekhez írt levelének 13. része alapján — mindkét reformátor
vallja.

Luther a felfogását teoretikus keretbe ágyazza. Ez az úgynevezett
kettős birodalom (kettős kormányzat/kormányzás) elmélete,
amelynek lényege, hogy a teremtő Isten a bűnbe esett emberiség
számára kétféle módon is a segítségére siet: az egyik eszköz, amely-
lyel az Úristen a bűnbe esett világot kormányozza, az Evangélium.
Ez Isten „igazi” munkája. A másik eszköz, amellyel a teremtő Isten
a világot kormányozza, a kard hatalma: a világi felsőbbség és annak
törvényei, azok kényszerítő ereje. Fontos, hogy mindkettő felett
Isten az úr. A világi felsőségről című tanulmányában ekként ír Luther:
„Summa summarum: a dolognak a veleje ez: a kard hivatala ma-
gában véve helyes, isteni és szükséges intézmény, amely nem meg-
vettetést, hanem félelmet, tiszteletet és engedelmességet kíván, mert
különben a bosszúnak a megállója lesz, mint azt Pál apostol mondja
(Pál levele a Rómaiakhoz 13. rész, 4. vers). Mert kétféle felsőbbsé-
get rendelt az Isten az emberek között. Az egyiket lelkinek rendelte
igéjével és kard nélkül, hogy ez által az emberek jámborakká és iga-
zakká legyenek és ezzel az igazsággal elnyerjék az örök életet. Ezt
az igazságot az Isten az ő igéjével szolgáltatja, melynek hirdetését
a prédikátorokra bízta. A másik felsőbbség világi, eszköze a kard,
hogy azok, akik igéje által nem akarnak jámborakká és igazakká
lenni az örök életre, azok ily világi hatalom által kényszerítessenek
arra, hogy a világ előtt jámborakká és igazakká legyenek. Ezt az
igazságot ő a karddal szolgáltatja.”1

Kálvin az ember külső magatartását befolyásoló, azt kényszerítő
törvényekről beszél — természetesen szól az Evangélium belső em-
bert átformáló erejéről is: „Balga módon oly tökéletességről álmo-
doznak, amely az emberi társadalomban soha nem található. Mivel
ugyanis az istentelenek fennhéjázása akkora, semmirevalóságuk oly
nyakas, hogy azt a törvény nagy szigorúságával is alig lehet fékezni,
mit gondolunk, hogy mit fognak ezek cselekedni akkor, ha látják,
hogy a féktelenség útja gonoszságuk előtt büntetlenül nyitva áll; ho-
lott, hogy rosszul ne cselekedjenek, még erőszakkal sem kénysze-
ríthetők eléggé.”2 Azaz, Kálvin számára a hatalom Istentől rendelt:
annak ereje szükséges a rend fenntartásához, a béke ér dekében.
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Hatalom és ellenállás — az engedelmesség és az ellenállás
kérdése

Az egyén számára alapesetben csak az engedelmesség útja elfo-
gadható. Mindez nem jelent azonban „zsarnokpártolást”.

Luther felfogása
Luther engedelmességet követel az alattvalóktól, meghagyva a
bosszúállás lehetőségét Istennek. Ez utóbbival kapcsolatban szá-
mos példát említ.

Az első ezek közül az, amikor személyesen maga Isten a bosz-
szúálló. „Ha gonosz a felsőbbség, ám itt az Isten, akinek van tüze,
vize, vasa, köve és más számtalan eszköze, amivel öldökölhet. Mily
hamar megfojthat egy-egy zsarnokot!”3 Még akkor is így van ez, ha
tudjuk, hogy Luther szerint nem egy esetben a nép bűne miatt en-
gedi az Úr, hogy — miként Luther fogalmaz — „gazfickó uralkod-
jék”.4 Bár ezzel — Isten személyes bosszúja — kapcsolatban konk-
rét példát nem említ Luther, valószínű, hogy a zsarnok uralkodó
„hirtelen” támadt megbetegedésére, esetleg halálára, vagy a két
ponttal lentebb említett idegen hatalomra, az Isten által támasztott
erősebb felsőbbségre gondolhat.

Isten bosszúállása a „pogány” tömegeken keresztül is megvaló-
sulhat. „Mert mi itt azokat oktatjuk, akik a helyeset akarják tenni,
akik pedig édes-kevesen vannak; amellett megmarad a hitetlenek,
pogányoknak és nem keresztyénieknek nagy sokasága, akik, ha
Isten is úgy engedi, igazságtalansággal fellázadnak a felsőbbség
ellen és ez által sok szerencsétlenséget okoznak, mint ahogy azt a
zsidók, a görögök és rómaiak sokszor tették.”5

Luther még egy — illetve két további6 — példát is említ a zsar-
noktól való megszabadulás („megszabadítás”) tipikus példájaként.
„Van az Istennek még egy más módja is, amellyel a felsőbbséget
megbüntetheti, hogy neked magadnak ne kelljen a bosszúállás
művét végezned. Feltámaszthat idegen felsőbbséget, mint ahogy
például a gótokat a rómaiak ellen, az asszíriaiakat Izrael népe ellen
feltámasztotta stb. Így tehát minden felől elég bosszúállás, büntetés
és veszedelem környékezi a zsarnokságot és felsőbbséget és az Isten
nem engedi, hogy gonoszságuknak örvendjenek; szorosan a nyo-
mukban, sőt mellettük van és erősen tartja őket fékkel, sarkantyú-
val.”7 Luther azonban — túl ezen — figyelmezteti is a felsőbbséget
túlkapásaik, zsarnokságuk miatt.8

Változások a német reformátor felfogásában — ellenállási lehetőség a
császárral szemben
Luther felfogásában idővel komoly változások állnak be (ok: a csá-
szár erőszakkal akarta a katolikus hitet birodalmának teljes egé-
szében visszaállítani). Egy 1530. október 26–28. között Torgauban
megrendezett találkozón Luther és kollégái felülbírálták korábbi ál-
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láspontjukat, és a következő szakvéleményt adták János Frigyes vá-
lasztófejedelemnek, illetve jogászainak. „Mivel mindig azt tanítot-
tuk, hogy az embernek el kell ismernie a polgári törvényeket, alá-
juk kell vetnie magát, és tisztelni kell azok tekintélyét, minthogy az
Evangélium nem mond ellent a polgári törvényeknek: nem hatály-
talaníthatjuk a Szentírásból az embereknek azt a jogát, hogy meg-
védjék magukat még magával a császárral szemben is, vagy bárki-
vel szemben, aki az ő nevében cselekszik. Korábbi tanításunkban
— amely a kormányzó hatalmakkal szembeni ellenállást teljesen
megtiltotta — nem voltunk tudatában annak, hogy ezt a jogot a kor-
mány saját törvényei engedélyezték, amelyekről szorgalmasan ta-
nítottuk, hogy minden időben megtartandók.”9 Fontos azonban
megjegyezni, hogy Luther még ekkor sem bíztat tevőleges, „aktív
ellenállásra”, azonban a császárnak nem engedelmeskedőket már
nem nevezi lázadóknak.10

Kálvin differenciált látásmódja
Kálvin számára a polgári kormányzat — vagy miként az a legelső,
1624-es magyar nyelvű fordításban szerepel: „világi gubernálás”,
illetve „községi igazgatás” — Istentől rendelt és szükséges. Számára
a polgári kormányzat — túl azon, hogy a bűnt üldözni köteles — az
emberek szervezett és áldásos együttműködésének egyik fontos ke-
rete is.

A polgári kormányzat szükségszerűségét tükrözi a következő
Kálvintól vett idézet, választ adva egyúttal arra a kérdésre is, hogy
miért foglalkozik a francia reformátor a hatalom kérdésével. „Ezek
után, mivel fentebb kétféle kormányzást állapítottunk meg az em-
berben, és az egyikről, amely a lélekben, vagy benső emberben szé-
kel, és az örök életre tartozik, egyebütt elég sokat szólottunk, e hely
megkívánja, hogy a másikról is, amely csupán a polgári kormány-
zatra és külső erkölcsi rendre vonatkozik, szóljunk egynéhány szót.
Mert jóllehet úgy tűnhetik fel a dolog, hogy a hit lelki tudományá-
tól, amelynek tárgyalására vállalkoztam, el van különítve ennek a
tárgynak az előadása, a következőkből mindamellett ki fog tűnni,
hogy én méltán csatolom ide. Sőt, hogy ezt tegyem, arra a szükség
kényszerít, különösen, mivel egyik részről esztelen és barbár embe-
rek azt az Isten által szentesített rendet őrjöngve kísérlik meg fel-
forgatni, a fejedelmek hízelgői pedig azoknak hatalmát mértéktele-
nül felemelve nem haboznak magának Istennek uralmával szembe
állítani. Ha mindegyik rossznak útját nem álljuk, elvész a hitnek tisz-
tasága.”11 Kálvin számára a hatalom (a „kard hatalma”) Istentől ren-
delt, és annak ereje szükséges a társadalmi rend fenntartása érde-
kében, a béke érdekében, vagy miként Chadwick fogalmaz: azért,
hogy „minden ékesen és jó renddel” menjen végbe.12

A fentiek Kálvin antropológiai meggyőződéséből is következnek.
Az egyénnek szüksége van társakra, és külső „gyámolító” eszkö-
zökre is, melyek e „társasági együttélést” lehetővé teszik.13 E „gyá-
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molító” eszközök közé sorolja Kálvin a „polgári kormányzatot” és
a törvényeket.

A politika, a „világi kormányzat” tehát kálvini értelemben Isten
áldása az emberek számára, sőt — miként Kálvin alább fogalmaz —
tulajdonképpen Isten uralmának egyik formája: „A felsőbbségnek
működéséről Isten nemcsak azt bizonyította, hogy Ő azt helyesli és
kívánja, hanem azon felül annak méltóságát a legmagasztalóbb di-
cséretekkel elhalmozva nagyszerűen ajánlotta nekünk. Ugyanide
tartozik az, amit Isten bölcsessége Salamon szája által erősít (Pél-
dabeszédek 8. rész, 14. vers), hogy az ő munkája az, hogy a kirá-
lyok uralkodnak és a tanácsosok igazságot tesznek, hogy a fejedel-
mek fejedelemséget viselnek, és a kötelességüket végzik a földnek
minden bírái. Mert ez éppen annyit tesz, mintha az mondatott
volna, hogy nem az emberi gonoszság folytán történik, hogy a ki-
rályoknál és más előjáróknál van a földön a hatalom minden dolgok
felett, hanem az isteni gondviselés és az Ő szent rendelése folytán,
amely így látta jónak az emberek dolgát igazgatni, mivelhogy azok-
nak segítségükre van és irányítja őket a törvényhozásban és az íté-
leteknek igazsággal való gyakorlásában.”14

Kálvin — Lutherhoz hasonlóan — nemcsak hogy nem tartja el-
ítélendőnek az e világi „felsőbbségi” hivatásokat (fejedelem, ural-
kodó, tisztségviselő, hóhér, katona stb.), hanem azokat — különö-
sen a ma politikusi hivatásként nevezhetőeket — a legszentebb
hivatásoknak tekinti, olyanoknak, amiket az Isten rendkívüli
módon felmagasztalt. E hivatásokat Kálvin nemhogy nem tiltja, de
egyenesen ajánlja a keresztények számára.15

Az engedelmesség és az ellenállás kérdése Kálvinnál
Kálvin — Lutherhoz hasonlóan — az engedelmesség híve (az
egyént tekintve). Mindazonáltal lehetőséget ad az ellenállás sajátos
formájára:16 a vita és az „érdekek” képviseletére, a párbeszédre, il-
letve az ellenállásra. A rendek, közösségek, alacsonyabb „állami”
testületek számára nemcsak megengedi, egyenesen követeli Kálvin
a felsőséggel való szembeszállást, a velük való vitát, párbeszédet,
azaz a „képviseltek” érdekeinek a képviseletét.17

A polgárok kötelesek tisztelni uralkodóikat, és azoknak enge-
delmességgel tartoznak, kivéve, ha Isten iránti engedelmességük
és ez által „lelkük üdve” (örök élet) forog kockán. Ez utóbbi esetben
sem fordulhatnak azonban szembe uralkodóikkal: ilyenkor gya-
korlatilag az Istenhez könyörgés marad egyedüli lehetőségként.

Mindez nem jelent azonban zsarnokpártolást. Egyrészt van le-
hetőség a „testületi”, rendek általi ellenállásra, másrészt Kálvin is
hisz az Isten által küldött szabadítóban (miként Isten meghallgatta
Izrael népét, és megszabadította azt a fáraó zsarnokságától Mózes
által). Az utóbbi „hős-motívum” és ellenállás kapcsán Kálvin ek-
ként fogalmaz: „És itt tűnik ki csodálatos jósága, valamint hatalma
és gondviselése. Mert majd az ő szolgái közül támaszt nyilvános
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bosszúállókat, és parancsolatával látja el őket, hogy megtorlást ve-
gyenek a bűnös uralkodásért, és hogy az igazságtalan módon el-
nyomott népet a nyomorult balsorsból kiemeljék, majd pedig más
terveket szövő és mást tervező embereknek dühét fordítja rájuk.”18

Majd így folytatja: „Mert amaz előbbiek, mivel ily nagy tettek vég-
hez vitelére Isten törvényes elhívásával voltak rendelve, mikor a ki-
rályok ellen fegyvert fogtak, egyáltalán nem sértették meg azt a
méltóságot, amely a királyra isteni rendelés által ruháztatott.
Hanem csupán a mennyből felfegyverezve a kisebb hatalmat za-
bolázták meg a nagyobbal, éppen úgy, mint királyoknak is szabad
megbüntetniük helytartóikat.”19

Ez azonban az erős kivétel Kálvin számára. A zsarnokölést ezzel
együtt a nagy reformátor sem tartja helyesnek: „Ezek, pedig ámbár
Isten keze rendelte őket arra, amire jónak látta és bár tudtukon kívül
annak munkáját hajtották végre, mindamellett semmi egyebet nem
forgattak lelkükben, mint gonoszságot.”20

Alkotmányeszme, alkotmányjog, emberi jogok

E pontnál érdemes Luthert is megemlítenünk. A német reformátor e
tekintetben királytükrével lehet példa a számunkra. Luther — Eras-
mushoz hasonlóan — megírta a maga királytükrét: pontokba szedve
jelezte, hogy véleménye szerint milyen uralkodónak kellene lennie
egy önmagát kereszténynek vallani akaró uralkodónak. E pon tok
egyfajta „alkotmányként” — az alkotmányeszme csírájaként — rög-
zítik az uralkodó hatalmát, illetve azt, hogy milyen tulajdonságok-
kal kell rendelkeznie egy uralkodónak.21

Kálvinnál azonban további konkrétumokat is találunk. Kálvin
fontosnak érezte, hogy feltegye a kérdést: mely forma a legjobb és
legmegfelelőbb a kormányzás számára? Kálvin nézetei számos gon-
dolkodóra hatottak a későbbiekben, köztük Abraham Kuyperra vagy
éppen Ravasz Lászlóra.

Mik voltak ezek a tanítások? Az első ezek közül Kálvin törvények
szerepéről vallott felfogása. Kálvin, ha nem is a mai értelemben vett
joguralomról, de a törvények hatalmat korlátozó funkciójáról bőven
szól. Ráadásul a törvényeket az állam egyik legfontosabb, „köz-
ponti” kategóriájává teszi. E törvények pedig a felsőbbséget és a
„népet” egyaránt kötik. Ez a dimenziója az Institúciónak már köz-
vetlenül az alkotmányeszme felé mutat.22

A másik lényeges dolog a genfi reformátor egyházalkotmánya.23

Maga az egyházi rendtartás, amelyet a városi tanács is elfogadott,
egyfajta szerződésként is felfogható Kálvin (illetve a városi tanács)
és a város között. A rendtartást ugyanis 1542 elején a genfi polgárok
gyülekezeteiben tartott szavazással is jóváhagyták! E tényből kö-
vetkezik az, hogy protestáns körökben e rendtartást mind a mai
napig alkotmánynak tekintik, elsősorban Tóth Kálmánnak köszön-
hetően.24

honosodott egyházalkot-
mány kifejezés helyett

célszerűbb lenne inkább
az egyházi rendtartás kife-
jezést használni, amelyet
maga Kálvin is használt.

24Lásd Köbel Szilvia
(szerk.): i. m. 305.

25Pap Gábor:
Vázlat az alkotmányeszme

szellemtörténeti
fejlődéséről. 1998. Kézirat.

26A Hotman (Hottomanus)
által oly előszeretettel

hivatkozott Francogallia
érvanyaga még sokáig

a politikai irodalom része
maradt, kitűnő fegyvert

adva a központi hatalom
abszolút volta és az

egyeduralom ellenében.
Jean Bodin épp ezen érve-

ket kritizálva érvelt a feje-
delmi szuverenitást megfo-

galmazó tanítása mellett.

27Mely hagyomány már jó-
val korábban jelen volt az

új kontinens jogi gondolko-
dásában. Békefy megjegy-

zése mellett lásd David
Little Essays on Religion
and Human Rights című

kötetének (Cambridge
University Press, 2015)

245. oldalát és az azt
követő oldalakat (puritaniz-

mus hatása a jogi szöve-
gekre, jogi gondolkodásra),
továbbá a kvékerizmus po-
litikai gondolkodóiról Jane
Calvert írásait a History of
Political Thought folyóirat

2006-os számaiban.
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A Kálvinnál még csak csíráiban meglévő alkotmányeszmét — az
ellenállás jól kidolgozott alkotmányos rendszerével — az úgyne-
vezett monarchomachusok vitték tovább.25 Közülük többeket is
meg lehetne említeni — így például François Hotmant, vagy, ahogy
saját kortársai ismerték, Hottomanust, George Buchanant, vagy
éppen Johannes Althusiust. A monarchomachusok közé tartozó
François Hotman Kálvint kimondottan szellemi atyjaként tisztelte.
Hotman az ellenállás „ősidőktől” meglévő jogát („alkotmányjogi”
létét) azzal próbálta meg teoretikusan alátámasztani, hogy kimutat -
ta: a franciák ősi királyai nem öröklés, hanem a nép általi választás
útján lettek királyok, az e választás útján létrejövő monarchiában
pedig a „szent tanács” (előkelők közössége) közreműködésével ve-
gyes kormányforma alakult. Hotman legfontosabb állítása azonban
így hangzik: „A királyt eltávolító legfőbb hatalom a néphatalom.”26

Bár Kálvin és Hottomanus elképzelései még mindig távol állnak
az alkotmány eszméjétől — ezzel kapcsolatban az első nagyobb lé-
pést Althusius teszi meg —, mégis, az általuk megfogalmazottak,
hatalmat korlátozó tanításuk jó táptalaja volt a később megerősödő
alkotmányeszmének. Arról nem is beszélve, hogy a genfi példa a
későbbi korok felvilágosult gondolkodói számára is tájékozódási
pontul szolgált. Takács Imre szerint a genfi polgárság szavazásával
elfogadott „kálvini alkotmány” példa volt Rousseau számára is.
Olyannyira, hogy a referendum útján történő alkotmányozás gon-
dolatát a felvilágosodás filozófusa tulajdonképpen a genfi példá-
ból merítette.

Békefy Lajos — Georg Jellinek heidelbergi professzorra hivat-
koz va — azt vallja, hogy az Amerikai Egyesült Államok alkotmá-
nyában az emberi jogok alapjogként történő szerepeltetése nem a
természeti törvény ókori koncepciójából ered, hanem a korai (mo-
dern) kálvinizmus politikai teológiájában gyökeredzik.27 Ebben is
rejlett — részben — a kálvinizmus politikai ereje, ami a moderni-
zációt befolyásolta.

Itt, az alkotmányeszménél (illetve az alkotmányeszme „csírájánál”)
kell megemlítenünk a protestantizmusnak — és a teljes keresztény-
ségnek — a hatását az emberi jogokra. E helyen csupán utalni tudunk
a keresztény értékeknek a jelenlétére az emberi jogok világában.
Szathmáry Béla meglátása szerint az emberi egyenlőség eszméje a hu-
manizmus talaján álló protestáns gondolkodás terméke, de gyökere-
iben bibliai alapú. Azaz, a közvélekedéssel ellentétben a szabadság-
jogokat nem a felvilágosodásnak vagy a francia forradalomnak
köszönhetjük, hanem az a kálvinizmus szelleméből vezethető le.28

Az önkormányzatiság és a közösségi döntéshozatal eszméje

A protestánsok mindig is különös érzékenységet és fogékonyságot
mutattak a közélet iránt. Felfogásuk hatott a közéletre, a politikai
kultúrára. Ennek egyik leginkább ható — és kifelé is jól látható —

28Mindezzel kapcsolatban
lásd Szathmáry professzor
részletes és alapos elem-
zését Egyházak az állam-

ban című könyvének
(Hernád, Sárospatak,
2010) a 111. oldalától.

29Lásd Szathmáry profesz-
szor írását a kálvini

egyházszervezet felépíté-
sének egyházalkotmányi

alapelveivel kapcsolatban
in Köbel Szilvia (szerk.):

i. m. 305–314.

30Kálvin, az antik hagyo-
mányokhoz visszanyúlva,

három formációt különböz-
tet meg, azonban e három

közül ő maga egyiket
sem tartja ideálisnak.
Véleménye szerint az

egyes típusokban rejlő
veszélyeket, ha elhárítjuk,
akkor egy vegyes, „keve-

rék-forma” mellett kell,
hogy döntsünk. Ez a forma

az arisztokrácia polgári
hatalom erői által szabá-

lyozott fajtája, a választás
mozzanatával és a hivatali
idő korlátozásával. Minder-
ről lásd bővebben Michael
Beintker: Calvins politische

Ethik. Kézirat. 12. Ezt a
fajta képviseletiséget tekin-

tette egyébként maga
Kálvin „vegyes” rendszerű
képviseletnek, arisztokrá-
cia és demokrácia sajátos
keverékének. (Hozzá kell,
hogy tegyük, hogy e mo-
dell megfogalmazásakor

azonban nem — vagy
nem csak — az ókori szer-
zők, vagy éppen saját kor-
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ereje a presbiteri-zsinati elvre épülő kormányzati rendszer.29 A pres-
bitereket maga a gyülekezet választja — a Szentlélek segítségül hí-
vásával. Maga a közösség ruházza fel őket a gyülekezet vezetésé-
nek felelős jogával. A presbitériumok által választott zsinat pedig az
egész egyház számára alkotja a törvényeket. Ez a kormányzati
rendszer egyfajta „bibliai demokráciát” jelent, és számos táján a vi-
lágnak e közösségeket presbiteriánus közösségeknek hívják.

Amikor Kálvin Genfbe érkezett, egy, a saját tisztségviselőit rész-
ben szavazás útján megválasztó, fejlődését tekintve a „képviseleti-
ség” irányába mutató köztársaságba érkezett. A választott képvi-
selők szavazás útján kerültek a várost vezető különböző testületek
valamelyikébe.30 A választás ténye még akkor is igaz, ha tudjuk: va-
lójában csak kevesen szavazhattak: a született genfi polgárok, il-
letve azok, akik a jogot megvásárolták.

A „demokratikus” mozzanatot egyfajta fékként fogta fel a genfi
reformátor, méghozzá olyanként, amely megakadályozza a mo-
narchiákra oly jellemző hatalmi visszaélést, míg az „arisztokrati-
kus” mozzanat arra rátermett, „jó ítélőképességgel” rendelkező em-
bereket juttatott pozíciókba, megakadályozva ezzel a „csőcselék”
uralmát. Mindez egyébként a későbbi amerikai „Alapító Atyák” fel-
fogását is jól tükrözi.31

A tényleges hatásokhoz képest még inkább hatott az utókor poli-
tikai gondolkodására az, ahogyan a reformátor az egyház igazgatá-
sát („kormányzását”) megszervezte. Érdemes ezzel összefüggésben
külön felhívni a figyelmet a kálvinizmus egyházfogalmára. A Kál vin
által kidolgozott, a helyi közösségeket önálló egyházként — jogi ér-
telemben is! — felfogó egyházfogalom, és annak különböző funk-
ciói akár példaként is szolgálhattak a politikai közösségek szá-
mára.32 Az egyház igazgatását ugyanis választott testületekre —
mint amilyen a „lelkészek tanácsa” vagy éppen a „világi elemeket”
is tartalmazó presbiteri rendszer — bízta. Ennek pedig — bármerre
is terjedt a protestantizmusnak a kálvini ága — mindig megvoltak
a világi párhuzamai is (helyi egyházi konzisztórium — helyi világi
tanács, regionális presbitérium — „rend”, „osztály”, országos (nem-
zeti) zsinat — nemzetgyűlés, parlament).

A közösségi döntéshozatal fontossága

Kálvin számára a választott testületeknek, illetve a közösségi dön-
téshozatalnak a fontossága egyaránt teológiai okokra volt vissza-
vezethető. Az ember bűnös és korlátozott volta miatt ugyanis szük-
séges a kölcsönös kiigazítás, különösen is a döntéshozatal és a
kormányzás terén.33 De nemcsak a kölcsönös kiigazítás és ellenőr-
zés miatt volt szükség erre, hanem a döntéshozatalhoz szükséges
bölcsesség miatt is. Egymásrautaltságunk ebben is világosan kiraj-
zolódik: a különböző vélemények és nézőpontok mind fontosak
egy adott döntés meghozatalánál.

társának nézetei „lebeg-
tek” Kálvin szemei előtt,

hanem mindenekelőtt Izra-
el Bírák korának története.

Kálvin a királyság előtti
időt tartja Izrael legszebb

korának, pontosan a bírák
választásának és kiválósá-

guknak köszönhetően —
mely modell aztán később

nagy hatást gyakorolt
Weber karizmatikus, hiva-

tásos politikusára.)

31Christopher Elwood:
Calvin for Armchair

Theologians. Westminster
John Knox Press,

London, 2002, 152.

32Kun Béla: Kálvin
egyházalkotmánya.

Hegedűs és Sándor,
Debrecen, 1906, 7–8.

33Christopher Elwood: i. m.
152. E kölcsönös kiigazí-

tás pedig legjobban a „kö-
zösségi döntéshozatalban”

érhető tetten.

34Uo. 153., illetve jól mutat-
ja ezt a protestáns egyhá-
zak demokratikus struktú-

rájában megmutatkozó
„politikai egyenlőséget”

hangsúlyozó Kingdon és
Linder szerzőpáros is Cal-
vin and calvinism. Sources

of Democracy? című
munkájukban. (Jan Willem

Sap: Paving the Way for
Revolution. Calvinism
and the Struggle for a

Democratic Constitutional
State. University Press,

Amsterdam, 2001, 94–95.)
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Ezeket az elveket pedig aztán könnyű volt átültetni a „világi”
politika színterére. Ezt bizonyítják az első amerikai kolóniák kor-
mányzati berendezkedései, de a későbbi Amerikai Egyesült Álla-
mok példája is.34 Mindezek mellett fontos az egyenlőség elve is. Az
egyenlőség olyan érték, amely a demokrácia, illetve a közösségi
döntéshozatal szempontjából nélkülözhetetlen.

Az egyházi jurisdictio hatalma kizárólag a gyülekezet tulajdona
lehet (minden gyülekezet egy önálló egyház ebben az értelmezés-
ben). Azaz, a hatalom a gyülekezeten belül gyakorolható, még-
hozzá az egyetemes papság elvének alapján.35 Ezen elv értelmében
pedig az egyházon belül minden hívő egyenlő, mert egyformán
pap. Minden olyan jog, amely a gyülekezeté, a gyülekezeti tagok
összességét illeti meg!36

Kálvin antropológiai és teológiai felfogásából következő közös-
ségi elv, illetve a kormányzásban — egyház és politikai közösség
irányításában egyaránt — fontos szerepet játszó kölcsönös kiigazí-
tás-elve, és a közösségi döntéshozatal fontossága mind-mind elő-
remutatóak a demokrácia szempontjából, az egyenlőség és az al-
kotmány eszméjével és a politikai szabadságjogokkal karöltve. Bár
a kálvinizmus 16. századi formájában nehezen nevezhető demok-
ratikusnak a szó mai értelmében, mégis, úgy vélem, hogy a protes-
tantizmusnak e válfajában megfogalmazott elvek és gyakorlatok
felfoghatóak egyfajta demokráciaként. E demokrácia megragadá-
sára és névvel illetésére legtalálóbbnak a „gyökér-demokrácia” ki-
fejezést tartom. Gyökér-demokrácia abban az értelemben, hogy a
helyi, kis közösségekben megvalósuló „lelkiség” és technika erős
ösztönzést kap a tiszta krisztusi szeretetközösségtől.

j

A protestantizmus hatása messze túlnyúlik a teológia határain. A re-
 formáció és annak hatása erőteljesen éreztette és érezteti befolyá-
soló erejét az élet legkülönfélébb területein. Igaz ez a politika, a po-
litikai gondolkodás esetében is.

A protestantizmus és a protestáns emberek közéletre nyitottsága,
erőteljes közéleti és politikai jelenléte minden bizonnyal összefügg
Luther hivatásfelfogásával és Kálvin, illetve a kálvinizmus világot
formálni akaró szellemével, lelkületével, politikai gondolkodásra
gyakorolt hatásával.

35Az egyetemes papság el-
vét Luther is vallja, miként
a mai protestánsok is. Ez
azt jelenti, hogy elvileg —

miként az Luther és Kálvin
tanításából következik —

mindannyian papok
vagyunk. Egyek vagyunk a

keresztségben, és egyek
Krisztusban. Azaz, nincs

különálló papi rend, közve-
títő hatalom, legfeljebb

„annyi” — mondja Luther
—, hogy egyesek tényle-

gesen, hivatásukban is pa-
pok (prédikátorok). És bár
a papi tisztség csak egye-
dül Krisztusra tartozik, „de
ő arra mindnyájunkat fel-

vett, mert bár magunkban
bűnösök vagyunk, de ő
benne papok vagyunk”.

Kun Béla: i. m. 42. Illetve
lásd továbbá Kálvin Institú-

ciójának II. kötet, 15. feje-
zetének 6. pontját. (Kálvin

János: A keresztyén vallás
rendszere, i. m. 478–479.)

36Kun Béla: i. m. 43–44.

749



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 30%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2003
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA4)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


