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Két októberi vértanunk testamentuma 
Néhány évvel ezelőtt »Népek tavasza« címen érdekes könyv jelent 

meg (Bpest, 1943. Abc kiadás). Acs Tivadar, a 48-utáni emigráció iro-
dalmi anyagának kiváló feldolgozója te t t közzé benne ismeretlen leve-
leket, naplójegyzeteket a magyar szabadságharc és emigráció korából. 
Ebben á könyvben található meg Bártfay László 1849-es pcstbudai nap-
lója. Ez a Bártfay László akkortáj t irodalmi szalont tar to t t fenn, kora 
divatja szerint naplót vezetett. Egyébként a. gróf Károlyi család jog-
tanácsosa volt és ott lakott az Egyetem-utcai Károlyi palotában. 

Acs Tivadar szívességéből hozzájutottunk Bártfay László néhány 
másolatához. Halovány kékes-zöld lapokon gyönyörű gyöngybetűs írások. 
Magyar- és németnyelvűek. Közülök számunkra evangélikusok számára 
különösen kettő bír jelentőséggel. 

Az egyik gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levele 
hitveséhez az aradi siralomházból 1849. okt. 5.-ről. Ezt Bártfay 1849. 
dec. 16.-án másolta le Pesten. Eredetileg németnyelvű. Magyarra for-
dítva megjelent Marczali Henrik: Gróf Leiningen-Westerburg Károly 
levelei és naplója c. művében (Bpest, 1900, 221—224. 1.). Onnan idéz-
zük, egy-két szó kihagyásávaL 

A másik Báró Jeszenák János végperceiről szól. Ez — tudtunkkal 
— eddig nem tétetett közzé seholsem; annál értékesebb "dokumentum ju-
bileumi esztendőnkben. Báró Jeszenák János neve kevésbbé ismerős előt-
tünk. Nem az aradi 13-ak közt volt, de p á r jiappal azután 1849. pktóber 
10-én végezték ki Pesten Csányi Lászlóval együtt. Bártfay másolatai ' 
közt van egy németnyelvű ujságkivonat, mely a kivégzésről ad hivatalos 
hírt. Ebből tudjuk m;eg, hogy pozsonyi születésű, evangélikus vallású 
és 49 éves volt. Bártfiay Naplójában is találunk néhány sort róla. Okt. 
10.-én ezt írta naplójába: »Első, amit Pes t re érkeztemkor kocsiból ki-» 
szállva hallék, hogy ma reggel Báró Jeszenák és Csányi a Neugebair 
előtti fatéren felakasztattak.« Okt .14.-én pedig: »Sz. kapitány -mondá, 
hogy báró Jeszenákot Székács kísérte a vesztőhelyre és sok dicséretest 
monda rólla.« (Népek tavasza, 281—2. 1.) 

Révtai Nagy lexikonában (Bpest, 1914. 859. 1.), valamivel többet s 
üsszefoglalóbbat tudunk meg: »Jeszenák János báró, a magyar önvé-
delmi harc egyik vértanúja. Szül. Pozsonyban 1800. jan. 22.-én. Felakasz-
tották Pesten 1849. okt. 10.-én. 1848-ban Nyitra vármegye főispánjává 
nevezték ki, mely állásában oly erélyesen viselkedett, hogy Kossuth őt 
rendelte kormánybiztosul a Hurbán alatt garázdálkodó tótok ellen kül-
dött csapatokhoz. Az ő érdeme volt, hogy Lipótvár magyar kézen ma-
radt, mert ő volt, aki a granicsárokat eltávolította és a bástyára triko-
lort tüzetett ki. A bukás után megadta magát az oroszoknak, kik Hay-
naunak szolgáltatták ki. A vérbíróság halálra ítélte. Holt testét 1867-ben 
a pozsonyi családi sírboltba szállítottak.« 



Közöljük; :a;. két evangélikus vértanú testámentuniát szent emléke-
zéssel. Mindkettő erős hitről tesz tanúbizonyságot. 

I. 
Gróf Leningen-Westerburg Károly levele hitveséhez az aradi 

siralomházból. 
Aradon, 1849. ok tóbe r 5-én. 

Egyetlen, utolsó lehelletemig szeretet t Lizám! 
A kocka eldőlt és csak kevés órám marad még e világon, hogy 

"előkészüljek a keserű lépésre . A halál nem volna re t t ene tes .rám 
nézve, ha egyedül állanék, de a gondolat reád, d rága Lizám tés ár-
ta t lan gye rmeke imre súlyosan nehezedik lelkemre. A csapás nem 
ért engem előkészületlenül. Azt h i t tem, mindenre készen állok cs 
mégis e pil lanatban görcsösen vonaglik a szivem azon gondola t ra , 
hogy téged, legnagyobb kincsemet, mindenkorra elvesztelek. Nem, 
nem mindenkor ra ! Erős a hitein, hogy ez életre egy más, jobb és 
szebb élet következ ik : szellemem körü lö t t ed fog lebegni, mer t hisz 
a szellemnek mindenütt van hona, ameddig Isten mindenhatósága ér. 

Szívesen, ó h mily szívesen éltem volna, é l tem volna, hisz megvolt 
mindenem, mi boldoggá teszi az életet, oly boldog vol tam a veled 
való f r igyben, mint ember csak lehet. 

Mos t e komoly órában, midőn minden, ami földi, mulandóság-
ban áll e lő t tem, midőn a múlt mintegy fö l tá rva muta tkozik , mosit 
megrohannak minden emlékei[ní és nehézzé teszik válásomat. Mily 
t isztán és fönségesen áll most előt tem emléked; mint szeretném, ha 
k i fe jezhetném szavakkal, minő fá jda lmas 'érzéssel adom át maga-
mat a reád való gondolásnak! 

A minderihiató Isten, ki szívembe lát, ad jon erőt , hogy úgy hal-
hassak meg, mint çgy keresztyén. Mindig híven hódol tam őseim; 
vallásának; a lelkész kéziéből fogad tam hitem vigasztalását és kész 
vagyok Uram és T e r e m t ő m ítélőszéke elé lépni. 

És te , Lizám, ki mint a vígasz és remény angyala állottál mel-
le t tem, kinek csak gyöngén viszonozhat tam azt a boldogságot , me-
lyet nekem tú lá radó szereteteddel szereztél : ad jon neked Isten bá-
torságot és e rő t súlyos végzeted elviselésére. 

N e k e m pedig bocsásid meg, drága Lizám, ha ez életben bán-
to t ta lak , vagy ha gyöngédtelen voltam irántad. Nem hal lhatom' ;már 
hangodat , de szívem azt dobogja , hogy megbocsátasiz. 

És gye rmeke im! Nagy Isten, kell, hogy nekik élj, d rága Lizám! 
Sorsod sú lyosabb , mint az enyém1, neked éveken át kebledben keil 
re j t en i a búbána to t , de én még a túlvilágról is hálásan nézek rád, 
ha megmaradsz gyermekeinknek . 

Neveld őket az Űr félelmében, jó és nemes emberekké . H a én 
m,ár nem is ő rködhe tem fö lö t tük , legyen any jok : anyjok, aki meg-
tan í t j a őket , hogy t iszteletben tar t sák szerencsétlen anyjok emlékét . 
Csak f e jök re tehetném áldó kezeimet , csak még egyszer nevethet-
nék szemedbe. De tán j obb mindket tőnkre nézve, hogy ez az utolsó 
találkozásunk elmarad. Legyen meg Isten akara ta . . . 

Földi dolgokról nincs mit közlenem veled. Lega lább e tekin-



t e tben nem lesz gondod; vagyonodhoz nem nyúlhatnak. De még 
egy kérésem van hozzád. Kérlek felelj meg kötelezet tségeimnek, 
hogy nevem becsületben m a r a d j o n . . . Damjanich tábornoknak 1400 
forintjával ta r tozom, fizesd meg adósságomat, leendő özvegyének, 
mert ő is vértanúhalált szenved holnap reggel. 

A gye rmekek még meg vannak kímélve e fá jdalomtól és ez 
jól van ígjy. Ő'k majd a ty juka t a t e szavadból ismerik meg és ki 
mondhatná meg nekik jobban, mint te, hogy apjuk, habár az em-
beri törvény elítélte, sziveben becsületes ember volt, ki meggyőző-
déséért halt meg. 

Rövidre van szabva az az idő, melyet még e földön töl thetek, a 
levelet nemsokára át kell adnom, de nagyon nehezemre esik meg-
válnom e lapoktól. 

Isten áldjon s oltalmazzon meg drága, nemes feleségem és adjon 
neked erőt , engem pedig részesítsen az ő örök békéjében. Édes, 
drága Lizám! gyermekeim, éljetek boldogan! Nemsokára kiszen-
vedtem. Még egyszer köszönet hü szerelmedért , mindenért, mit 
ér tem tettél. Istenem, Istenem! nem bírom tovább. Isten veled éle-
tem, mindenem. 

Holtig hű . Károlyod. 

II. ' 

Báró Jeszenák János végpercei. 
1849. Octób. 9-én 12 órakor délben láttam-el az Urvacsorával 

B. Jeszenák Jánost, ki halálra volt Ítélve. 
»Én mindenre kész vagyok« ez volt első szava midőn beléptem 

hozzá. »Uly találkozást egyikünk sem hitt volna! Én nem magamat 
sajnálom, hanem ö n ö k e t ; én szabad leszek, ha kivégeznek: ö n ö k r e 
halálig t a r t ó 's a ' hazára örökös rabság vár.« Elmondta, hogy le-
velet kapot t testvérétől , 's azt muta t ta is; »voltak ugyan Bécsben, 
de a ' Főherczegek kitörölték neveit : nem eresztet ték hozzájok. 
Sajnájolmi, hiogy legvégre még egyszer nem láthatom őket ; f iam 
talán ma érkezik. Isten tudja , tán jobb volna, ha halálom után jön-
nének, nekik is nekem is könnyebben esnék.« — 

Aztán kérdeztem, óhaj t e az Urvacsorával élni? »Igen úgymond, 
mert az szerzettc, kinek küzdelme az életben, és kimúlása Jiaso«-
lit a' miénkhez.« Teljes buzgósággal vette,-fel az Urvacsorát , 's 
könnyei csak akkor indultak-meg, midőn imádságunkba befoglaltuk 
nejét, gyermekeit , családját ; ekkor, igen keservesen zokogott , de 
férfiasságát megtar to t ta akkor is. — Az Úrvacsora után (megölel-
tem 's egymás' ka r j ában sokáig zokogtunk. — Legba josabb az 
volt, hogy tanuk nélkül nem lehettünk. Minden szögletben egy fegy-
veres 's azonkívül egy tiszt, ki bemenetelem előtt magyarul beszélt 
velem; nyilt és bizalmas beszélgetésről szó sem lehetet t . — Végre 
azt kívánta, eszközleném-ki, hogy feleségének Írhasson, kinek egy-
szersmind üzeni, hogy javai' tekintetében Luka Ferencz tanácsával 
éljen. »Az én javaim mind elvéteti tek: de a' régibb törvények sze-
rint ártatlan gyermekeim anvai javait ugy hiszem není bántják.« — 
Aztán fo r ró kézszorítással elválván, a ' felesége végetti óhajtását az 



illető tiszteknek előadtam, kik Ígérték, hogy ezt a' hadi törvény-
széknél azonnal bejelentik. — Még azt is meg kell jegyeznem, hogy 
a' Staabsprofosz ' szobájában egész egy óráig várakoztattak, mig 
beeresztettek, azt adván okul, hogy nem táborji pap' ívagyok; mig 
végre azon tiszt jelent-meg, a ' ki nálam, volt |és meghívott a siralmas 
functióhoz. Timát kösz öntöttet, kösziöiíte neki szives látogatásait, 
szeretett volna vele most ,is szólani, de megtagadták, neki u.in. a' 
veleszólhatást. 

Ugyaín az nap 5 óra tájban, kiváltképen azon okból mentem 
a' Profószhoz, hogy megtudjam, vaj jön az engedelmes nejének 
Írhatnia megnyerte e ; egyszersmind hogy Tima üzenetét — meg-
vinném neki; leginkább pedig hogy a' kivégzés' óráját megtudjam. 
Nagy ö römömre itt azt hallottam, hogy nem csak levelet irhatotv. 
hanem hogy gyermekei is bent voltak nála, sőt hogy testvére épen 
most van benn. 'S miután az őrködő tis^t azt tanácsolá, hogy ,most 
már ne mennék be hozzá, 's ezt én parancsnak vevém : a' kivég-
zés' órája felől tudakozódtam, mig nagy nehezen sikerült megtud-
nom, hogy másnap azaz: Oct. 10-kén reggeli hat órakor fog meg-
történni. 

Oct . 10-kén reggeli öt órakor Luka ur és egyházfim' társaságá-
ban indultam-el hazulról. Sokáig várakoztam, mig mintegy három 
negyed-hatra beeresztettem hozízá. — Ekkor már egészen felöltözve 
volt. »Hála Isten hogy Ön eljött hozzám«! ugy szóli tott-meg; »lássa 
éh egészen el vagyok készülve: de nem tagad,hátom nehezen esestt, 
hogy az utolsó perczekben egy szemet sem! lát tam, mellyből leg-
kevesebb részvétet olvashattam volna ki. — Most boldogabb va-
gyok 's igazi jótéteménynek t a r tom, hogy épen Ön, k ! engem ismert, 
kit én tisztelek' s a ' t. jutott legvégső lelkiatyai társalgásomul.« — 
Az őrtálló tiszt mellettünk volt 's helyfoglalásra szólított fel. Le-
ültünk az asztal egyik sarkán, ő egyi,k én másik felől: a' tiszt pedig n' 
közelálló ágyra ült, r\em csak szemmel ta r tva bennünket, de be-
szédünk közé vegyülve is. — Többek közt kérdezte, hogy fia mióta 
szolgál, hogy mi hamar tisztté lett , hogy ő mennyi év óta szolgál 
és mégis csak hadnagy. 'S i smét : az urnák fia tán szerencsésebb 
lesz mint atyja . »Szerencsésebb, meglehet ; vájjon belsckép boldo-
gabb e, kétlem.« — Ezt olly jellemző kifejezéssel 's olly komolyan 
mondta, hogy a ' tiszt ezentúl elhal lgatot t de még mindig ott ma-
radt . Én a' Bárót imádkozásra szólitottam-fel 's örömest hajlot t 
kívánságomra. Teljes buzgósággal s' minden szót csak nem hallha-
tólag kiejtve im^dkoizott. Imádságunk alatt a' tiszt felkelt 's tovább 
állott, legalább az imádság' végeztével nem ült az ágyon, hanem 
fel 's alá járkált. Haszríálva ezen körülményt, közel hajolva hozzám 
mintegy így szólot t : »Ön hivatva lesz róláml 's végső órámról tanú-
ságot tenni a' haza előtt. Mondja-meg azoknak a' kiket illet, hogy 
én azt, a* mit t e t t e m , halálom' óráján sem bántám-Tnég; Hogy egyet 
sem tagadtam-meg azon elvek közül, mellvekért nemzetem annyi 
áldozattal és vérontással küzdött.« Ekkor a' tiszt ismét közeledett, 
's a' tárgy ugyan az maradt , de némi tartózkodással folytat tá toj t . 
Elismerte hogv sok hibát t e t t ü n k : Kossuthot vádolta azon kicsi-
nyes bosszantásokért , mellveket Görgein elkövetett ; Görgeit vá-



dolta, hogy személyes nehezieléseinick feláldozta a' haza ügyét . (»Jól 
jegyzi-meg Ön, hogy a' forradalom ritkán vagy soha sem éldelheti 
gyümölcsét azon elveknek, mellyekért küzdö t t ; 's Kossuthnak egyik 
hibája épen az volt, hogy ó épen a' gyümölcsöket szerette volna 
éldelni. — Én menekülhettem volna, mert az oroszok ó t a lma t Ígér-
tek, 's hiszem meg is t a r to t t ák volna szavukat. — De egyfelől nem 
hi t tem, hogy az osztrákok felülmúlni engednék_ maguka t az oroszok 
által emberiség' tekintetében: másfelől pedig azt hittem, ha önkényt 
kezeikbe adom magamat , ezzel Ítéletemet könnyebbíteni fogom. — 
Nem remélet tem, hogy illy keserűen fogok csalatkozni,. — Egyéb-
iránt én azon hitben halok-meg, hogy a' haza' sorsa jobbra fo rdu l ; 
•ment Európában fel kell a ' lelkiismeretnek ébrednie, 's ez a' külső 
nemzeteket kényszeríteni fogja megtenni nemzetünkért azt, mit 
ezúttal vagy meg nem tehet tek, vagy megtehni elmulasztottak.«; v— 
Ekkor a' t isztre fiigg'esztettem szemeimet, 's ez kiolvashatta belőlük 
kívánságomat, 's elég emberséges volt hogy egészen kiment iés ma-
gunkra hagyot t . — Az alkalmat használandó elő akarám adni azo-
kat , miket neje és rokonai szivemre kötö t tek . — De észrevevém, 
hogy jól esik neki a' szóihatás, s' hogy Jiasználni kívánja a' t iszt ' 
távollétét, ünnepélyes, az érzelemtől átrezgett , könnyektől kisért 
de mindig férf ias méltósággal folytatot t illy szavakat intézett hoz-
zám, koronként kis szünettel: »Ön látni fogja azokat , kikkel én csak 
az öröklétben fogok találkozni. Vigye-meg nekik utolsó kívánságai-
mat. — Mondja-meg nőmnek, hogy azon hu$z éven keresztül, med-
dig együtt éltünk, nem emlékezem egy pillanatra is, mellyet kese-
rűvé te t t volna; a' mi házasságunk folytonos boldogság volt . Ezt 
köszönöm neki, 's arra kérem, fordítsa mindazon szeretetet , 'mellyel 
irántam az életben viseltetett, halálomután gyermekimre ; ne kocz-
káztassa f é r j e feletti fájdalma által egészsiégét 's é le té t : mert mi 
nyugulttá teszi halálomat a /ou hit, hogy ő éln! fog, 's az ő kezei 
közöt t gyermekeim jövendőjét biztosítva látom. — Mondja-meg 
testvéremnek, fogadja helyettem testvéréül nőmet, 's ruházza-át 
ő reá azon gyengéd részvevő szeretet, mellyel engemet első (gyer-
mekségünk óta boldogított . — Mondja-meg Gr. Forgácsné kedves 
naparrmak, hogv bocsánatot kérek tőle, ha fiúi kötelességeimet nem 
teljesítettem volna iránta, noha igyekeztem mindig őt mint anyámat 
szeretni. Megvallom Önnek, hogy reménységem' nagy részét benne 
helyezem. — Jószágimat elveszik 's gyermekeimnek csak anyjok ' 
javai maradnak; én igyekeztem magzatimról gondoskodni: de illy 
körülmények között ő tehet éret tök legtöbbet 's ő meg fogja tenni, 
mert nemes szívét ismerem. Gyermekimnek atyai áldásomat küldöm, 
's azon kérelmemet, hogy maradjanak-ineg az erény útján. Ha lehet 
alkalmazzák nézeteiket az uralkodó nézetekhez: de ha ki nem bé-
külhetnek velők, vonuljanak vissza és őrizzék-ineg lelköknek nyu-
galmát. Anyjokat szeressék és legyenek neki engedelmesek. — 'Samu 
sógoromat kérem, legyen helyettem gyermekimnek a ty ja . — Gyer-
mekim' nevelője iránt feiez/e-ki köszönetemet ; szeretném, ha to-
vább is családommal maradna.« — Ekkor az a j tó megnyílt 's be-
széde íélbenázakadt. Tolongás és fel és alá futkosás volt a ' folyo-
són. Én ez alkalmat használva, mig magunk lehetnénk, elmondtam 



neki neje és tes tvére ' üzeneteit , miket Oct. 9-én estve biztak rám. 
Nagy illetődéssel hal lgat ta , 's ez alatt kezét kezemen tar tva, ko-
ronként i szorí tás által adta t ud tomra mi édesen hatot tak szavaim 
reá. — Alig végeztem szavaimat 's vet tem válaszát — mellyet hí-
ven közlö t tem nejével később, — belépett két tiszt és íz Auditor. 
Mi fe lke l tünk. Az Audi tor kérdezé, nem volna; e még valami kí-
vánsága ? szólna nyiltan, 's ő azt jegyzőkönyvbe foglalná. — Ekkor 
zsebébe nyúlván kivet t két ö tvenfor in tos t : az egyiket hagyta leg-
szegényebb fogo ly tá r sa inak ; a r másikat és még 45 kra jczár t az 
ő röknek é s , a ' P r o f ó s z n a k ; »mein Schar f r ich ter wird das Seinige 
(zsebére mu ta tva ) hier finden.« — Végre hozzám fordulván, »Ön-
nek, úgymond, fizessen-meg az ég, mellynek nevében nálam meg-
jelent, midőn e lzára t tam minden kedvegim,től, 's mellynek számára 
elkészí tet te lelkemet s a' t.« — Ezzel k imentünk , 's egy, katonák 
által képze t t négyszögbe léptünk. Kar já t k a r o m b a fűzte, 's Csái^vi 
is lelkészével hozzánk kisér te tvén megindulánk. A' ké t férf i ' talál-
kozása szivreható, de fé r f ias méltósággal 's nemes elszántsággal 
tel jes volt. — Nem magoka t sajnálták, hartem minket és a' hazát. 
— A' vesztőhelyre érvén először B. Jeszenák szól i t ta tot t , a ' «vas 
levé te te t t róla, az ítélet fe lolvasta tot t 's ő a' hóhéroknak átada-
to t t . — A' lépcső ' legalsó fokán e' szavakat imondá : »Csak azt 
akarom mondani : Isten á ldja-meg a' magyar hazát!« a' lépcső' 
legfelső fokán pedig ez t : »Megbocsátok ellenségeimnek!« H á r o m 
másodpercz múlva megszűnt lenni. — 

O c t ó b . 10-én, tehát a' kivégzés ' napján — tö r t én t pedig a ' ki-
végzés egy negyed hé t re — 's mintegy; 7 ó rakor Jeszenák' nejéhez, 
most már özvegyéhez, h iva t tam, 's vigasztal tam őt a' mint lehe-
t e t t . — Estve hat ó rakor a ' kórháznak egyik szobájában titkon be-
szentel tem a' testet . — Kilencz'óra után ismét Telekinéhez hivat tam, 
hol Gr . Forgácsné, B. Jeszenák' napa, érkezet t -meg, kinek ismét 
el kellett beszélnem veje ' utolsó,, órá já t . — Ugyan akkor a r ra ké r -
tek-meg, hogy másnap menfek-ki Q y ö m r ő r e , hol Jeszenáknak egv 
18 éves be teg leánya volt. 

O c t ó b . 11-én a' vasúton G y ö m r ő r e indultam, déli 12 óra után. 
'Három órakor megérkez tünk , és ott talál tam az egész Teleki jés 
Jeszenák családot. Négy órától hat ig velők vol tam. Vacsora után 
pedig mintegy tizig. Ekkor elmentem tőlük. 

Q t t ó b . 17-én B. Jeszenákrté ismét h iva to t t ; 's ekkor adta át 
emlékül fé r jének azon gyűrű jé t , mellyet ez ipától Gr . Forgácstól-
halálos ágyán kapot t , 's m e l l y b e n — f a m 9. April 1833 — ezen halál ' 
napját jelenti. A' boldogult e' gyü rü kivégeztetése élőtt egy nappal 
küldé-át nejének, ki f é r j e ha já t belezárva nyuj to t ta-á t nekem.. 

A' fentebbieket t , Székács József pesti evang. magyar p a p 
jegyzé-fel, kinek szivessíégéből ir tam-le a ' jelen másola to t . 
Pes ten, 1850-ki Fenrua r 14-kén. 

íBártfay László 

* Közli: Scholz László 



Az Una Sancta útján 
— Az amsterdami TÍlággyűlé« «lé. — 

A közelmúlt egyik teológusa századunkat »az egyház évszázadának« 
nevezte el.1 Ezzel azt a meggyőződését akarta kifejezni, hogy a XX. 
század döntően fontos lesz az egyház történetében. Az elmúlt évtizedek 
es a jövő ködös körvonalai, mintha már most igazolni látszanának ezt a 
próféciát. Mégpedig három irányban is. 

Az egyház és a világ, közelebbről az -egyház és az állam, az »egyház 
es a szociális rend, az egyház és a világnézetek kérdései eddig még 
nem tapasztalt hevességgel vetődtek fel a mqgöttünk levő pégy évtized-
ben és az egyházat, magatartását , ál lásfoglalását a szekularizált tá rsada-
lom érdeklődésének a reflektorfényébe állították. Az egyházon belül 
\ ilágszerte hatalmas sóvárgás ébredt a megújulás után. Elindult az első 
\ ilágháború végén és reménységünk szerint még nem jutot t tel tetőzéséig. 
Középpontjában a gyülekezet áll. Iránya kettős : megújulás a keresztyén 
ismeretben és megújulás a keresztyén életben (teológiai megújulás é s 
cvangélizációs világmozgalom).2 Végül pedig — először az egyháztörr 
lénetben — az egyház és az egyházak viszonyának kérdése teoretikus és 
partikuláris problémából az egész keresztyénség égető és gyakorlati 
kérdésévé lett. Ennek nyilvánvaló je le : az előkészület évei után százar 
ounk harmadik évtizedében megszületett az ökumenikus világmozgalom 
s az utolsó három évbjen a római katolikus keresztyénség kivételével 
szinte áz egész keresztyénséget hatókörébe vontá. Elérkeztünk az 1948-ik 
esztendőbe, amely sorsdöntő, nagy esztendeje ennek a világmozgalom-
nak. Egyesek egyenesen azt hirdetik, hogy az egyetemes egyháztörté-
netnek a reformáció óta legfontosabb eseménye előtt állunk. 

Mi az, ami az egyházak egymáshoz való viszonyában körülöttünk 
történik? Hogyan tekintsünk mi, magyar evangélikusok, erre a világ-
folyamatra az ökuméné nagy esztendejének kapujában? Ezekre a kérdé-
sekre próbálunk felelni a következőkben. 

I. 
Hitünk és hitvallásunk egy, egyetemes, szent egyházának és a tör-

ténetben megjelenő egyházaknak a kérdése már évszázadok óta ott sze-
repel a »cruces theologorum« között. Cyakorlati térre azonban ez a 
kérdés vagy egyáltalán nem terelődött át vagy pedig megmaradt egy-
egy ország határain belül (porosz egyházi úniá a múlt században, úniós 
törekvések hazánkban 1791 óta) . Az összes egyházak e kérdésben való 
találkozásának a gondolata alig egypár évtizede öltött csak gyakorla t i 
formát.3 Az egyházak első találkozója (Edinburgh, 1910) után a döntő 
' indítást (a< stockholmi világkonferencia (1925.) adta meg, amely jórészt 
még Söderblom érsek személyes fáuadozásának az eredményeként talál-
kozott. Ez a világgyűlés munkája alapjává Krisztus Uraságának közös 

1 Dibelius, Otto : Das Jahrhundert der Kirche. 1927. 
1 Man s Disorder' & God's Design (London, 1947. Az ökumenikus világ-

gyűlés anvagának vázlala). 14. 1. 
s V. ö. Dr Bolcratzky Lóránd cikkét. Az ökumenikus kérdés az evan-

gélikus egyházjog tükrében. Evangélikus Theologia, 1947. 7. körlevél. 



megvallását te t te; az egyházak egységének ú t já t pedig a '»life and1 work«f 
a tanon túl az élet «s cselekvés vonalában kereste. Cselekedjenek — fel-
szólítása szerint — az egyházak úgy, mintha hitbeli kérdések és hitval-
lások re:n választanák el ő. et egyrr.ájiól (etikai té ien való egjüt tműködés) . 
A tanitas és az egyházi szervezet kérdéseivel ez a konferencia nem fog-
lalkozott. Két évre rá, Lausanneban, ezért a »faith and order«, a hi t 
és az egyházi rend különbségeinek a kérdése jegyében gyülekeztek össze 
az ökumenikus mozgalom úttörői. Célkitűzésük' ez volt : tisztázni a ta-
nítás és a szervezet dolgában a résztvevő egyházak közt fennálló alapi-
vető egyezéseket és számbavenni a döntő eltéréseket, a további munka 
céljából. Hosszabb szünet után — 1937 nyarán —• ,a stockholmi világ-
gyűlés munkája az oxfordi »Life and Work« — konferencián, a lausan-
nei találkozóé pedig az ugyanezen a nyáron Cambridgeben megtartott 
»Faith and Order« — konferencián folytatódott. Az említett két vo-
nalon továbbhaladva mindkét konferencia megfogalmazta és a világ 
egyházai elé tár ta üzenetét a szeretetben való együttmunkálkodás és »a 
hitben fennálló, szakadásainknál is mélyebb végső egység« felől.1 Ezen-
kívül kimondották, hogy munkájukat egyesítik az egyházak világszövet-
ségének életrehívása céljából. 

Ezek után az előzmények után, — melyek nagyrészt általánosan ismer-
tek — találkoztak 1938 májusában, Utrechtben, a fenti két világmozga-
lom (Faith and Order, Life and Work) és más ökumenikus mozgalmak 
és egyházi világszövetségek képviselői. I t t alakult meg ideiglenes szer-
vezetként5 az Egyházak Világtanácsa (Wor ld Council of Churches) és 
ennek képviselő, vezető szerve, az Ideiglenes Bizottság (Provisional Com-
mittee). Ez utóbbinak tagjai jelenleg: az uppsalai, a canterburyi és a 
thyateirai érsekek, dr. John Mott (New York) és dr. Marc Boegner 
(Páris) . A Világtanács központjává Genf, a világ -és népszövetségek 
klasszikus városa lett. Itt vannak «elhelyezve néhány épületben a központi 
hivatalok. I t t székel a Világtanács Titkársága, (szervezési osztály) is. 
Vezetője a nemrég nálunk já r t 'dr. W . A. Visseí ' t Hooft holland lelkész, 
segítőtársai C. Josephson amerikai és O. Tomkins angol lelkészek. Az 
ideiglenes Bizottság és a Ti tkárság mellett a legjelentősebb szerv je-
lenleg a Tanulmányi Osztály (Study Department) ; vezetője Nils Ehren 
ström. Ez a àzerv irányítja ugyanis világszerte az első világgyűlés anya-
gának feldolgozását, az egyházak közös előkészülésének munkáját. 

Elkészült Utrechtben az egyházak világszervezetének ideiglenes al-
kotmánya is. E szérint »az Egyházak Világtanácsa azoknak az egy-
házaknak a közössége, melyek a mi Urunkat, Jézus Krisztust, Iste-
nüknek és Megváltójuknak elfogadják«. Tagja i azok a világ bármelyik 
részében élő keresztyén közösségek, amelyek — sajá t hitbeli meggyőző-
désük és szervezeti önállóságuk megőrzésével — a Világtanács Ideig-
lenes Bizottságának meghívását elfogadták.6 Keresztyén közösségek alatt 
nemcsak egyes egyházak, hanem egyházi és egyházak közti világszervet 
zetek is értendők. Ezek önállóságuk fenntartásával csatlakozhatnak. Igv 

2 Oxford Message és Edinburgh Affirmation of Unity (1937). 
5 A szervezet végleges formája felől az első világgyűlés; a World As-

sembly of Churches, hivatott dönteni. 
6 Man s Disorder, 7. 1. 



például tagja a Világtanácsnak a Nemzetközi Külmissziói Bizottság és it 
Keresztyén I f júsági Egyesületek Világszövetsége is. Az egyházak e vi-
lágszervezetéhez eddig mintegy százharminc egyháztest (önálló egyház-
szervezet) csatlakozott, köztük az anglikán és keleti orthodox egyházak. 
A római katolikus egyház — egyházi kizárólagossága öntudatában — 
ezúttal is távolmaradt. « 

A Világtanácsban egyesült egyházak kiküldötteinek — egyháziaknak 
és »világiaknak« — első találkozóját eredetileg 1941-re hívták össze. 
A második világháború közbejötte miatt ez az első W o r l d Assembly csak 
ez év nyarán gyülekezik össze, Amsterdamban, hogy végleg meghatá-
rozza az egyházak világszervezetének célját, alkotmányát és megvá-
lassza végleges vezetőségét. Főcélja azonban ennél jóval több. Egyfelől 
vallást tenni Isten akaratáról az emberiség döntő nagy kérdéseiben a 
\ i lág előtt. Másfelől demonstrálni a világ egyházainak egységét a Krisz-
tus Urasága és l' ősége megval lásában^s munkálkodni az egyházak végső 
egységén, az Una Sancta nyilvánvalóvá válásáért itt a világban. 

Milyen munkát végzett eddig az Egyházait Világtanácsa? Minden 
várakozáson felüli hatalmas munkát! Az egyházak egyes munkaágainak 
közös megszervezésére világtalálkozókat rendezett. így résztvett a Nem-
zetközi Missziói T.anács munkájában, megrendezte a világ keresztyén 
if júságának találkozóját az elmúlt nyáron Oslóban és nemrég érkezett 
hozzánk az evangélizációs nvunka világkonferenciájának híre és üze-
nete is. Állandó tanfolyamokat és konferenciákat t a r t — (egyháziak és 
»világiak« részére egyformán — a bossey-i Ökumenikus Intézetben. A 
legnehe/.ebb esztendőkben megszervezte az egyházak segítő világakcióját 
s ennek a cselekvő keresztyén szeretetnek a segítségét a mi magyar 
evangélikus egyházunk is érezhette. 

Külön kell itt megemlékeznünk a Tanulmányi Osztálynak, az első 
világgyűlés anyagát előkészítő szervnek, a tevékenységéről. Nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy ú j fejezetet nyitott a teológiai munka történetében, 
ú j és eddig nem remélt lehetőségeket tá r t fel a világ keresztyén teoló-
gusainak együttműködése és közös szolgálata előtt. Ap első világgyülés 
főtémája: Isten akarata az emberiség mai zűrzavara közepette, a világ 
égető nagy kérdéseiben. Ezt a főtémát négy kérdéscsoportra ágaztat ták 
el : Az egyház Isten akarata szerint (az egyházi megújulás és az egy-
házak egysége kérdése), Az egyház tanúságtétele a világban Isten akarata 
felől (az egyházak igeszolgálatának és szeretetmunkájának megújulása 
és közös f ront ja a világ felé), AK egyház és a szociális kérdés, végül: 
Az egyház és a nemzetközi kérdések (az egyház és az atomháború, Kelet 
és Nyugat ellentéte stb.). A négy kérdéscsoport körüli közös teológiai 
előmunkálatokat négy bizottság irányítja (Aulén püspök, Kraemer és 
Van Asbeck Ieydeni, valamint Niebuhr newyorki professzorok vezetésé-
vel). Ezeknek a tanulmányi bizottságoknak munkatársai a százharminc 
csatlakozott egyházszervezet teológusai az egész világon. 

A munka menete a következő. A közös munka egyik vonala nemzeti. 
Az egyes országokban 1946 folyamán ökumenikus tanulmányi bizott-
ságok alakultak. Ezek külön is feMolgozzák a világgyűlés anyagát, hogy 
Amsterdamban majd előterjeszthessék véleményüket. Magyarországon 
a budapesti Tanulmányi Osztály vezette ezt a munkát. 1946 őszén Deb-



rceenben, 1947 tavaszán Sopronban találkoztak az evangélikus és refor-
mátus teológusok (Sopronban a baptisták kiküldöttje is), hogy átdol-
gozzák négy kérdéscsoportot. A másik vonal nemzetközi. Ez eddig 
a legérdekesebb és legjelentősebb újítás. A négy bizottság vezetői a 
négy témát egyenként, tíz-tizenöt aktuális résztémára ágaztatták szét. 
Ezfcknek a fontos és időszerű teológiai kérdéseknek a vázlatos kidol-
gozására egy-egy ismert teológust kértek fel a világ különböző részei-
ből. Az elkészült rvázlatokat sokszorosított formában, angol, francia és 
német nyelven, szétküldték hozzászólásra a világ minden tá ja felé. 
A Genfbe érkező hozzászólások alapján készülnek aztán a javított és 
összesített secord draft-ok, a végleges vázlatok, amelyek újra útra-
kelnek az egyházak teológusaihoz. Ezek a vázlatok aztán, az ú j hozzá-
szólásokkal, ez év nyarára a fenti nyelveken könyvalakban is megjelen-
nek és reájuk támaszkodva folyik majd a világgyűlés ímunkája. A (hoz-
zánk érkezett vázlatok írói között Európa, Amerika és Ázsia teológusai 
egyformán szerepelnek. Aulén, és Barth, Niebuhr és Tillich, Dien és 
Fjelbu, Brunner, Schlink és Visser ' t Hooft ismert nevei mellett ott ta-
láljuk az angolszász világ nálunk eddig kevésbbé ismert tudósait, sőt« 
három indus teológus .nevét is. 

Ennek a teológiai világ-munkaközösségnek a jelentősége abban van, 
hogy a teológia történetében első ízben próbálja megszervezni a keresz-
tyén gondolkodóknak az egész világra kiterjedő, egyházak határain á t -
nyúló kooperatív munkaközösségét. Barth megkapja a választ az egyház 
megújulása kérdésében az indus methodista teológustól éppen úgy, ipaint 
a német hitvalló egyház vagy az amerikai evangélikus Missouri Zsinat 
teológusától és viszont. Egyházak, népek, világrészek elválasztó határ-
vonalain keresztül olyan megtermékenyítő cirkuláció indulhat így el, amely 
egészen ú j lehetőségeket nyit meg a keresztyén Studium sacrum előtt. 
Az elkövetkező nyárig ennek a két éve folyó 'munkának be kell fe-

, jeződnie. 
Ebben a stádiumban vannak jelenleg az előkészítő munkálatok. A 

csendben folyó közös mainkának a világgyűlésen kell majd az egy-
házak nagy nyilvánossága elé lépnie. 

II. 
Ennyit a tényekről. Kérdezzük meg ezek után először is azt, hogy 

hogyan tekint az egyházak együttműködésének és a Világtanácsnak 
jövőjére maga az ökumenikus mozgalom. Nyilatkozatra leghivatottabb a 
Világszövetség főtitkára, Visser ' t Hooft. A következőkben az ő kézirat-
ként sokszorosított, fentemlített sorozatbeli, »második vázlatára« tá-
maszkodunk.7 

Legelsőben is, mi nem akar lenni az Egyházak Világtanácsa? Nem 
akar a világegyház, az Una Sancta valamiféle megtestesülése igényé-, 
vei fellépni. De nem akar ja azt sem, hogy csupán' a sok egyházközi szer-
vezet, tanács és konferencia egyikének tekintsék. 

Lehet, hogy egyesek már most úgy tekintenek az Egyházak Világi 
tanácsára, mint az egy, egyetemes, keresztyén anyaszentegyház kezdeti 

7 Visser't Hooft, W. A.: The Signifieance of the World Council of 
Churches/v(second draft), 1947. i 



és ígéretes lá tható\á lételére, a »világegyház« embrionális formájára i t t 
a földön. Aki reálisan lát, annak —4 sa jnos — látnia kell, hogy ebből az 
egyházközi világszervezetből jelenleg éppen az hiányzik, ami az í r á s 
cs reformátori teológiánk szerint az egyház tkp. lényege. Hiányzik be-
lőle a koinonia —• a tel jes közösség, egység — az ige hirdetésében es 
a szentségek kiszolgáltatásában. Hiányzik a közös kerygma és a közös 
úrvacsorai gyakorlat. »Valóban, arra való képtelenségünk, hogy az Úr 
asztalánál egymással találkozzunk, mindennél jobban emlékeztet ben-
nünket arra, hogy a hékünk tulajdonított egység csak árnyéka, a »Krisztus 
teste« valóságos egységének«.* Márpedig hiú álom a »világegyház«, töré-
keny és ideiglenes dolog minden akció — vagy szervezetbeli, külső egy-

ég mindaddig, míg a Lélekben és igazságban való belső egység, »az 
Isten Fiában való hitnek és az Ö megismerésének egysége« (Ef. 4,13) 
meg nem valósul. Hol vagyunk ma még ettől! Jelenleg valamiféle kom-
promisszumos, tehát kényszer-egységről lehetne csak szó. A valóságosj 
belső e gység mindaddig nem jöhet létre, amíg az egyházak maguk is 
meg nem újulnak s a Lélek belső kényszerítéséből nem találkoznak 
isten igéjében. Az ige ismeretében és élésében való megújulásnak és 
közeledésnek a jelei mintha már mutatkoznának. De még messze az ara-
tás! Addig pedig az egyházak e nagy közösségének nagyon le kell szál-
lítania az igényeit és a jogcímét arna, hogy valamiképp az Una Sanctát 
képviseli. 

A másik oldalról viszont rçem elégedhetik meg a Wor ld Council azzal 
sem, hogy puszta emberi alkotásnak, valamiféle új , egyházak közötti 
világszervezetnek, az egyházak egységén munkálkodó permanens kon-
ferenciának, tehát hivatalok, bizottságok és gyűlések dolgának tekinti 
sék. Pedig nem kevesen nézik ennek. »Praktikus adottságú« keresztyé-
nek úgy vélik, nagyszerű szervezet az egyházak közös érdekeinek vé-
delmére, konkrét feladatainak (pl. segítőakcióknak) lebonyolítására. Ez 
az akcióbeh egység azonban az igazságban való egység nélkül törékeny 
és ideiglenes marad. Mások a Világtanácsban az' egyházak közti teo-
lógiai Studium nagyszerű szervét lá t ják és üdvözlik. A keresztyén igaz-
ság közös kutatása valóban az idők parancsa. De nem ma-
radhat végső cél, »teológia a teológia kedvéért«. A Világtanács keretei 
között sem. A közös teológiai studium csak eszköz lehet, a Krisztus egy-
háza c világi küldetésének szolgálatában. Nem maradhat meg azután 
.1 Világtanács, legalább is távolabbi célja szerint, egymástól idegen egy-
liáztestek valamiféle összeköti5 keretének, melyen belül ezek féltékenyen 
örködnek szuverénitásuk fe le t t . Ha az egyházak az egy Tes t valóságos, 
részei akarnak lenni, nem állhatnak egymás mellett vagy egymással szem-
ben idegenül, szuverén államok módjára. Egyházak együtt: több, mint 
ezeknek számszerű összege. Ahol az egyházak ketten vagy hárman össze-
gyülekeznek, ott az Una Sancta van jelen közöttük s nyilvánvalóvá 
kíván lenni (deinands to be manifested) a világ előtt.«9 

Mi hát ezek szerint, a két határeset elutasítása után, a Világtanács 
jelentősége? A Wor ld Council nem veszti el reális lá tásá t a tagjai közti 

• Visser't Hoofl, i. m 5. I. 
8 Visser'I Hooft, i. m. 7. 1. 



valóságos és lényeges egység-hiány dolgában (és ebben különbözik szá-
mos más törekvéstől és konferenciától). Másfelől azonban nem kívánja 
becsukni a szemét az egyházak közt fennálló mély, végső, a Krisztus 
Istensége és Lrasága felőli közös hitvallásban realizálódó, egység előtt. 
»Az egyház teljes egysége olyan valami, amiért nékünk imég imádkoz-
nunk es dolgoznunk keli .De máris létezik egy bizonyos egység, a mi 
Ürunkho/. való hozzákötöttségben ; ennek nyilvánvalóvá tevéséért mi va-
gyunk a felelősek.«10 Kifelé, a világ felé az teszi képessé az egyházakat 
arra, hogy inár most is közös hanggal szólaljanak meg döntő világkér-
désekben. Ugyanakkor viszont befelé, az egyházak valóságos, lá tható 
egysége dolgában is megnyílik előtte egy út, a reménység útja. Az egy-
házak közt fennálló nagy különbségek miatt emberileg reménytelen feladat-
nak iátszik az egyházak egyesítésének műve. A Wor ld Council kiindu-
lási alapja azonban e tekintetben nem is valamiféle ember-munkálta 
synthesis 'reménysége, hanem az a szilárd meggyőződés, hogy az egy-
házak egységén maga az egyház Ura munkálkodik. A Jézus Krisztusra, 
mindannyiunk közös Urára irányuló közös hitvallásban van az Egyházak 
Világtanácsának egyedüli alapja és létjogosultsága. Az egyházak egy-
sége Őbenne — elrejtetten —• már most valóság. A nyilvánvaló egység 
is egyedül az Ö cselekedete lehet, az egyugyanazon Fő ajándéka tagjainak. 

Az egység felülről való ajándék. A Yilágtanács egyházainak dolga 
ezek után : készen lenni a Krisztus-munkálta egység elfogadására és 
eltávolítani útjából az akadályokat. Az Egyházak Világtanácsa egyfelől 
ennek a Krisztusban már most fennálló egységnek a manifesztációja 
akar lenni egymás és a világ felé; másfelöl azzá , az eszközzé akar válni, 
amelyen keresztül az egyház Ura az egyházakban ezt az egységei 
egyre teljesebbé teszi. Horizontális, e világi látás számára különféle 
egyházak gyülekezete, melyek a keresztyén igazság és az egyházszervezet 
alapvető kérdéseiben is különböznek egymástól. Vertikális, hívő látás 
számára azonban az Una Sancta előíze. Nem az Una Sancta földi meg-
jelenése még közöttünk. De a földi létforma keretei között olyan mér-
tékben lehet és lesz azzá, amilyen mértékben tetszik majd* az egyház 
Urának, hog) erre eszközként felhasználja. 

III . 
A Világtanács célkitűzéseinek e vázlatos áttekintése után még egy 

kérdésre kell válaszolnunk. Az ökumenikus mozgalmakat mindig kísérte 
és kíséri most is egyfelől a merev elzárkózás,' legalábbis a gyanú és 
bizalmatlanság,11 másfelől a túlzott várakozás és reménykedés. Mi le-
gyen az- álláspontunk nékünk, magyar evangélikusoknak', akik, a lutheri 
reformátor] teológia oldalán állva, reformátorunk józan bibliai realiz-
musával tekintünk erre a világra és benne az egyház és az egyházak 
él et ere? 

A W.orld Council of Churches két főcélt tűzött ki maga elé. Ezek-
nek megvalósítására hívja a világ egyházait. Az egyik célja: az emberi-

10 Temple cantcrburyi érsek a Világtanács csatlakozásra felhívó levelé-
ben. 

11 V. ö. Joliannson finn érsek ( t 1930) álláspontját. Ismertetve dr. 
Molnár Rudolf cikkében, Evangélikus Theologia. 1947, 2. körlevél. 



ség nagy kérdéseiben, és különösen is mai zűrzavarában, hallatni az egy-
ház szavát, útat mutatni a világnak kifelé a .zűrzavarból. Ez a világ felé 
elhangzó tanúságtétel Isten ítélő és kegyelmes igazságáról az egyház 
sokat emlegetett »prófétai szolgálata«. A másik cél ja: manifesztálni a 
\ i lág és egymás fe lé a világ egyházainak — most még csak rész szerint, 
igen kis mértékben megnyilvánuló, de a Krisztus Úrnak vallásában, a 
keresztségben és az í rás autoritásának elfogadásában reálisan fennálló 
— egységet és munkálkodni a végső te l jes egység megvalósulásán. 

Az egyház »prófétai szolgálatának«, a világ felé tanúsítandó» maga 
tartásának, a kérdésében kell először is tiszta lá tásra eljutnunk. 

Egyes egyházi közösségekben, megfigyelhetjük, nagyon erős törek-
vés jelentkezik a világ közvetlen átformálására. Isten akaratának érvé-
nyesülnie kell az emberiség életének minden területén. Ki kell tehát 
dolgoznunk a világ Isten akarata szerint való rendjének alapvonalait , 
Isten kijelentése alapján, legyen az az egyén és közösség, a szociális 
rend vagy a nemzetek egymáshoz való viszonya problémája. Számunkra 
azi egyház »prófétai szolgálata«12 csak azt jelentheti, hogy az egyház 
szolgálata a világ felé sohasem programm-adás a világ számára, hanem 
mindig hizonyságtevés, tanúságtétel. Tanúságtétel Isten haragjáról a 
világ és annak rendje fölött és bizonyságtétel Isten kegyelméről a világ-
tól elszakadó, néki szentelt gyülekezete iránt. Egyfelől: teljesen Sremény-
telen dolog abban bízni, hogy a világ ,mint világ elfogadja és magáévá 
teheti Isten rendjét , Isten akaratát . Ez az ú j t end csak Isten ú j világá-
ban valósul meg és ebben a világban csak :a hívők közösségében ölt 
ílakot. Ezért a világ felé, mint világ felé, lényegében csak Isten ítélete 

hangozhatik. Másfelől : Isten ítélete mellett és előtt ott kell járnia az 
evangéliumnak, a kegyelmet hirdető igének. Mer t Isten általa választja 
el a világ fiaínak veszendő tömegétől az övéit, az ú j világ örököseit. 
Az egyház tanúságtétele tehát a világ előtt nem/ lehet más, elsődleges 
és alapvető formájában, mint felhívás megtérésre. »Térjetek megi, piert 
elközelített a mennyeknek országa!« Az egyház lényeges és döntő szol-
gálata nem horizontális irányú, a világ rendjének át formálása; hanem* 
vertikális meghatározottságú, a kiengesztelés és békéltetés munkája 
Isten és ember között (II. Kor. 5,17—21.). A Krisztusban Istennel való 
megbékiilés hozza aztán magával az ú j rendet ember és ember, egyén és 
közösség között. Az ember és ember, (társadalom, népek) Iközti új rend 
egyedül és kizárólag az Isten és ember közti gyökeresen új rend, tehát 
a megtérés és kiengeszteltetés, útján keresztül található meg. Az egyház 
— ha reálisan lá t ja fe ladatá t itt a világban •— sohasem fordulhat a 
világhoz azzal a felhívással, hogy valósítsa meg ezvi az uf rendet. (Ekkor 
már nem lenne többé világ!) Amit tehet és tennie kell: Isten ítéletét és 
haragját tenni nyilvánvalóvá a világ fölött (Róm. 1,18.) és a Krisztus 
\á l tságában adott ú j életnek, a hívők közössége ú j jrendjének a realitását 
hirdetni a világban élő tékozló fiak felé, (erről áz ú j rendről szólnak 
az apostoli levelek ű. n. »imperativusai«, a befejező etikai részek). — 
A fentiekhez még két dolgot kell hozzátennünk. Az egyház így értelme-

V ö Lie dr. Karner Károly cikkét,(..Isten terve -. Evangélikus Thea-
logia. 1947, 5. körlevél. 



zett »prófétai szolgálata« nemcsak szóbeli tanúságtétel a világ előtt, 
hanem kell, hogy az egyház mint cselekvő szeretetközösség életével, az 
egyház kereszt alá rejtőző dicsősége elfogadásával, a szó és élet bizony-
ságtevésével velejáró martyryiun örvendező felvállalásával is együtt-
járjon. Ez pedig szükségszerűen magávalhozza azt is, hogy az egyház-
nak a világ felé való ítélethirdetése egyúttal mindig ítélet, megítélő pró-
fétai szolgálat az egyházban bennerejlö világ jelé is! Tehát csak bűn-
bánattal és bűnbánatban történhetik, szüntelenül azért könyörögve, hogy 
az egyház Ura hozza el végre egyháza számára lis a világ bilincseiből való 
végső szabadulást. 

Az egyház e világ felé végzendő szolgálata után az ökumenikus vi-
lágmozgalom másik főcélja, az egyházak egyesítésének reménységére 
és munkálására vonatkozólag kell állást foglalnunk. 

A keresztyén hívő egyik leggyötrőbb kérdése: a Krisztus egyházá-
nak szétszakadozottsága gyakorlatilag egymással szembenálló, nem 
egyszer egymás ellen hadakozó egyházakra. Melyik a Krisztus igazi egy-
háza? A reformátori teológia felelete: Krisztus egyháza nem látás, 
hanem hit tárgya (latét ecclesia, latent sancta), -de ugyanakkor 
az ige és a szentségek immanenciája révén földi, történeti 
formában jelenik meg világunkban. Mégpedig abban a földi egyházban 
jelentkezik a legteljesebben, amelyikben az igén és a szentségeken ke-
resztül Krisztus iősége, hívása és uralma a legtisztábban és a legnyil-
vánvalóbban érvényesül. Az egyház e szükségszerű kettőssége (elrej-
íettsége és láthatósága) állandó feszültséget jelent : az egy, egyetemes> 
keresztyén anyaszentegyház, hitünk tárgya, és a történetben megjelenő, 
látható földi egyház között egyfelől, a Krisztus egyházához közelálló és 
tőle eltávolodott földi egyházak közt másfelöl. 

Feloldható-e valahogyan ez a feszültség és megvalósulhat-e valami-
kor is az egyházak egyesülése itt a jöldön? .1 pápaság feleletét ismer-
jük. A római katolikus egyház az Egyház, a többi heretikus^ szakadár 
felekezet. Ez a magatartás zárja el az ő ú t juka t a világ többi egyházai-
val és a Wor ld Councillal való bármiféle együttműködés elől. Ismerjük 
azt a másik, rajongó felfogást is, amely szerint e feszültség szintén fel-
oldható a jelenben, mégpedig az igazi hívőknek emberi .elhatárolással 
történő elkülönítése, gyülekezetalkotása által; az ilyen gyülekezet a 
Krisztus igazi választottjainak serege, tehát a Krisztus igaz gyüleke-
zete, egyháza itt a földön. E két szélsőség után nézzük az ökiunénikus 
mozgalmak (legalább is egy részük) feleletét! Ez a feszültség valóban 
fennáll. A részekre szakadozottság az egyházak specifikus »bűne«-, 
melyért egyformán bűnbánatot kell tartaniok. A feszültség és szét-
szakadozottság megszüntethető, de csak a (távoli) jövőben. Első lépés : 
az egyházak egymás elleni harcának megszüntetése. Második lépés: szö-
vetkezés gyakorlati feladatokra. Harmadik lépés : az egyházak eltérő 
dogmáinak visszavezetése néhjány közös alaptanításra. Végső cél : , a 
különálló egyházszervezeteknek egy egységes egyházszervezetben való 
feloldása. 

StjáuYunkra a fenti utak egyike sem járható. Az iilső kettő nyilván-
valóan nem, mivel nem számol az egyház lörténetben való megjelenésé-
vel s így a világgal való keveredésének adottságával. A harmadik látás-
módra vonatkozó megjegyzéseink: 1. Nem fogadhatjuk el azt a látást , 



amely az egyházak közötti minden különbözést elitéi és érette minde-
niktől egyformán bűnbánatot kíván. Van olyan szakadás, amely valóban 
bűn (I. Kor. 1,10. kk.). De vannak olyan szakadások, amelyek a Krisztus 
igaz ismeretéhez, az Isten igéjéhez való hűség szükségszerű következ-
ményei (Gal. 1,8.). A földi egyház egyre inkább világgá lehet. Bűn-e, 
ebben az esetben a vele való szembefordulás és a Krisztus igé je es igaz-
sága melletti megmaradás? Vájjon volt-e és bűnbánat tar tandó e a miatt 
is, hogy az egyház a reformációban kilépett a régi, üressé és halottá 
lett középkori egyházi keretek közül, és ú j r a a tiszta ige, a Krisztus-
rendelte szentségek a lapjára helyezkedett? 2. Sokszor felhangzik a vád 
az egyházi »konzervativizmus«, a »szűklátókörű .konfesszionalizmus< 
ellen. Ezek elleni orvosság lenne az egyház »dogmáinak« visszavezetése 
néhány alapvető, közös tanításra. De vájjon a konfessziók sutbadobása 
jelentene-e megoldást? Az igazság, a kijelentés igazsága, egy. Szükség-
szerűen megköveteli tehát az e felöl az iguzság 'felöl való határozott 
es világos hitvallást, konfessziót és vele a más véleményektől való elha-
tárolódást. A konfesszió elvetése azt jelentené, hogy a régi, tisztázott 
meggyőződés helyére ú j t isztázatlanság és bizonyságtalanság lép, ami 
\ iszont előbb-utóbb megint ú j konfessziók kialakulásához vezetne. 3. Nem 
lá t ja végül tisztán az egyház e világi, történeti adottságának velejáróit 
és az egyház életét is terhelő bűn súlyát az, aki — akár "közeli, akár 
távoli jövőben — it t a földön vá r j a és reméli az egyházaknak egyetlen 
• ilágegyházzá való egyesülését. Krisztus Urunk valóban ígéretet á d 
népének: Lészen egy akol és egy pásztor. (Ján. 10,16.). De meggyőző-
désünk szerint ez nem ebben a világban, a bűn világában, hanem annak 
megsemmisülésével következik be. Az egyházak szétszakadozottsága a 
világnak és a bűn hatalmának a történeti egyház keretei közé való be<-
hatolásából származott. Azt remélni, hogy ez a folyamat ta visszájára, 
fordítható és teljesen megszüntethető, annyit jelentene, mint -ibban "re-
ménykedni, hogy a bűn és' a világi a földi egyházból teljesen eltávolítható. 
Ha ez a belső kiváltó ok megszűnnék, egyedül akkor reménykedhetnénk 
a konfessziók és egyházak nélküli világegyház eljövetelében. Ez az opti-
mizmus azonban a bűn világában indokolatlan. 

Te l j e s reménytelenség és tétlenség tehát az álláspontunk az egy-
házak egysége, ennek munkálása és sóvárgó xárása dolgában? Korántsem! 
Mindig a szemünk előtt kell állnia Urunk főpapi imádságának: »Hogy 
mindnyájan eggyek legyenek . . ., hogy elhigyje a világ, hogy Te kiild:-
tél engem.« (Ján. 17,21.). Ha a külső — hitvallás- és szervezetbeli — 
egység, tehát a látás útja, a bűn és világ raj tunk való hatalma miat t i t t 
a földön elzárva marad is előttünk, egy út mégis nyitva áll számunkra. 
.4 hitnek az útja. A hit azt is érzi és megtapasztalhatja, amit a szem 
nem láthat meg. S a hit tapasztalata nem kevésbbé valóság! Az Apostoíi 
Hitvallásban közösen is megvallott hitünk szerint ez az egység az egye-
temes keresztyén anyaszentegyházban már most valóság. Krisztus hívei 
minden egyházból összetalálkoznak a hitnek ebben a belső, lelki egy-
ségében. Az egy Úrra irányuló hit, az egy keresztség s az egy Lélek, 
amely világkonferenciákon vagy kis bibliakörök lelki kohójában való-
sággal az egy Test tagjaivá teszi különböző egyházak keresztyénéit, vég-
hezvihet i azt a csodát is, hogy földi egyházuk nem egymás ellen hada-
koznak, hanem találkoznak a Krisztus fösége és urasága alatt, együtt. 



növekednek az ige közös tanulásában, a közös szeretet-szolgálatában 
es a világ előtt való közös vallástételben. Az fegyházaknak ilyen talál-
kozása szükségszerűen állandó önvizsgálatra és reformációra való fel-
hívás a másik egyház felé, de magunk felé is. A lényeges különbség; 
azonban: nem a külső egységért, hanem a Krisztusban való belső, igazi 
egység jegyében; nem kompromisszumok, hanem »az Isten Fiában való' 
hitnek és az Ö megismerésének egysége'« (Ef. 4,13.) útján. A keresz-
tyén egységmozgalomnak ez a formája lehet, hogy külső reformációra 
és együttműködésre is indít egyházakat.13 De ha — meggyőződésünk 
szerint — itt a bűn világában nem is vezethet konfessziók és egyházak 
nélküli tel jés egységre, ez a Krisztusra irányuló hitben, az ige közös, 
igaz és őszinte kutatásában, a keresztyén szeretet együttes gyakorlásá-
ban és a világ előtt a Krisztus jelöl t>aló közös tanúság (martyrium) 
vállalásában testet öltő egység' a világ egyházai között a látás szerinti 
különbségek megmaradása mellett is nagyobb és igazibb egységhez ve-
zet, mint a külső, kompromisszumos tanbeli vagy szervezeti únió. Egy 
pillanatra sem. szűnhetünk meg könyörögni azért, hogy ennek a belső, 
valóságos egységnek engedelmes eszközei lehessünk az egyház Ura 
kezében. 

Őszinte örömmel tölthet ' el bennünket, hogy az Egyházak Világta-
nácsa ezen a második úton, a belső egységnek, a 'Lélekben és hitben 
való elmélyülésnek útján, a Krisztushoz való közeledésben keresi az; 
egyházak egymáshoz való közeledését. Nem megalkuvást és elszíntele-
nedést, hanem az igében és a keresztyén igazságban való megerősödést 
kíván egyházaitól. »Egyik a másikat indítja a még te l jesebb hitre és élet-
újulásra. Kölcsönösen szólítják vissza egymást az apostoli bizonyság-
tételhez. Ha a Világtanács nem tenne semmi mást, csak- elindítaná a 
konstruktiv és kölcsönös ébresztés e folyamatát, úgy, hogy az egyházak 
az egymás ellen forduló, rivális államok defenzív magatartásából az, 
isteni igazságért való közös küzdelem és erőfeszítés eredményeinek egy-
mással való közlésére térnének át, ez már magában is igazolná létjogo-
sultságát.«114 Ezen az úton, tel jes hűséggel Isten kijelentett igazsága és 
hitünk tartalma felől hitvallásainkba foglalt meggyőződésünkhöz, kívánunk 
is! A világ egyházai számára nem adatottfmás jelben a Krisztus egyházát 
együtt és egységben haladni az Una Sancta útján a világ egyházaival. 
Közelebb Krisztushoz, közelebb az igéhez — s így közelebb egymáshoz 
építő találkozás ! 

Végül néhány gyakorlati feladat számunkra! Ebben az esztendő-
ben az ökuméné egyházai egymáshoz való viszonyának' s a Világgyűlés 
témáinak beható, a legkisebb lelkészi körökig is eljutó studium és tár-
gyalás anyagát kellene képezniök, magunk között is, meg a Világtanács-
ban velünk együtt helyetfoglaló, más egyházbeli testvéreinkkel is! Nem 
lenne talán lehetetlen a Világgyűlés időpontjában egy, annak témáival 

13 A bristol—moorfieldi két anglikán, bárom metodista és egy kongre-
gacionalista gyülekezet havonkénti közös kommuniója; a délindiái protes-
táns egyházak egyesülése Délindiai Egyházzá 1947 IX. 27-én Madrasban. 
O. Wyon : Signs of the New Life int he Church Universal (first draft), 
1948. 

14 Visser't Hooft, i. m. 13. 1. 



foglalkozó, itthoni közös nagy konferencia sem. Végül : szüntelenül kö-
nyörögjünk az egyház Urához azért, hogy ne emberi jószándék és akara t 
érvényesüljön ebben a nagy munkában, hanem embereken keresztül Isten-
nek ereje munkálkodjék most a világ egyházaiban. Hogy valóban el-
higyje ez a világ : Jézus Krisztus, az Isten Fia, a mi közös Urunk «és 
Megváltónk ! 

Dr. Nagy Gyula 

Keresztyénség és politikum 
1. Bevezetés. 

Mint minden háború, úgy a második világháború is igen mélyreható 
(áltozásokat idéz elö szellemi és társadalmi téren egyaránt. Ez ter-
mészetes is. Nem minden alap nélkül emlegetnek »korfordulót« nap-
jainkban. Végleges ítéletet erről majd csak a történelem mondhat, doi 
éi ezzük, hogy eddig is világnézeti átalakuláson és társadalmi változáson 
ment át nemzedékünk. A keresztyénség már igen sok világnézeti és tár-
sadalmi változást látott a maga kétezeréves történelmében. Lényegét 
mindig megőrizte változatlanul. Örök tartalma és mondanivalója szikla-
ként állt a korok minden változása, kavargása és, alakulása közepette is, 
de mégsem maradt kapcsolat nélkül az egyes korokkal, hiszen a Kriszr 
tusban hivők nem légüres térben, hanem a világban éltek és élnek. 

A keresztyénségnek a külső embervilághoz való viszonya mindig 
más és más volt. Volt kor, amikor a külső világ betört a tkeresztyén-
ségbe és összetöréssel fenyegette azt, az első évszázadok üldözései 
idején. Volt viszont olyan kor is, am,ikor a pápaság virágkorában a ke-
resztyénség akarta elnyelni a külső közéletet s nem az államegyház, ha-
nem az egyházállam valóságát akar ta megteremteni. 

A reformáció korának kálvini theokráciája azon az álláspontos van, 
hogy a keresztyénségnek megvan a maga pozitív igenje és nemje a világ 
dolgaiban is. Ebinek a theokratikus tradíciónak a hordozója a híres 
modern református teológus, Barth Károly is, aki szerint a Krisztus-
hitnek megvan a maga véleménye az államformákról is. »Rechtferti-
gung und Recht« c. művében így í r : »Az egyház részéről nem volna semmi 
értelme annak, ha úgy tenne, mintha az államhoz és államokhoz való 
viszonya tekintetében nem tudna tájékozódni, mivel éjszaka minden te-
hén fekete. Ellenkezőleg, az egyházzal szemben álló államok tekinteté-
ben is állandóan döntésekre kerül sor, ezért különbséget kell tenni állam 
és állam közt, tegnapi állam és mai állam közt.«1 Barth a keresztyén-
ség szempontjából legmegfelelőbb államformának a dembkráciát t a r t j a 
s ilyenként fel is sorolja Angliát, Franciaországot, a Skandináv álla-
mokat, stb.2 

A katolicizmus beleszólása a világi dolgokba, közismert. A Sylla-
bus, a modern kultúra, tudomány, gazdasági élet 80 tévelygését sorolja 

1 Karl Barth: Rechtfertigung und Reclit. 1938. 19. old. 
* U. a. 42. old. 



fel. Szembeszáll a szocializmussal, kommunizmussal, a vallás- és sa j tó -
szabadsággal, a bibliatársaságokkal, stb. A LXXX. pontja szerint : 
»Átkozott legyen, aki azt mondja, hogy a római pápának ki kell ési ki 
lehet békülnie és összhangban kell és lehet lennie a haladássaL, a libe-
ralizmussal és a modern civilizációval.«. A híres »Rerum Novarum« 
enciklika a szocializmussal, szakszervezetekkel és hivatásrendekkel fog-
lalkozik s gazdaság-politikai kérdéseket is érint, ugyanúgy, mint a negy-
venedik évfordulójára kiadott »Quadragesdmo Anno« enciklika. Az egyes 
országokban működő katolikus pártok mind a katolicizmus beleszólásá-
nak a megnyilvánulását jelentik' a külső politikai életbe. 

De nemcsak a katolikus és református, hanem az evangélikus 
egyház sem zárkózik el attól, hogy alkalomadtán külső politikai ügyekbe 
beleszóljon. Külföldi példa a német és norvég evangélikus egyház harca. 
Hazai püspöki karunk is többször intéz átiratot a kormányhoz. 

E kiragadott példákból is látszik, hogy valamiféle kapcsolata van 
a keresztyénségnek a külső élettel. Az egyháznak, a Krisztusban hivők 
közösségének az élete bele van ágyazva a külső emberi közösségek éle-
tébe. Ezernyi szál és kapcsolat fűzi őket egybe egymással, hiszen a ke-
resztyén ember benne él az aristotelesi értelemben vett »Pólis«-ban, s 
keresztyén élete az állampolgárok »politeia«-jában valósul meg és jut 
teljességre. A keresztyénségnek és a politikumnak kétségtelenül van 
valamiféle kapcsolata, hiszen a keresztyén ember egyszerre tagja az, 
egyháznak és a külső politikai közösségnek, az államnak. Az egyház-
ban, mint »comm'unio sanctorum«-ban, valósul meg Isten életet új í tó 
hatalma s ez az újjászülő erő hatással van a keresztyén ember minden, 
élet megnyilvánulására, ennek kiáradó és kiterjedő jellege van az egész 
élet számárja. A politika viszont a közösségek, főleg államok vezeté-
sének az elmélete, vagy pedig átvitt értelemben a közösségvezető tevé-
kenységek irányítása, illetve javaslattétel a vezetésre. Amint a keresz-
tyénség az élet egészét átható folyamat lehetőségét re j t i magában, 
úgy a közösségvezető tevékenység számára is van mondanivalója, s az 
életnek a közösségi, állami berendezésének a mikéntje sem lehet kö-
zömbös számára. Hiszen a keresztyén élet nem elvont elvek síkján va-
lósul meg, hanem ot t is, ahol »zúg az élet tengerárja«, kint a .minden-
napi életben, a hétköznapok sodrában. A keresztyénséget sohasem le-
hetett elefántcsont toronyba zárni, mert Isten igéjét hirdette az élet 
egésze, tehát a külső politikai közösségek, az államok felé is. ViszonU 
a politikum sem nélkülözheti a keresztyénségben rejlő örökkévaló er-
kölcsi tőkét és életújító hatalmat, a belső lelki értékek elvesztésének 
a következménye nélkül. Ennek bizonysága az egész egyháztörténelem, 
amely ebből a szempontból nézve nem egyéb, mint állandó küzdelem a 
keresztyénség és politikum egymáshoz vyaló viszonyában a helyes és-
időszerű kapcsolat megtalálásáért. Ennek a kapcsolatnak a hullámzását 
figyeljük meg a következő kérdésen keresztül: az élet természeti, külső' 
viszonyaiba, a társadalmi összefüggésekbe, az állami életbe, általában 
a *polis«-nak az ügyeibe meddig volt a keresztyénségnek beleszólási 
határterülete? 

Mielőtt azonban ezt a kérdést a történelem folyamán vizsgálnék}, 
megelőzőleg tekintettel kell lennünk az egyház sa já tos alapvető tulaj-
donságára. Arra , híogy tagjai a Szentlélek által egybehívottak, tehát? 



Istentől irányítottak, Isten pedig igéjén keresztül végzi ezt az egybe-
gyűjtést . Az ö igéjo a zsinórmértéke, alapja és fundámentuma az egy-
háznak. Életfolytatását tehát a Szentírás szabja meg és irányítja. E r r e 
épül fel az egyháznak minden életviszonya. Nem elég tehát kérdésün-
ket csupán a történelemben felvetni, hanem szükség van a r ra is, hogy 
tisztázzuk a Szentírás állásfoglalását, a keresztyénség zsinórmértéké-
nek az útmutatását . Ettől a zsinórmértéktől történhetett ugyan elhaj lás 
a történelem folyamán, de örökkévaló, felülről jövő ereje a keresztyén-
ség számára mindig eleven marad, s a hozzávaló hűség állandó igye-
kezete kell, hogy legyen az egyháznak. 

A Szentírás megszólaltatása után vizsgálhatjuk meg, hogy a tör-
ténelemben folytatott életgyakorlat milyen választ tud adni fel tet t kér-
désünkre, s ezek alapján szűrhetünk le néhány megfigyelést a keresz-
tyénség és a politikum viszonyát illetően. 

2. Az Ószövetség. 
Az Ószövetségben, Isten választott népénél a vallási és nemzeti, 

a hitbeli és politikai tényezők egybefolynak. Az ökuménikus, egyete-
mes vonások sokszor hiányoznak1, a hit a nemzeti kötöttségtől nem tud 
mindig elszakadni. Ábrahámmal Isten kegyelmi szövetséget köt, ígé*-
retet nyer, hite mindenestől Istenhez fűzi, de ugyanakkor a testi leszár-
mazás szerepe is fontos nála (Ábrahám ' = népek atyja) , ő a zsidóság 
ősatyja, »Ábrahám a mi atyánk!« vallják nemzeti büszkeséggel a zsidók 
Jézus előtt is. Mózes Isten szolgája, általa ad ja Isten a tíz parancso-
latot, de ugyanakkor egyúttal a politikái vezetés is az ő kezében van, 
ö áll népe élén az Egyiptomból való kivonuláskor, s a honfoglalás felé 
is ő vezeti népét. Jozsué népéne'k ú j vezére, akinek a fönsége alatt 
veszi birtokba Isten által kijelölt fö ldjé t a nép, de ugyanakkor Isten 
embere is, aki így tesz bizonyságot Istenhez való viszonyáról-: »Én és 
az én házam, az Úrnak szolgálunk.« 

Az ígéret földjén a bírák ugyanígy magukban egyesitik Isten szol-
gájának és a politikai vezetőnek ' a személyét. Józsué halála után a 
nép elpártol Jahvétól, aki idegen népek elnyomását küldi büntetés-
képen a népre. (Moábiták, midiániták, efraimiták, filiszteusok, s tb.) . 
Amiklor a nép megbánja bűnét, Isten szabadítót küld egy-egy bíró 
személyében, aki győzelmet hoz az elnyomók felett, s győzelemre viszi 
népét, ami egyúttal a nép Istenhez térését is jelenti. (Debora és Bárák, 
Gedeon, JeTte, Sámson, stb.) 

Sámuel bíró, főpap és próféta egy személyben. Mikor pedig Saul 
lesz a király, már megosztódik az egyházi és politikai vezetés. A kirá-
lyok gyakorolják ugyan a politikai hatalmat, de Isten kezdettől fogva, 
prófétákat rendelt melléjük. Tisztüket csak akkor töltik be híven, ha 
Isten próféták által kijelentett akaratát hűségesen végrehajt ják. A ki-
rályok Könyve a szerint ítéli meg a királyokat, hogy hallgattak-e a pró-
fétákra vagy sein. A nagy királyok idején Sámuel és Náthán Észak-
Izraelben, Illés és Elizeus, majd Ámos és Hoseás, Júdeában pedig 
Ésaiás, Mikeás. Sophoniás, Jeremiás hirdetik Isten igéjét, de ugyan-
akkor az igével kapcsolatos külpolitikai helyzetbe is beleszólnak, az 
uralko£óházban tapasztalt visszáságok ostorozásán kivül. Egyiptom és 



Asszíria között őrlődött Izrael, Júdeát pedig a babiloni fogság nyelte 
el. De amíg idáig jutottak, addig a próféták megfeszített buzgalommal 
hirdették Isten igéjét. Egyedül az Ürra való hagyatkozást követik az 
egyéni, családi, társadalmi, nemzeti életben egyaránt. Támadják a zsar-
nokságot, elnyomást, a szegények, özvegyek kizsákmányolását, a gazda-
gok dözsölését és szívtelenségét. Ámos keményen ostorozza Izrael bű-
neit, s büntetésképpen a iogságot helyezi kilátásba. Öt víziója közül 
az első kettőben Ámos közbenjáró könyörgésére Jahve még megkegyel-
mez a népnek és elhárít ja a veszedelmeket, de a továbbiakban már azt 
hirdeti a próféta, hogy nem lesz irgalom. Meg is jövendöli, hogy észak-
ról f|og eljönni a nép, amely Isten büntetését fogja kiteljesíteni, csak 
a nevét nem mondja még meg. Hoseás fájdalommal nézi, hogy Izrael 
Egyiptom és Aszii^ia között ingadozik, s hol egyiknek, hol másiknak 
akar a kedvében járni, holott egyedül Jahveban lehet bizakodni és csak 
őt lehet segítségül hívni. Ésaiás korában nagy történelmi események 
mennek végbe. A sir-efraimi háborúban, melyet Izrael és Sziria indít 
Júdea ellen, Júdea Asszíriától kér segítséget és IV, Tiglát Pilézer 
Damaszkusz elfoglalásával véget vet a sziriai birodalomnak, majd egy 
évtized múlva Izraelt is meghódítja Asziria. Ezekben a nagy esemé-
nyekben Ésaiás működése első szakaszában, intő és feddő beszédek-
kel fordul a néphez. Kikel a bűnök ellen és hirdeti Isten haragját . Ami-
kor azonban megnehezül népének a sorsa, a sir-efraimi háború és Je-
ruzsálem ostromának az idején már vigasztaló szóval közelít hallgató-
ságához. Deuteroezsaiás korában már Babylon a leigázó hatalom. Az 
idegen földön élők számára azt a vigasztalást hirdeti a próféta, hogy 
a fogság nemsokára véget fog -érni, e,z a hatalom is alkonya felé köze-
ledik, s már megnevezi a szabadítót is, aki Babylont meg fogja hódí-
tani, s ez Kóres, Cyrus, Perzsia királya .Ezzel akar erőt önteni a szen-
vedések között a nép szivébe. Jeremiás a társadalom, a papok, kirá-
lyok bűneit támadja, beleszól a politika é(s| a közélet dolgaiba, mert erre 
Isten kényszeríti őt. Bátran meri a külpolitikába is belevinni Isten igéjét. 
Isten szolgájának nevezi Nab'ukodonozor babilóniai királyt és a néki 
való szolgálást parancsolja, mondván: »vegyétek nyakatokra a babiloni 
királynak jármát és szolgáljatok néki és az ő népének és éltek.« (Jer . 
27. 12.). Jeremiás hangoztatja, hogy Isten a pogány hatalmakat harag-
jának szolgálatába áll í thatja és a bosszúállását végezteti el velük. Ebben 
lehet csíráját találni annak a Pá l apostoli mondatnak, amely szerint a 
felsőbbség »Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, aki gonoszt; 
cselekszik«. (Jer . 4,5—8; 32,26—36. és Róm. 13,4.). Ezékiel azzal vi-
gasztalja övéit, hogy Isten a fogság minden bajával és csapásával bű-
neiért fenyíti meg a népet, de végleg nem veti el, mert hiszen mégis 
csak választott népe és el fog jönníi a szabad jövő, amikor eljön a bün-
tetés az ellenségre és Izrael népe ismét templommal, törvénnyel, kul-
tusszal rendezkedhetik be. Dániel könyve azt az Újszövetségben is han-
goztatott igét hirdeti, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, sem-
imint az embereknek. Amikor Nabukodonozor arany állóképet állí t tat 
fel és megparancsolja, hogy aki leborulva nem imádja, az tűzhalállal 
bűnhődik, az Isten-félő zsidó férfiak, Sidrák, Misák és Abednegó, a 
lelki ügyekbe beavatkozó zsarnok felé azt felelik: »Imé, a mi Istenünk,, 
akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből 



es a te kezedből is, ö király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, 
Jegyen tudtodra, ó király, hogy mi a t e isteneidnek nem szolgálunk és 
az arany állóképet, amelyet felállí t tattál, nem imádjuk.« (Dán. 
3,17—18.). Jónás könyve mutat rá világosan, hogy Isten nemcsak Izra-
el, hanem minden nép istene, aki a pogányokat is szerető cs meg-
mentő gondozása alá veszi.. A partikuláris zsidó nemlze'ti gőg szétfosz-
lik a vallás és politikum gyakori egysége kettéválik, hogy helyet adjon 
a hivő élet igazi és helyes formájának, a lélek szerinti Izraelnek, *Israel 
kata pneuma«-nak. 

3. Az Újszövetség. 
Az Újszövetség már a napkeleti bölcsek kódolásánál kifejezésre 

jut ta t ja , hogy «Jézus Krisztus minden népé, mindazoké, akik hisznek 
benne. Amint az Ószövetség prófétái is jövendölték, kiengesztelést hoz 
a békesség fejedelme, a szabadító. Jézus tekintete a Mennyei Atyával 
\ aló viszonyon csüng. Küldetésének a lényege ez : »Úgy szerette Isten 
a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta érte,, hogy aki hisz benne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.« (Ján. 3,16.). Jézus Krisztus-
nál ez a küldetés áll a középpontban. Természetes, hogy emberré léte-
lével benne él az emberi lét szükreszabott körében. Ö, aki az örökké-
^ lóságbó l jött, most időhöz van kötve. Aki mindenható, most a poli-
tikai rend uralma alá van vetüe. Emberi mivoltánál fogva természetes, 
hogy eszik, iszik, alszik, elfárad, kora öltözködéséhez alkalmazkodik, 
kora ismeretein túl nem lép, kora társadalmi és politikai rendjé t elszen-
vedi. De sem az evés-ivás, sem a kor külső mozgalmai nem fontosak szá-
mára, mert ha fontos lenne, akkor küldetésének kor, idő és történelem-
felettisége veszne el. Ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy a politikai 
rendhez való viszony tekintetében alig van megnyilatkozása Jézus Krisz-
tusnak. Ki kell tehát emelnünk, hogy Jézus Krisztus szerint ebben a 
\onatkozásban is: »Egp a szükséges dolog...« és az összes többi mel-
lékes. »Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát és ezek 
mind megadatnak néktek.« (Mt. 6,33.). Az ő nyomán az egész Újszö-
\e tség nem ismer fontosabb kérdést az Istenhez való viszonynál. A leg-
szükségesebb útmutatás t azonban megadta a politikai rendre, a fel-
sébbségre, az államra vonatkozóan. 

A zsidó Jézaist azzal a kérdéssel akarják tőrbecsalni, hogy az 
adófizetés kapcsán mutassa meg a politikai hatalomhoz való viszonyát, 
amelyet úgy állítottak be, hogy ne lehessen helyes feleletet adni a kér-
désre. Ma Jézus az adófizetés mellett foglal állást, akkor az elnyomó 
fliegen hatalom kiszolgálójának látszik és a nép rokonszenvét veszti el. 
Ha pedig szembeszáll az adófizetéssel, akkor államellenes lesz és szem-
betalál ja magát az államhatalom szerveivel.' Válasza ez: »Adjátok meg 
a császárnak, ami a császáré^ és Istennek, ami az Istené. (Mt. 22,21.). 
Ezzel a felelettel Jézus nem azonosítja magát a zeloták forradalmi irány-
zatával, amelyik szégyenletesnek tartotta, ha a zsidók megfizetik az adófc 
az idegen hatalomnak és Istenen kívül még más hatalmat és elismer-
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nek uruknak, viszont nem azonosítja magát a Herodes-pártiak római 
bará t politikájával sem, hanem feleletével rámutat arra, hogy az isten-
félelemmel természetes viszonyban megfér a politikai hatalomnak való 
engedelmesség. Az e^üstdénáron, amelyet Jézusnak mutattak, Tiberius arc-
képe állott, s fel irata ez volt: »Tiberius, Caesar divi Augusti filius 
Augustus.«. Ebből; a feliratból kiindulóan állít ja Jézus a kérdezők 
szeme elé azt a követelést, hogy aki felettük a politikai hatalmat gyako-
rolja, annak engedelmességgel tartoznak. Jézus szerint tehát a felsőbb-
ségnek, az államnak szóló adófiz(etés, azaz támogatás: kötelesség. Az 
Istenben való hit tehát senkit sem jogosít fel arra, hogy állampolgári 
kötelességét ne gyakorolja. Bár Jézus ezzel a mondatával nem elvi állás-
foglalást, vagy ú j államjtani alapvetést nyújtott, mégis irányt mutató 
ez az ige >a keresztyének számára mindenkor. Ettől az útmutatástól 
kezdve állandóan a keresztyénségnek a politikai felsőbbséggel szem-
ben tanúsított engedelmeskedő magatartása. 

A politikai hatalommal Jézus nemcsak ilyen elvi kérdés-tisztázás 
során került szembe, hanem úgyis,, mint amelyik életére tör, s kivé-
geztetését foganatosítja. De ekkor is megmaradt mindvégig a mellett, 
s ezt magatartásával is kidomborította, hogy a felsőbbség hatalma fe-
lülről, »anóthen« való hatalom. Amikor Pilátus előtt áll,, azt mondja: 
»Semmi hatalmad sem volna raj tam, ha felülről \nem adatott volna né-
ked.« (Ján. 19,11.). Jézus akkor is elismeri ennek a hatalomnak a fe-
lülről való voltát, ha az igazságtalan, magab'ízó és önkényes hatalom. 

Ha azután nemcsak a politikum hatalmi vonatkozását nézzük, ha-
nem a gazdaságit és társadalmit is^ akkor erre nézve is ki kell emel-
nünk, hogy amint az előbb nem kereshettünk jézusi államtani alapvetést, 
ugyanúgy m!ost sem olvashatunk Ici jézusi gazdasági erkölcstant vagy 
társadalmi etikát. Az evangéliumokban a világ dolgaival való törődés 
egészen periférikus valami. Azonban mégis szerepelnek ilyenek, hiszen 
a keresztyén ember benne él a világban^ s keresztyén élete, éppen azon 
bukhat meg, hogy elsodorják a világ dolgai Istentől. Nem felej thet jük 
el, hogy Jézus Krisztus ajkáról tanultuk meg a Miatyánk könyörgését: 
»A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.« (Mt. 6,11.). A testi 
élet folytatásához szükséges dolgokról ezt mondja Jézus Krisztus Isten-
ről : »Jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.« 
(Mt. 6,32.). Amint Isten világából, úgy a keresztyén életből sem zár-
hatók ki az anyagi vonatkozások. Azonban helytelenül járnánk el, ha Jézus 
Krisztust és a gazdasági-társadalmi kapcsolatok viszonyát néhány ki-
ragadott adatból próbálnánk összetákolni. A tékozló fiú történetéből 
fölösleges kierőltetni a magántulajdon elismerését, vagy az öröklési jog 
isteni legalizálását, mert a példázat szive máshol van. Ugyanígy modern 
gondolai belemagyarázása volna, ha Jézust mint munkásembert, vagy: 
éppen mint proletárt rajzolnánk meg, azért, mert ács fia volt, s mert-
tökéletesen hiányoztak belőle a kapitalista vonások. Jézus Krisztust 
mint cégért és reklámot sohasem használhatja fel semmiféle modern esz-
me vagy világnézet. Az ő evangéliumának kinyilatkoztatása minden idők 
örökérvényű, időn és téren felül álló igazsága. Ezért a világ dolgaiban 
való forgolódásunkra nézve, az ég és föld elmúlását túlélő,, örök igéje 
az iránymutató. Ez pedig az egyéni önzés lefejtésében és a szeretet-
szolgálaiában foglalható össze. A Krisztus tanítványa irgalmas samari-



tanúsként j á r j a a \ i lágot. Ebben a tisztében pedig nem lármás dicséretre 
vágyik, hanem nem t u d j a a bal keze, mit cselekszik a jobb keze. A tit-
kon látó Atya színe előtt él. Ö lát ja , a hetedik parancsolat ellen (vét-
kezőt, éppen ezért nem <'az emberért, hanem az Istenért kell adnia a ta -
nítványnak jó mértéket, megnyomottat és megrázottat. (Luk. 6,38.). 
A gazdag i f jú története sem a vagyonfelosztás ál talános parancsa, vagy 
éppen a földreform evangéliumi alapigéje, hanem döntésre való fel-
hívás a mammon és Isten szolgálata között, ha a vagyona ú t j á t ál l ja 
a gazdag i f jú üdvösségének, akkor világos döntéssel kell ott hagynia a 
vagyon-bálványt és követni u rá t és mesterét ugyanúgy, mint a másik-, 
nak, aki megfogta az ekeszarvát s elindult Isten országa követésére, nem 
lehet hátratekintenie, ha pedig a harmadik elé a családi élet akadálya 
áll, akkor hagynia kell, hogy a halottak temessék halottaikat^ mert hang-
zik a hívás minden akadályon keresztül is : »Jer és kövess engem!«: 
f é l r eé r t é se és megszegényesítése Jézus igéjének az, ha napi aktuali-
tásokat gondolunk bele kinyilatkoztatásába és minduntalan törvényt csi-
nálunk igéjéből. így Mt. 5,42.-ből nem lehet kamat-tilalmat, vagy Luk. 
3,11-ből a magántulajdoni renddel szemben a köztulajdoni rend köve-
telését kiolvasni. Ezek helyett inkább abban kell keresnünk az ő igéjé-
nek útmutatását, , hogy a gazdasági, társadalmi, közösségi életben is 
Isten gyermekeihez méltón viseljük magunkat,k mint akik tudják, hogy 
az élet leghétköznapibb dolgaival kapcsolatos magatartásukért is fele-
lősségre von minket az Űr. 

K'ülönösen két dolgot lehet kiemelni a gazdasági vonatkozású jézusi 
igékből. Az egyik az^ hogy a földi javak értékét kellő mélységre süly-1 

lyeszti az Úr. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri 
is, de lelkében kárt vall?! Érdemes hát eladni mindent, csakhogy azi 
egyetlen drágakövet, Isten országát elnyerhesse az ember. Jézus Krisz-
tus értékrendszere így kezdődik: »Először az Isten országa/« 

A másik az, hogy a római jogi értelemben vett magántulajdont 
nem ismeri. Az ember nem korlátlan ura tulajdonának, csak sáfár, 
benne. Amolyan átmeneti kis senki, aki elszámolásra kapott tálentumo-
kat, szinte bizományba, ezekről azonban tudnia kell, hogy számadásra 
vonja őt az Úr. A gaztíag és Lázár történetéből világos a gazdag bűn-
hődése méltatlan sáfárkodása miatt, viszont a szegény özvegyasszony! 
templomi perselybe dobott két f i l lérjén megakad Jézus Krisztus jótetszó 
tekintete. Az anyagi javakkal való gazdálkodás is Isten ítélete alá 
tartozik ! 

Hál apostol szorosan Jézus iránymutatása nyomán halad. A Róma-
beliekhez írt levél 13. fejezetében így í r : »Mindenki vesse magát a lá 
a felettes állami hatalmaknak. Mer t nincsen állami hatalom, csak Isten-
től, a meglévő hatalmat ped(ig Isten rendelte. Azért, aki fellázad az 
állami hatalom ellen, az Isten rendelésének áll ellen. Az ellenállók 
pedig ítéletet vonnak magukra. Mer t a hatóságok nem a jó, hanem a-
gonosz cselekedetek számára félelmesek. Akarod, hogy ne kelljen fél-
ned a hatalomtól ?Cselekedd a jfót, s megdicsér érte. Hiszen Isten szol-
gája a te javadra. Ha pedig rosszat cselekszel, félj . Mert tfiem ok 
nélkül viseli a fegyvert, hiszen Isten szolgája, hogy megtorlásával utat 
nyisson Isten haragjának az ellen, aki rosszat cselekedett. Ennek követ-
keztében szükséges, hogy alávessük magunkat az állam hatalmának, nem-



csak Isten haragja,, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen azért fizet-
tek adót is : Istennek szolgái ők, akik éppen ebben a tisztükben fog-
lalatosak. Adjátok meg mindenkinek, amivel neki tartoztok: akinek adó-
val, az adót; akinek vámmal, a vámot; akinek félelemmel, a félelmei; 
akinek tisztelttel, a tiszteletet!«• (Róm. 13,1—7.)* Nem tesz különb-
séget, hogy az illető államhatalom erkölcsös-e, keresztyén-e, van-e kul-
túrális célkitűzése? Kijelentése egyetemesen érvényes minden politikai 
rendre és uralkodó felsőbbségre, amely a hatalom gyakorlásának tény-
legesen birtokában van: »Nincs állami hatalom,, csak Istentől.«. Sőt a 
felsőbbség: »Isten szolgája,, a te javadra.« (Róm. 13,4.). Mert azzal, 
hogy megtorolja a bűnöket, Isten haragját tolmácsolja, míg a jónak 
és a) 'rendnek a védelmezésével ugyancsak Isten szolgálatában áll. »Isten 
szolgája« jéllege miatt nemcsak kényszerből, hanem szíves készséggel 
kell néki engedelmeskedni, hogy megőrizhessük a jó lelkiismeretet. Jézus 
igéje alapján kívánja Pál is, az alattvalói hozzájárulást a világi felsőbb-
ség céljaihoz: az adófizetést. Mivel az államhatalmat Isten rendelte, 
azért a néki való engedelmesség sem pusztán a kényszer hatása alat t 
végbemenő meghunyászkodás, hanem az is Isten akaratán nyugszik. Aki 
tehát »fellázad az állami hatalom ellen, az Isten rendelésének 
áll ellen«. Ez pedig, amint majd később látni fogjuk, akkor is érvényes, 
ha az államhatalom rendeltetéséről megfeledkezvê, a jogtalanság ú t j á ra 
Zép. Ekkor természetesen csak a lázadás és tettleges ellenszegülés mél-
tatlan, ellenben az állam Isten akaratának az ú t já ró l való letérése ön-
magában nyilvánvaló és kinyilvánítható lehet. 

Pál apostol a politikai hatalomnak nemcsak azért tulajdonít ilyen 
jelentőséget, mintha ő, mint római polgár, annak kizárólag csak az elő-
nyeit és védelmét élvezte volna. Hiszen II. Kor. 11,26. felsorolása sze-
rint különféle veszedelmeken ment át, amelyek nagyrészt éppen a poli-
tikai hatalom oldaláról érték .Ezenkívül az Apostolok Cselekedeteiről 
írott könyv bizonysága szerint nemcsak a zsidó néptől, hanem a hódító 
római államhatalomtól és annak fogságától is sokat kellett szenvednie. 
A zsidók számtalanszor bevádolták s római tisztviselők előtt többszöri 
kihallgatásra és peres tárgyalásra került a sor. Pál apostol itt sem tár-
sadalmi forradalmár, aki elvetné a meglévő jogrendet, és a közösségi 
élet intézményes berendezéseit, hanem beleilleszkedik a jogrendbe 
és a peres tárgyaláson a szokásos feltételek között ad j a , elő 
mondanivalóját. Amikor Festus helytartó előtti tárgyalásán annak a 
veszélye forog fenn, hogy Caesareaból Jeruzsálembe szállíttatása közben 
ä zsidók meggyilkolnák, ügyét a császárhoz fellebbezi meg, a római pol-
gár élvezte jogokat gyakorolja és a szokásos formákat betar t ja . Azt 
mondja: »A császár ítélőszéke előtt állok, itt kell nékem megítéltetnem. 
A zsidóknak semmit sem vétettem, miként 'te is rjól tudod. Mert, ha vét-
kes vagyok, és valami halálra méltót cselekedtem, nem vonakodom a 
haláltól, ha azonban semmi sincs azokban, amikkel ezek vádolnak en-
gem, senki sem ajándékozhat oda engem'azoknak. A császárra apellá-
lok!« (Ap. Csel. 25,10—11.) 

4 Lie. dr. Karncr Károly: Isten igazsága c. Római levél kommentár-
jának fordítása alapján. 



A Krisztus-hívő lelkét tel jesen a Mester szava tölti be : »Keressé-
tek elsősorban Isten országát és az ő igazságát . . .«! (Mt. 6,33.). Pá l 
apostol ugyanezt így fogalmazza, hogy polgárságunk, hazánk, államszer-
vezetünk a mennyben van. (Fii .3,20.). A zsidókhoz írt levél szerint 
pedig: »Nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.« 
(13,14.). A keresztyén embert nem is köti le éppen ezért a politikai' 
rendnek a kérdése, hanem amit a felsőbbség megkövetel tőle, azt alatt-
valói hűséggel teljesíti . 

Idáig könnnyen az a benyomásunk támadhatna,, mintha az Újszö-
vetség a politikai hatalom megítélésénél mindent idealizálna, mitsem 
tudna annak elfajulásáról , s ál talában kedvezően ítélné meg az állam-
hatalmat. Hogy azonban ez mennyire nem így van,- annak bizonyítéka a 
Jelenésekről írott könyv. Kétségbeesetten l á t j a János apostol, hogy |a ten-
gerből feljövő fenevad,, a nagy Babylon, a bíborba ;és skar lá tba öltözött 
asszony, ai pogány Róma, te l jes hatalmat nyert a keresztyének fölött . 
Önmagát isteníti a császári hatalom, s ezzel a politikai hatalom a maga 
teljes öncélúságát hirdeti. Felülről kapott hatalmát Isten ellen hasz-
nál ja fel. Hiába van öltözéke arannyal, drágakövekkel, gyöngyökkel éke-
sítve, hiába fedezi rút bűneit kedvező külszinnel, kezében az utálatos 
ságoknak,, a paráznaságnak, a t isztátalanságnak a poharat t a r t j a . Övé 
minden hatalom a földön, hét halmon ül, ami nyilvánvaló célzás Róma 
hét halmára. Erről í r ja az apostol : »És imádák â sárkányt, aki a; ha-
talmat adta a fenevadnak és imádák a fenevadat, >ezt mondván: kicsoda 
hasonló á fenevadhoz? Kicsoda viaskodhatik ővele? Es adaték néki 
nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adaték néki hatalom, 
hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. Megnyitá azért az ő száját Isten 
ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevé(t é s az ő sá torát , é s 
azokat, akik a mennyben laknak. Az is adaték mékij hogy a szentek ellen 
hadakozzék és őket legyőzze. És adaték néki hatalom minden nemzet-
ségen, nyelven és népen.« (Jel . 13,4—7.) A titokzatos 666-os szám való 
szinüleg a római császárok valamelyikére vonatkozhat. A keresztyén-
ség szembetalálta magát az önmagát istenítő, zsarnok, vérszomjas, ke-
gyetlen és igazságtalan államhatalommal. Ebben a lelki helyzetben !sem 
'uszit a Jelenések Könyve zelóla-magatartásra, nem követel fegyveres 
ellenállást, sem az adógaras fizetésének megtagadását. Olvasói elé egy 
utat t á r : a mártírium ú t j á t : »Semmit ne fél j azoktól, amiket szenvedned 
kell, ímé a sátán egynéhányat liközületek a tömlöcbe fog vetni, hogy' 
megpróbáltassatok, és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind-
halálig és néked adom az életnek koronáját!« (Jel . 2,10.). Lehet, hogy 
ez az államhatalom megszegi Isten akaratát , hogy az ' ő Szol-
gá ja legyen. Lehet, hogy a felülről nyert hatalommal A'isszaél, de ezzel 
a démonizálódolt államhatalommal szemben sem lehet az erőszakot erő-
szakkal megtorolni. Mert , aki kardot ránt, kard ál tal vész cl. Ez a 
helyzet csak annál jobban neveli a hívőket a Szentlélek iskolájában s 
annál forróbban tör fel a kiáltás a megváltás reménysége után: »Bizony 
jövel, Uram Jézus!« (Jel. 22,20.). Az ülcözések ideiének keresztyén 
népe nem lázad és nem szervezkedik, hanem imádkozik. Nem zúgolódik, 
hanem megváltást vár. Hitét annyira komolyan veszi, hogyha szükség 
van rá, akkor a vértanúságig menő vallástétellel lesz hű elhivatásához 
az apostoli ige ér te lmében: »Istennek kell inkább engedelmeskedni, 



hogynem az embereknek.« (Ap. Csel. 5,29.). Amikor tehát összeütközésbe 
kerül az istenhit a politikai hal alommal, akkor habozás nélkül Istent 
választja az Újszövetség és hátat fordít az emberi hatalomnak. 

Az apostoli levelek gazdasági és társadalmi vonatkozásaiban sokat 
emlegetett jelenség a jeruzsálemi gyülekezet szeretet-kommunizmusa. 
Amit az ige így fejez ki : »Mindenük köz vala.« (Ap. Csel. 2,44—45.), 
az nem mai értelemben. vett köztulajdoni rendszer, hiszen nem állami, 
nem kényszerítésbeli, hanem hitbeli, önkéntes vagyonközösségen alapult 
a tanítványok testvéri együttléte. Ebben az uralkodó vonás a testvéri 
szeretetszolgálat, egymás iránt a Szeretet Királyának nagy parancsolata 
szerint 

Másik jellemző vonás a testi munkának a megbecsülése. Abban a 
korban, amikor a szabad görög ember »banauzia«-nak tekintette a testi 
munkát, ami csak rabszolgához méltó, hangzik el Pál apostol szava arról, 
hogy olykor tulajdon kezeivel munkálkodik, hogy vaiami módon másoknak 
terhére ne legyen. A kemény ószövetségi ítélet: »Aki nem dolgozik, ne 
is egyék«, paranccsá teszi a munkát, s elvesz róla minden lealacso-
nyító jelleget. 

A Filemonhoz írt levél hatalmas illusztrációja annak, hogy egye-
ílül Jézus Krisztusban omlanak le a társadalmi válaszfalak. Onesimus, 
az urától megszökött rabszolga, megtérése után, úgy kerül vissza File^ 
monhoz, az úrhoz, mint testvér a Krisztusban, Az állatszámba menő 
rabszolga és a jogokkal bőven felruházott úr, immár egyenlők Krisz-
tusban,. mitse törődnek a világ társadalmi különbségeivel, Filemon Ono-
simust, mint Pál apostol »szívét«, úgy fogadja magához. 

A Jézus Krisztusban támadt ú j élet megújít ja az összes életviszo-
nyokat, a politikum hatalmi, gazdasági és közösségi problémáiban egy -
aránt, Isten akarata alá rendezve azokat. 

Az Újszövetség útmutatásával voltaképpen meg is találtuk a Szük-
séges irányvonalat, amely a keresztyénség és a politikum kérdésében 
zsinórmértékül szolgál. így most már a továbbiakban az igének a fé-> 
nyénél vizsgálhatjuk meg azt, hogy az egyháztörténelem folyamán az 
egyház menny iben volt hű vágy lett hűtlen ehhez á zsinórmértékhez. 

4. A reformáció e lőt t . 
A keresztyénséget a három első évszázadban semmiféle politikai 

hatalom sem támogatta, sőt terjeszkedésének út ja elé akadályokat gör-
dített. A római birodalom, amelyet a híres római jog és a hatalmas, 
hadsereg tartot t össze, türelmesen viselkedett minden vallással szemben. 
Nem törődött a zsidók körében keletkezett viszályokkal, amikor a fel-
dühödött főp.apok és farizeusok Istvánt megköveztették, értelmetlenül 
állt azokkal a vádakkal szemben, amelyekkel Pál apostolt illették. Igazi 
összeütközés a keresztyénség és a római birodalom között csak akkor 
pattant ki, amikor a római államhatalommal, a császár személyével ke-
rültek ellentétbe a keresztyének. Hivatalosan is megvádolták őket lállam-
ellenességgel (hostis rei publicae) felségsértés (crimen laesae majesta-
tis) sacrilegium bűnéért, sőt istentagadásért is (atheotés). A keresz-
tyének az egyetlen urat, a Kürios-t, Jézus Krisztust imádták, s nem-



voltak hajlandók a császárt istennek tekinteni és őt imádni, éret te 
azonban imádkoztak. A császár istenítésének a megtagadása a római 
államhatalom szemében államellenes, felségsértő cselekmény volt, amit 
leltétlen meg kellett büntetniök. A keresztyénséget éppen ezért »religio 
illicita«-nal minősítették. A pogány közvélemény sok közönséges bűn-
nel vádolta őket, s bármi b a j és zavar rvolt is az imperiumban, min-
denért a keresztyéneket okolták, s végigmorajlott a pogány [tömegeken: 
»christianos ad leonem«. Seholsem talál juk annak nyomát, hogy ,az 
igazságtalanságok miatt a keresztyének fellázadtak volna, vagy erősza-
kosan ellánállottak volna a római államhatalomnak. A hit hősiességé-
vel viselték sorsukat^, s a mártírok vére mag (volt, amely azután bőséges 
a ra tás t hozott. Vérükkel pecsételték meg az Újszövetség vallástételét : 
»Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek«. Diocletianus 
alat t indul meg a végső elhatározó küzdelem a keresztyénség és a 
római államhatalom között. Az üldözésekben tanúsított barbárság hi-
hetetlen arányokat öltött. Templomokat romboltak le, szent i ratokat léget-
tek el, áldozatra kényszerítettek mindenkit minden módon, azonban 
mégis az Isten igéjére épült keresztyén hit győzött. i 

Konstantinus Licinius nevű császártársával együtt 313-ban az úgy 
nevezett Milanói rendeletben a keresztyénséget »religio licita«-\a teszi, 
s ezzel valálsszabadságot nyer a keresztyénség. Eusebios, a híres egyház-
történeti író szerint Nagy Konstantinus vetélytársa, Maxentius elleni 
döntő csatája előtt az égen a kereszt je lé t lá t ta ezzel a fe l í rással : »In 
hoc signo vinces.«. Innentől kezdve seregében a zászlórudak icsúcsán 
a keresztet alkalmazták. A pénzeken Krisztus 'nevének görög kezdő-
betűi láthatók, a katonaság pajzsán Krisztus-monogrammot visel, a kle-
rikusom adómentességet kapnak, a vasárnapot állami törvény szabályozza, 
templomok épülnek Konstantinus költségén, s a püspököt világi ügyek-
ben is bírói hatáskörrel ruházza fel. Ezzel azután döntőn megváltozik a 
keresztyénségnek a politikumhoz való viszonya. 

A keresztyénség beleszólási igénye a világi dolgokba egyre nagyobb 
méretben nő. Augustinus »De civitate Dei« című művében az államot, 
ha nem is egyenesen a bűnből származtat ja , de Jnégis szoros kapcso-
latba hozza vele, s ha el akar ja kerülni a civitas diabolinák a sorsát , 
akkor engednie kell magán az egyház vezetését, az egyház érdekeit kell 
szolgálnia, pl. 'az eretnekek üldözését kell végeznie. Az egyház véle 
ményt nyilvánított a kor látványos játékaival szembeiv. A gladiator küz-
delmeket, cirkuszi viadalokat, tragédiákat, komédiákat, mint >pompa 
diaboli«-t tiltotta, a mulatsággal, tánccal és játékokkal egyben. A kor 
nagy társadalom-gazdasági kérdésével, a rabszolga-kérdéssel szemben 
a II. és III. század magatartása világos volt: presbi ter és diakónus is 
lehetett rabszolga, bár később is szépen bántak a rabszolgákkal, de 
felszabadításuk a várható gazdasági nehézségekre való tekintettel igen 
ritka volt. A házasságtörést a legkeményebben elítélték, a válást til 
tották. A keresztyén házasságot már korán egyházi áldásban részesí-
tették, bár az egyházi esküvő csak a XIV. századtól lett szokásossá. A 
keresztyéneknek a tiszta evangélium-szerű életfolytatása a külső világ 
és a társadalom előtt is vonzóerőt képviselt. Szociális téren a hívek és 
gyülekezetek áldozatkész szeretettel támogatták egymást, különösen a 



római gyülekezet nyújtott sok támogatást. A keresztyénség evangéliumi 
lelkülete kovásszá lett a világi és társadalmi életben .egyaránt és ada-
tokkal ki nem mutatható, belső erkölcsi finomodást eredményezett. A 
legszigorúbb erkölcsi felfogást Tertullianus képviselte. Szerinte a ke-
resztyén ember nem vehet részt háborúban, nem foghat fegyvert, nem 
katonáskodhat, semmiféle világi szórakozásban nem lelheti örömét, má-
sodszor nem nősülhet, illetve nem mehet férjhez. 

.4 dogmaharcok jellemzőek a keresztyénség és a politikai hatalom 
kapcsolatára. Nagy Konstantinus a homo usios vitával kapcsolatban-
beleavatkozik az egyház belső dogmatikai tanításába. Nicaeaban a csá-
szár személyes vezetése és hatása alatt elfogadták az úgynevezett Ni-
caenumot, az Arius-ellenes formulát. Közben megv áltozik a császár 
állásfoglalása, Ariust visszahívják, Athanasiust száműzik. Ugyancsak 
dogmatikai harcokba avatkozik II. Theodosius, a Krisztus embersége 
és két természetének egymáshoz való viszonya felett folytatott küzde-
lemben. A dogmaharcokon keresztül is fény derül a keleti keresztyén-
ség és a politikai hatalom közötti viszony lényegére. Az egyház tulajdon-
képeni fe je a császár (caesaropapismus). Ö a legfőbb törvényhozó, 
bíró és kormányzó az egyházban, tőle függnek a zsinatok, a püspökök, 
beleszól a legbelső hitbeli dolgokba is. Viszonzásul a klérust adományok-
kal támogatja. • 

Nem kedvezőbb a helyzet nyugaton sein, az egyes nemzeti egyhá-
zak körében. A VII. sz. vége felé a régi Galliának egyharmad része? 
volt egyházi kézen, viszont az egyházi vagyon a királynak volt aláren-
delve. Ö nevezi ki a püspököket, az egyház az ő kezében van, tipikus 
példája ez az »Eigenkirche«-nek. A germánoknál Krisztus nemzeti Isten 
lesz és hadvezérként tisztelik, a főpapok inkább katonák, mint papok. 
Nagy Károly maga kormányozza az egyházat, püspököket nevez ki, ti-
zedet rendel el, parochiális beosztást végeztet. A papságtól megkö-
veteli az alapismeretek tudását, a tiszta keresztyén életet, s a gyengébb 
képességű papokra való tekintettel prédikációs könyvet írat. Az isten-
tisztelet egységesítése érdekében rendelkezik, a papságtól komolyabb 
pásztori és szegénygondozói működést követel, s népével szemben is 
felállít elemi kötelességeket, hogy az istentiszteleteket látogassák, éven 
ként mindenki legalább egyszer gyónjon és a vasárnapot megszentelje. 

A pápaság hatalmának kifejlődése érdekében nagy erőt fe j te t t ki, 
azonban kemény ellenfelet talált a politikai hatalom képviselőiben, az 
egyes királyokban. Nagy Ottó nem talált megbízható támaszt világi hű-
béreseiben, így ezek helyett az egyház köreiben akart magának pártot 
alakítani. Óriási javadalmakat adományoz a püspököknek, s ezzel együtt 
a püspöki pásztorbotot és gyűrűt is ő nyúj t ja nekik. Az egyház itt fel 
olvad a világi hatalom kezében. A fenyegető elvilágiasodással szemben 
a clugny reform emelte fel szavát, elítélik az investiturát és a simoniái 
Ennek a reform-korszellemnek a képviselője volt VII. Gergely pápa, 
akinek eszméje az volt, hogy az egész világnakl ja fejé a pápa, Krisztus 
földi helytartója, minden ország császára, akinek hatalma az egyes ki-
rályságok és uralkodók hatalma fölé boltozódik. Ez az »universalis 
theocratia«. Hasonlata szerint: a pápaság a nap, a császárság a hold, 
minden fény és melegség a pápai székbíől sugárzik ielő, míg amannak 



csak kölcsön fénye van. Ennek értelmében cselekedett IV. Henrik német 
király közismert Canossa-járása alkalmával. I II . Ince szerint a pápa 

kisebb ugyan Istennél, de nagyobb, mint egy közönséges ember«. Alat ta 
a császárság a pápaság hübérurasága alá került. Hűbéres Földnélküli 
János angol király, nagyjából hasonló volt a helyzet Francia-, Cseh-, Len-
gyel-, Magyarországon, Dániában, a Pireneus-félszigeten. A legnagyobb 
pompával megtartott IV. Lateráni zsinaton (1215.) a pápa a következő 
szavakkal tar tot ta megnyitó beszédét: »Az Úr Péternek nemcsak az egy-
liázat, hanem az egész világot kormányzás alá adta!« Ekkor született az 
ni. n. két kard elmélete, amely szerint az egyik ka rd a lelki '(egyházi), a 
másik pedig a világi (testi) hatalmat jelképezi, mind a kettő az egyház 
tulajdona, csakhogy a világi hatalom kard já t a pápaság á tad ja a kirá-
lyoknak és fejedelmeknek, hogy azok forgassák. Azonban ez (a kard is 
átnyújtott kard, s a tel jes uralom az egyházi hatalom kard já t kezelő 
pápáé. Ilyen eszmék alapján sikerült a német-római császárságot árnyék-
hatalommá tennie, s ezzel a keresztyénség nyelte el a politikai rendet, 
a világi hatalmat, maga is világivá válván. 

A keresztes hadjáratok a keresztyénség és politikai hatalom sa-
játos ötvöződését mutatják. Nyugaton II. Orbán pápa szervezi meg és 
hívja egybe az első keresztes háború katonáit. A keresztyénség tehát 
hadsereget állít ki és fegyveres küzdelemmel is támogatni aka r j a a magy 
ügyét. A keresztes hábiorúk a fegyveres missziónak és a hadjára t ta l 
egybekötött keresztyén térhódításnak a gondolatát teremtették meg, s 
kialakult az a felfogás is, hogy nemcsak a hitetlenek elleni fegyveres 
harc kedves dolog Isten előtt, hanem a belső ellenségek, az eretnekek 
ellen, folytatott erőszak is kedves Istennek. 

rtz eretnekségekkel szemben ugyanolyan keresztesháborút vezet 
tek, mint a pogányok ellen. Már a keresztyén (ókorban is szokás volt az ' 
eretnekek állami halálbüntetése, később, amint nőtt az elvilágiasodás 
és az eretnekek száma, az egyház is helyeselte a halálbüntetést és a po-
litikai hatalmat az eretnekeket halállal büntető rendelkezések életbe-
léptetésére bírta rá. Wiclef és Husz esetében, akiit azt hirdették, hogy 
az egyháznak vissza kell térnie a te l jes apostoli szegénységhez és 
igazi keresztyén szent élet folytatásához, állami segítséggel történt ia 
megfékezésük, illetve kivégzésük, 

A keresztyénség és politikum viszonya Magyarországon nagyjából 
ugyanazt a képet mutatja, amit az egyetemes történelemben láttunk. 
Géza fejedelem politikai megfontolásból fordult a nyugati keresztyénség 
felé, holott a magyar nép már a keresztyénség keleti ágát is ismerte. 
Szent István már tel jes meggyőződésből vette fel a keresztséget. Egy 
bizonyos fokig az államhatalom nyomásával és erőszakkal is íolyt térítő 
munkája, ami a pogánysághoz ragaszkodó magyarok részéről több véres 
áldozatot is követelt. A magyar népben éppen ezért sokáig megmaradt 
az idegenkedés a keresztyénséggel szemben, mert az sokszor külső ha-
talmi tényezőkkel végrehajtott rákényszerítés volt. Azonban ennek elle-
nére is nagy ' szolgálatot tett apostoli missziója, amellyel a vadhaj tású 
pogány magyar vérbe beleoltotta a krisztusi szelídséget és a nem e vi-
lágból való lelkületet. Már az indulásnál szorosan összeszövődött *az egy-
ház és állam viszonya. Amennyiben a Szent István á l ta l adományozott 



birtokok a király sa já t adományából valók ugyan, azonban természetesen 
ez is a nemzet vagyonából való ju t ta tás az egyház számára. A magyar 
Szent Koronát a pápától kapja István, azonban, a ikorona a magyar nem-
zetet jelképezi s így tehát az végső vonatkozásban a nemzeté. A magyar 
királyok főkegyúri jogában állandó .az a törekvés, hogy a pápák hatalmi 
törekvéseivel szemben ősi szerzett jogaikat megvédjék. A magyar fő-
papság jelentős szerepet tölt be a magyar nemzeti életben. Egyes 
püspökök, de különösen a hercegprímás, közjogi méltóságot is kap. 
Egyúttal állami főtisztviselők is voltak a püspökök, így például a pénz-
verés ellenőrzése, a Szent Korona őrzése kizárólag az ő teendőik közé 
tartozott, ami szembetűnő bizonysága annak, hogy az egyház jés az 
állam, a hit és a külső politikai élet milyen szoros kapcso-
latban állottak egymással. Kiemelkedik Bakócz Tamás, a pápajelöl t 
hercegprímás, aki sereget toborzott a török elleni keresztes háborúra, 
s ezzel az egyház a hadseregállításnák és a toborzásnak a szerepét 
is átvette az államtól. 

Amint láttuk, a keresztyénség és politikum viszonya az újszövet-
ségi zsinórmértéktől messzire elkanyarodott a történelem tanúsága 
szerint. Jézus Krisztus nem földi hatalmat alapított, nem karddal hada-
kozó, hadsereget szervező, ítélkező és kivégző, uralkodókat leigázó jés 
politikai hatalomra törő keresztyénséget. Egyházának alapja Isten igéje. 
Ezáltal munkálkodik a Szentlélek. Ö hívja egybe a Krisztusban hivőket 
gyülekezetté, nyájjá, Isten népévé, de ez a hitnek a gyülekezete és a 
hit által összetartozók serege. Benne él ugyart a törtéuelemben a hívők 
közössége, az egyház, abban a történelemben, hogy a keresztyénség a 
világi áramlatokkal nagy felületen érintkezik, de isteni hivatását még-
sem adhat ja el a politikai hatalom egy tál lencséjéért, hanem meg kell 
valósítania és élnie kell a Krisztusban hivők közösségi életét. A hata-
lom irányába eltolódott középkori keresztyénség után következik a re-
formâcio, amint magasra tar tot t kézzel emeli fel a Bibliát és az egy-
ház életében egészen alárendelt szerepet tulajdonít a külső világ za-
jának a politikumnak. 

5. A reformáció. 
A lutheri reformáció a keresztyénségnek a politikai rendhez való 

és a reformáció tanításában sem foglal el semmiféle vezető helyet a po-
litikumhoz való viszony, mert a középpont a »theologia ,crucis«, a Krisz-
tus keresztjének hirdetése. 

Lúther egyházfogalma szerint az egyház ugyan itt e földön van, 
hiszen Jézus Krisztus azt az emberek között alapította, azonban az egy-
ház mindig magában foglal egy bizonyos rej tet tséget . Meglétét sohasem 
a külső hatalom a világgal való szövetkezés és !a gazdagság jelenti, 
hanem éppen fordítva: a szolgai forma, az üldöztetés és szenvedés: A 
próbák és a szenvedések keresztje mögött rejtőzik az egyház. »Abscon-
dita est ecclesia, latent sancti.«5 Az egyház és tagjai mint communio 
sanctorum csak a hit számára látható valami. Azonban az egyház re j -

5 Luther műveinek weimari kiadása. AV. A. 18. 652. 



te t t mivolta mellett sem felismerhetetlen, mert vannak ismertető jelei-
Luther a »Von den Concillis und Kirchen«6 1539-ben megjelent iratá-
ban hét ismertetőjelről beszél. Ezek: az ige, a keresztség, az oltári 
szentség, aj kulcsok hatalma, vagyis az egyházi fegyelem gyakorlása, az 
egyházi igehirdetői hiv,atal, a hívők imádsága és hitvallása és végül 
a kereszt, vagyis a szenvedés és üldöztetés. 

A középkorral szemben Luther nem sorol az egyház ismertető jelei 
közé semmiféle politikai hatalmi tényezőt. Az egyház egész élete Isten 
igéjének szolgálása és a szentségek helyes kiszolgáltatása. 

Az a történelmi helyzet, amelybe beleágyazódott a reformáció, .állás-
foglalásra kényszerítette a politikai renddel szemben is. Különösen a 
»Világi felsőbbségről« szóló iratában foglalkozik Luther a politikai 
rendhez való viszonnyal. Mint Pál apostol Róm. 13-ban, ;úgy Luther is 
Istentől rendeltnek t a r t j a a világi felsőbbséget.7 Aki a felsőbbséget 
megveti és semmibe veszi, az a felsőbbséget rendelő Istennel ta lá l ja 
magái szemközt.8 Természetesen, ha az egész világ igaz keresztyének-
ből állana, akkor semmiféle felsőbbségre sem lenne szükség. A mostani 
világkorszakban, a bűn alá rekesztettség idején van szükség az állam-
hatalomra. A szelíd és engedelmes állatot nem kell megkötözni, de a 
vadállatot igen, mert különben harapna és tépne. A világi hatalomnak 
tehát az a feladata, hogy büntesse a rosszat, és védje az istenfélőket 
A bűnök poklában kell rendet tartania, s azért, mert ezt a rendet fenn-
tar t ja , részt vesz Isten világfenntartó munkájában. Ezért azonban nem 
önmagáért van, hanem Isten rendeléséből. Róm. 13,1—4. alapján Luther 
Isten szolgájának tekinti az államot. Egyaránt atyai érzülettel kell gon-
doskodnia a felsőbbségnek minden alattvalójáról, mert a felsőbbség tiszte : 
• Das Vateramt.«9 Az alattvalók tiszte ennek megfelelően az engedelmesség, 
mégpedig akkor is, ha a felsőbbség igazságtalan és hatalmával visszaélő. ,u 

Iz engedelmesség kötelessége alól egyedül abban az esetben mentesül az 
alattvaló amikor a politikai rend olyasmire akar kényszeríteni, ami 
Isten ellen való bűn lenne, ebben az esetben lép érvénybe Péter apostol 
szava: »Istennek kell inkább engedelmeskedni, hogynem az embereknek.«" 
Ezen kivül az alattvalóknak még a zsarnoki (felsőbbséget is el kell szen-
vedniök úgy, mint Isten ostorát és bűneik miatti büntetést.12 

Az erőszakos ellenállás joga a keresztyénséget nem illeti meg, s 
ennek tagjait sem.13 Luther a nép gyermeke, aki a fejedelmek és urak 
számára Isten verését lá t ja a parasztlázadásban, mégis elítéli a pa-
rasztokat, mert erőszakkal és gyilkolással az önbíráskodás ú t j á r a léptek. 
Amikor a vallásháborúk előrevetették árnyékukat s Luthernek a r r a kel-
lett gondolnia, hogy a császár háborút indít az evangélikus fejedelmek 
ellen, nyíltan kijelentette, hogy, a császárnak ebben az esetben való enge-

« Magyar kiadás „D. Luther Márton müvei" VI köt. 384. old. 
7 VV. A. 31, I. 217. old. 
« VV. A. 31, I. 192. old. 
» W. A. 30, I. 152. old. 

W. A. Br. 5, 258. old. 
» W. A. 6. 265. 15.; 11. 227. 28.; 19. 656. 22 ; 30. II. 197. 11. 
» W. A. 19. 614. 
» W. A. 11. 227. 

o » 
ü l 



delmesség nem kötelesség, mert ezzel Isten igéje ellen támad.11 Mala 
potestas mégis potestas ugyan, "amit minden értelmes ember belát, azon-
ban a mala potestas Isten előtt megszűnik potestas lenni, s ezért az 
alattvalókat sem kötelezheti.15 A császárral való fegyveres szembeszállást 
mindvégig elítélte Luther, s ez haláláig be sem következett. A későbbi 
vallásháborúkat sem az evangélikus egyház vívta, hanem' a fejedelmek és 
uralkodók, tehát a különböző politikai rendek, s a vallási okot a poli-
tikai-hatalmi szempont váltotta fel. Amíg tehát a pápaság, mint ke-
resztyénség és egyház viselt háborút, addig a lutheri reformáció keresz-
tyénsége az Újszövetség zsinórmértéke szerint a hit dolgaival .volt el-
foglalva, s Isten igéjének szolgálatán kívül más feladatot nem ismert. 

miatt kálvini oldalról a passzivitás és a quieticumba való csendes 
visszahúzódás szemrehányása illette a lutheri keresztyénséget, mert sze-
rintük kevéssé akar beavatkozni az élet külső dolgaiba. 

Luther szemében a monarchia, az antik köztársasági forma, a Icora-
beli városállam vagy fejedelmi állam egyaránt lehet a poltikai rend for-
mája, értékkülönbséget nem lát bennük.16 Nincs különbség államjforma 
és államforma között, • amint a Szentírás sem helyezi egyik államformát 
a másik fölé, ugyanúgy kívánja Luther is az államhatalom vallásos tisz-
teletét, mert minden hatalmasság, még ha Pilátustól van is, isteni ere-
detű. Engedelmeskedni kell ezért a felsőbb hatalmasságoknak, mégpe-. 
dig nemcsak kényszerből, hanem szeretetből. Egymással feszültségbe 
is kerülhet a felsőbb hatalmasság és a hit, de a keresztyén embernek 
akkor is tudnia kell, hogy kinek tartozik legfőbb engedelmességgel. Mi-
kor a hatóságok azt parancsolták Luther követőinek, hogy a Bibliákat és 
Luther iratait szolgáltassák be, Luther azt mondta, hogy ezt a rendel-
kezést ne teljesítsék. A »Világi felsőbbségről« című iratából így i r : »Ha 
a te fejedelmed, vagy világi urad azt tanácsolja, hogy a pápával tarts , így 
vagy amúgy higyjél, vagy azt parancsolja, hogy dobd <ßl a könyveket ma-
gadtól, így kell válaszolnod: »Lucifert nem illeti meg, hogy Isten mel-
lett üljön! Kedves uram! tartozom önnek engedelmeskedni testemmel 
s vagyonommal; parancsoljon hatalmának mértéke szerint e földön, hát 
fogok engedelmeskedni. De ha azt parancsolja, hogy az ön hite szerint 
higyjek és könyveimet dobjam el magamtól, akkor nem tartozom enge-
delmeskedni, mert ön ebben zsarnok és túllépi hatáskörét, parancsol 
ott, hol sem, joga, sem hatalma nincsen.«. A' világi hatalomnak is meg-
vannak a maga megszabott korlátai s viszont a keresztyénségnek is meg-
van a maga ellenállási joga. Luther szerint elviselhetetlen és rettenetes 
kár származik abból, hogyha nagyon tág teret engednek a világi fel-
sőbbségnek, de viszont veszélyes, ha szűk határok közé szorítják. Ahol 
a világi hatalom arra vetemedik, hogy törvényt alkot a léleknek, Isten 
jogkörébe nyul, mert a lélek felett senkinek sem lehet hatalma, csupán 
Istennek. A felsőbbség nem avatkozhat a hitbe és Isten igéjének az 
ügyébe, hanem sa já t hivatásával legyen elfoglalva. Ha az állam Isten 
és az ember közé akar állni, akkor eziel megszegte Istentől való ren-

" W. A. 19. 652. 
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delését, s az afyostoli ige értelmében Istennek kell inkább engedelmes-
meskedni, hogynem az embereknek. Ekkor az állam önmagát .tolja 
Isten helyébe és Isten rendeléséhez lesz hűtlen. 

Az 1530-ban az ausburgi birodalmi gyűlésen V. Károly "császár-
nak átadott Ágostai Hitvallás a legtömörebben fejezi ki a keresztyénség 
és politikai hatalom közötti helyes viszonyt. 16. cikkében, mely a vi-
lági dolgokról szól, azt í r ja , hogy «a törvénpes polgári jogrend intéz~ 
ményei Istentől való jótétemények, ezért a keresztyén embernek ebben 
a jogrendben részt szabad vennie, polgári hivatalt, bírói t isztséget vál-
lalhat, az érvényben lévő törvények szerint ítélkezhet, sőt halálos ítélete-
ket is kimondhat, jog szerint háborút viselhet, katonáskodhat, ható ' 
ságok előtt kívánatra esküt tehet, házasodhat, fér jhez mehet, «tb.« 
Elítéli a hitvallás azokat, akik a keresztyén embert a polgári dolgoktól 
eltiltják, vagy a polgári kötelességek elhagyására biztatják, mert az 
evangélium a szívnek örökkévaló igazságosságát tanítja, az állam vagy 
a polgári élet rendjét nem fo rga t j a fel, hanem a legnyomatékosabban 
követeli, hogy azt, mint Istennek rendelését, fenntartsuk és .annak dol-
gaiban, szeretetet gyakoroljunk. A keresztyének tehát a hatóságoknak 
és a törvényeknek szükségképpen engedelmeskedni tartoznak, kivéve, 
ha azok bűnös cselekedetet követelnek. Az Ágostai Hitvallás második 
részében, ahol a megszületett visszaélések keretében az egyházi 'hatalom 
helyes körrvonalazását kapjuk, világos útmutatással választja szét az 
egyházi és a világi hatalmat. »A kettőnek összezavarásából világra-
szóló háborúk és óriási bonyodalmak származtak, midőn a pápák a kul-
csok hatalmára támaszkodva, nemcsak istentiszteleti új í tásokat rendel-
tek el, bizonyos esetekben az egyházi felmentésnek a pápaság számára 
\a ló fenntartásával, erőszakos kiközösítésekkel terhelték meg az enH 
berek lelkiismeretét, hanem arra is vállalkoztak, hogy földi királysá-
gokat adományozzanak és császárokat fosszanak meg birodalmuktól. 
Kzeket a hibákat már régen ezelőtt megrótták az 'egyházban kegyessé-
gükről és tudományukról ismert .férfiak. A mieink tehát, hogy az em-
berek lelkiismeretét felvilágosítsák, kénytelenek voltak rámutatni az 
egyházi hatálom és a világi hatalom közötti különbségre, s azt taní-
tották, hogy Isten parancsolata szerint mind a kettőt vallásos tiszte-
letben kell tartani és megbecsülni, mint Isteninek ezen la földön legna-
gyobb jótéteményeit.«17 ( 

A lelki hatalom: megbízás az evangélium hirdetésére, a szentségek 
kiszolgáltatására, a bűnbocsánat megadására vagy fenntar tására . Mindezt 
Krisztus megbízása alapján cselekszi a lelki hatalom gyakorlója. Ez a 
lelki hatalom kizárólagj a hit dolgaira vonatkozik. Ebbe mem lehet bele-
szólása a világi hatalomnak. »A polgári hatóság nem a lelket védi, ha-
dern a testet és a testi javakat a nyilvánvaló igazságtalanságok ellen, és 
fegyverrel és testi büntetésekkel t a r t j a féken az embereket. Az evan-
gélium a lelkeket védi istentelen vélemények ellen, az ördög és az örök 
halál ellen. Az egyházi hatalom megbízása az evangélium tanítására és 
a szentségek kiszolgáltatására szól. Az ne rontson idegen hatáskörbe, 

17 Az Ágostai Hitvallás szövegét D. Dr. Prőhle Károly (fordításában kö-
zöljük. Győr, 1910. 



ne ruházzon át földi királyságokat, ne érvénytelenítse a polgári ható-
ságok rendeleteit, ne oldja fel a törvényes engedelmességet, ne akadá-
lyozza az igazságszolgáltatást, semminémű polgári rendezet vagy szer-
ződés ügyeiben, ne szabjon törvényt a felsőbbségnek arról, hogy milyen 
legyen az állam formája, amint Krisztus mondja: Az én országom nem 
e világból való (Ján. 18.). Továbbá: kicsoda tett engem köztetek bí-
róvá vagy osztóvá? (Luk. 12.). Pál is azt mondja Fii. lev. 3.: A' mi 
polgárságunk >ai mennyben van. I. Kor. lev. 10. : A mi vitézkedésünknek 
fegyverei nem testiek, hanem -Isten ereje (emberi) okoskodások leron-
tására, stb. és kötelezik az embereket arra, hogy mind a kettőt tiszte-
letben tar tsák és elismerjék, hogy mind a kettő Isten adoimánya és jó-
téteménye. Ha a püspökök világi hatalommal rendelkeznek, ez (nem az 
evangélium rendeléséből illeti meg őket, mint püspököket, hanem [em-
beri jog alapján, mint olyan hatalom, melyet a királyok és császárok 
világi javaik gondozása végett ruháztak reájuk. Ez azonban másnemű 
hivatal, mint az evangélium szolgálata.« 

A társadalmat a különféle életpályákon szolgálhatja leghívebben a 
keresztyén ember. így kapnak az egyes »világi« foglalkozások megfelelő 
helyes értékelést Luther szemében, s így válik nyilvánvalóvá, hogy szük-
ség van államhatalomra, jogrendrre, közigazgatásra, szervezett intéz-
ményekre, hogy az emberi életei külsőleg vezessék, szabályozzák és irá-
nyítsák. Ha ez nem lenne, olyan fejetlen zűrzavar és jogtalanság lenne 
az emberek között, mint az állatoknál. »Vnd wir es nicht were, kundte 
kein mensch fü r dem "andern bleiben. Es musste einer den andern fressen, 
wie die vnvernunfftigen thier vnterandern thun.«.18 A mindennapi élet 
csak úgy lehet zavartalan, egész és jól berendezett!, lia a világi foglal-
kozások egymást helyesen egészítik ki és megfelelően támogatják. Mein-
stunicht, wenn die vogel vnd thiere reden köndten tvnd dass weltliche 
regiment vnter den menschen sehen sólten, sie wurden sagen : O jhr lie-
ben menschen, jhr seid nicht menschen, sondern eitel Gotter, gegen vns, 
wie gar sicher sitzt, lebt vnd habt jhr alle ding. W i r aber, so gar keins 
fur dem andern eine stunde sicher sind weder lebens, hauses noch 
narung.«15 A közösségi együttélés rendje azonban csak akkor lehetséges, 
ha minden szolgálati helyen arra jól kiképzett, megfelelő Kegyén áll. 

Ezek mellett az elvi és elméleti ' nyilatkozatok mellett Luther és a 
reformáció kint a mindennapos életben is és a történelemben is Isten 
igéjéhez igazította magatartását. A történelmi események alakulása foly-
tán Luther kénytelen volt igénybe venni közvetlen felsőbbségének, Bölcs 
Frigyes, szász választónak a védelmét. Mikor 1521. ápr. 18-án V. Ká-
roly császár első birodalmi gyűlését tar tot ta Wormsban, Luther Bölcs 
Frigyes pártfogása alatt jelenik meg. Ha a világi hatalom nem állt volna, 
mint Isten igéjét védelmező erő, a reformáció ügye mellé, akkor Luther 
is könnyen Husz János sorsára juthatott volna. 

A történelmi események azonban úgy zajlottak, hogy Luther a fel-
sőbbségnek nemcsak védelmét élvezte, hanem kénytelen volt véleményt 
nyilvánítani a politikai élet olyan ügyeiben is, amelybe ;a reformáció ön-

18 Luthers Werke, Otto Clemen kiadásában, Berlin, 1929. IV. 63. 
is L. W. Giemen. IV. 164. 



kénytelenül belesodródott, s amely elöl nem volt kitérés. ,lgy az 1525-i 
parasztforradalom idején a parasztok a reformáció által h i rdete t t ke-
resztyén szabadságra hivatkozva viszik végbe vérrel és lánggal megpe-
csételt kegyetlenkedéseiket. Luther ellenségei őt okolták a parasztfor-
T adatom szellemi előkészítéséért. Luther kénytelen volt állást foglalni 
ebben a súlyos helyzetben. Először elismleri a parasztok kívánságainak 
jogosságát és követeli azok teljesítését az uraktól. De amint lát ja , aí 
egyre nagyobb mérvű elfa julás t és a mozgalom rablóhadjára t tá válását, 
és ugyanakkor hallja, hogy a reformáció számlájára írják a szörnyűségek 
elindítását, kiadja »Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der 
Bauern« c. munkáját, amelyben az erőszakosan fellépő parasztok ellen 
a világi hatalmat hasonlóan kegyetlen fellépésre biztatja. Ennek a mun-
kának a hangja komor és megdöbbentő erejű, Luther iszámára széles kö-
rökben népszerűtlenséget jelentett, de Luthernek semmi sem volt drága, 
csakhogy az evangéliumot megmentse és kiszabadítsa abból a gyanúból, 
mintha a parasztok felkelése mögött a reformáció és (az evangéliium lég-
köre állt volna. Ebben az esetben Luther te l jes 'egészében beleavatkozott 
.1 külső történések politikai dolgaiba, ezt azonban az evangélium ügyéért 
emésztő szeretet tétette vele, amelyben a forradalom szekerét e lo ld ja 
az evangéliumi keresztyénségtől, s így fellépése tulájdonképen a keresz-
tyénség védelme. 

A reformáció ügye azon a réven került a politikai hatalommal szo-
ros kapcsolatba, hogy kénytelen az erőszakkal fellépő császári és pápai 
elnyomással szemben, a fejedelmeknél politikai védelmet találni. A hosz-
szas küzdelem eredményeképen 1531, elején Schmalkaldenben az evan-
gélikus rendek vallási és nemzeti szabadságuk védelmére véd- és dac-
szövetséget kötöttek, amelynek azonban nemcsak hitbeli, hanem politikai 

kai is voltak. így tehát a hitnek és ü politikumnak a kérdése közös Uarcf 
\ L-delme alá került. 1555-ben megkötik az augsburgi vallásbékét, ebben 
biztosítják az Ágostai Hitvallás keretében lévő keresztyén élet zavar-
alanságát, abban az esetben, ha a Landesherr is elismeri az Ágostai 

1 litvallást. Így tehát a vallás szabadsága tulajdonképpen csak a fejede-
lemnek volt meg, aki pedig nem ér te t t egyet ;az ő hitbeli meggyőződésé-
vel, annak a számára a szabad kiköltözés jogát biztosították. A keresz-
tyén hit megvallása tehát a földesúr vagy fejedelem tetszésétől függött . 
A keresztyénség és politikum viszonyában ez a helyzet a külső hatalmi 
tényezőtől teszi függővé a belső hitbeli meggyőződését. Az egyházalkot-
mányban egyre inkább a világi felsőbbség hatalma alá kerültek? a lelké-
szek is, s az egyház és állam oly szoros kapcsolatba került egymással, 
hogy a gyülekezet vezető és kormányzó szerepe elenyésző ,volt. 

A keresztyénség és politikum viszonyában ú j színt jelent a kálvini 
reformáció. A már Luther által kiemelt Szentírás igazságait Kálvin az 
élet minden megnyilvánulásába be akar ja vinni. Az egyházat, iskolát, 
társadalmi életet, államot, tudományt és művészetet, mind Isten dicső-
ségére szolgáló tényezőnek akar ja látni. 

Amikor Kálvint Genfbe visszahívják, s megkezdi a genfi élet átszer-
vezését, Isten igéje alapján, a városi tanács elfogadja az »Ordonances 
ecclésiastiques«-ot. Ennek értelmében egy konzisztórium vezeti az egy-
ház ügyeit, amelybe 12 férf i t a városi tanács választ a lelkipásztorokon 
kívül. Nemcsak az egyházi, hanem a családi és szociális életet is szabá-



lyozta. Reformjait nemcsak hitbeli dolgokban valósította meg, hanei» « 
városi életben is keresztülvitte akaratát . Vezérlő gondolata az volt , 
hogy Isten választott népének, az egyháznak e választott voltáról szaka-
datlan megszentelődéssel kell bizonyságot tennie, és pedig nemcsak az 
az egyéni, hanem a családi és az egész közéletben is, a kinem-választotta-
kat pedig legalább is féken kell tartani. Er re való elsősorban az egy-
házfegyelem, s a politikai kormányzatba is átvitt szent erkölcsi szigor. 
A keresztyén Krisztus-hitnek nemcsak az Istenhez való viszonyban kell 
életújulást hoznia, hanem a társadalmi és közéletre is átalakító hatással 
kell lennie. így a geníitheocratia-b&n az egyházi és világi büntetések ösz-
szefolytak. Halálos ítélettől sem riadtak vissza. Castellio Sebestyént 
megfosztották állásától, Bolsec Jeromost száműzték, a legsúlyosabb bün-
tetést Servet Mihály kapta, aki nemcsak a Szentháromság-tant tagadta, 
hanem a genfi reformáció-alkotta politikai rendet is támadta. 1553. todt. 
27-én megégették Servet-et. Az egyházi és világi hatalom egybeszövődését 
tanúsít ja ez az eset is. Egyházi és politikai küzdelmei sokszor annyira 
súlyosait voltak Kálvinnak, hogy a csőcselék a Rhone-ba akarta dobni, 
bár testileg gyenge volt, de óriási lelki .erejével a politikai, erkölcsi, 
társadalmi és egyházi vezetést minden támadás és bántalmazás között 
is -kezében tudta tartani egészen haláláig. 

Az egyházi és világi élet sa já tos összeszövődését mutatja |az> a tény, 
hogy mindennemű polgári vétséget először egyházi, ha szükségesnek 
mutatkozott, világi büntetéssel is sújtot tak Genfben. így halálbüntetés 
jár t az állam elleni lázadásért, istenkáromlásért, paráznaságért, házas.-
ságtörésért, a szülők iránti engedetlenségért. De súlyosan büntették a z 
istentisztelet elmulasztását, a kártyázást, táncot és kocsmázást is. 

A genfi és a lutheri reformáció között az >egyházi és világi felsőbb-
ség közötti egyházszervezeti különbség lényege az, hogy míg a lutheri 
reformáció területén az egyház alá volt rendelve a ÍLandesherrnek, s 
így jellege államegyház volt, addig; Genfben theocratia volt, az 
az egyház az állammal iszioros összeköttetésben állott ugyan, 
de annak mégsem volt alárendelve, s az állami befolyástiái 
függetlenebb életet élt, mint inkább az állam mellé i rendelt 
tényező. Béza és Knox a zsarnok fejedelemmel szemben a rendi 
képviseletnek, a magistrats inférieurs-nek az ellenállási jogát vallja, 
egészen a zsarnok letételének fokáig. Innen van az, hogy a mai napig 
megtartotta a kálvinizmus rokonszenvét a demokratikusabb par lamen-
tarizmussal szemben. Míg a lutheri reformáció legmagasabbra a föld-
mívelést és őstermelést értékeli, s a kereskedelemmel szemben bizalmat-
lanabb, a kamatszedést éppen úgy, mint a középkori 'egyház, uzsorának 
bélyegzi, »nummus nummafn non parit«, addig a kilvinizmus a gazdasági 
életben a pénz gyümölcsöztetését, — bár szigorú feltételek mellett — elis-
meri. A későbbi angol és amerikai kálvinizmus pedig la vagyonszerző mun-
kát, a pénzbefektetést éa a hasznos válla/kozásokat Istennek tetsző munka-
ként és Isten áldásaként értékelte, ami kedvezően járul t hozzá az angol-
amerikai kapitalizmus kialakulásához. 

A reformáció Magyarországon már kezdetben is a hivatalos állam-
hatalom ellenzésére talált. Ezek között a körülmények között, akárcsak! 
Németországban, a főúri pártfogók védelme alá menekült a reformáció. 



iA főurak és városi tanácsok védelmezték a gyülekezeteket, iskolákat , 
lelkészeket. A királyi hatalommal szemben ezek a protes tant izmus védői. 
(Nádasdy Tamás , Perényi Péter , a Batthyányiak, Zrínyiek, Homonnai 
Drugethek, Drágfy Gáspá r és Révay Ferenc.) . Ezen kívül még egyes 
városok is pá r t fogásukba vették a reformációt . így a ter jedésnek; a mér-
tékét is az szabta meg, hogy milyen ál lásponton volt az illető vidéknek 
az ura, ezért különösen a Dunántul nyugati részén Nádasdy, Batthyányi, 
Zrínyi birtokain, Enyingi Török Bálint bir tokán, P á p a vidékén, a felvi-
déki bányavárosokban és szabad királyi városokban, a T isza fe lső vidé-
kén, Békés környékén, a Szilágyságban, valamint az erdélyi szászok kö-
zött t e r j ed t el a reformáció. A pia t rónusok és kegyurak, amennyiben 
e l fogadták a reformációt , a megüresedet t lelkészi á l lásokba olyanokat 
helyeznek, akik a reformáció taní tása ér telmében prédikálnak. Egy-egy 
tekintélyes ú r birtokánlak lelkészei sokszor f ra te rn i tasokba , esperes i 
körzetekbe tömörülnek. A lelkészi szolgála t ra szentelés, az ordinatio, 
változatlanul a lelkészek kezén marad. így tehát hazánk te rü le tén is a 
fennálló történelmi kényszerhelyzet ha tása a la t t igen nagy szerep j u t a 
világi felsőbbségnek, hiszen a főurak nemcsak fö ldbi r toktula jdonost , ha-
nem területükön valóban u raságo t és hata lmat is je len te t tek . Akárcsak 
Németországban, úgy nálunk is a Landesher r volt az egyház .»Nofe-
bischof«-ja. 

6. A reformáció után. 
A reformáció után R fe lsőbbségek és politikai hatalmak á l t a l ában 

mindenütt á l lás t fogLalnak a keresztyénséggel szemben. Annak római 
katol ikus f o r m á j á t túlnyomórészt támogat ják , míg p ro tes táns f o r m á j á t 
sokszor üldözik. A pro tes tán t uralkodók pedig a maguk és népük val-
lásszabadságának a biztosítása érdekében fegyvert fognak. így tehát a 
keresztyénség belső köreiben dogmatikai okok a lapján lé t re jö t t ketté-
válás hatással volt a külső világi fe lsőbbségekre is. 

Franciaországban a svájci reformációhoz tartozó hugenották je-
lentős politikai befolyásra is szer t te t tek , s a Tájuk féltékeny katolikus1 

pár t a Bertalan-éjszakai szörnyű mészár lással akar ta őket megsemmisí-
teni. IV'. Henrik nantes-i edic tumja bizonyosfokú val lásszabadságot en-
gedélyezett nekik, azonban XIV. Lajos , a napkirály, ezt i s visszavonta, 
« a környező országokat félmillió »réfugié« özönli el. 

Németalföldön a vakbuzgó II . Fülöp spanyol király uralma ellen 
fellázadt a re formátus vezető r é t eg ; nem sikerül t Alba hercegnek sem 
levernie a felkelést , a legtekintélyesebb tartomány, Hollandia, elszakadt 
Spanyolországtól , és Oránia i Móric vezetésével önálló országot alkot-
tak, amelyben a re formátus vallás let t a hivatalos á l lamval lás . 

Németországban az ausburgi béke sem tudta a protes tant izmus és 
katolicizmus ellentétének a feszül tségét megoldani. A két tábor hatal-
mas szövetségbe tömörrül t . (Unió 1608. Liga 1609.). A hi tbel i ellen-
té teket politikai ellentétek is keresztezik; míg végül is a rengeteg lán-
got és vért okozó 30 éves háborúban pa t tan tak ki ezek az ellentétek. 
Ebben a protes tant izmus ügye diadal t ara tot t , amelyet a 30 éves hábo-
rú t lezáró Wes t fá l ia i -béke pecsétel t meg 1648-ban, a cuius regio, eius 
religio elv szerint rendezve a val lásszabadságot . 



Angliában a skót Stuart család a katolizáló pártot támogatta, a 
kálvini irányú puritáiiokat elnyomta. Az elnyomás forradalomra vezetett, 
míg Cromvvell és III . Orániai Vilmos alatt rendezték az angol állam-
egyház viszonyait. 

Szellemi téren elindul a felvilágosodás, amelyben az ember az egész 
életet minden tekintélytől függetlenül a isa já t értelmével és eszével akarta 
szemlélni. Csak azt fogadta el valónak, amit meg tudot t tapasztalni, és 
azt ismerte el helyesnek, ami észszerű volt. A felvilágosodás és raciona-
lizmus szembefordulást jelentett a keresztyén világszemlélettel. A ter-
mészettudomány fellendülése arra indította az embert, hogy az élet-
ben azt tekintse fontosnak, amit a természetből lehet .kiolvasni. 
A társaséletben a természetjogot gondolták az emberi élet fő-
szabályozójának. Az egyének társulása az államban nyer intéz-
ményes formát. Az államnak kell alárendelni a vallást is. . Jel-
lemző a felvilágosodás felfogására Nagy Frigyes porosz király kijelen-
tése: »A vallásokat mind meg kell tűrni, mert mindenkinek joga van a 
maga módján üdvözülni.« Az állam megcsömörlött attól, hogy vallási 
kérdésekért háborút folytasson és nagy áldozatokat hozzon, egyre in-
kább el ter jed az a vélemény, hogy az egyházat külön kell választani az 
államtól. így lépnek fel a keresztyénség és politikum viszonyában a kettő 
szétválasztására irányuló törekvések, illetve a keresztyénségnek az állanv 
alá rendelt felfogása a gallikánizmusban, febroniánizmusban és a joze-
finizmusban. 

A pápaság politikai hatalmi igényeivel szemben XIV. Lajos került 
ellentétbe. A király mellé állt Bossuet Jakab püspök is, aki hangoztatta, 
hogy a pápai h'atalom Franciaországban a francia törvényeknek és á 
szokásjognak alá van rendelve. Bár visszavonta a francia klérus eze-
ket az elveket, de a gallikanizmus, mint kívánság hosszú időn át je^ 
lentős volt. Ugyanígy igyekeztek a német püspökök is a római kúriától 
való függetlenségre. Az egyetemes zsinatnak a pápa felett á l lásá t han-
goztatják. Ezt nevezik febroniánizmusnak, mivel Justinus Febronius ál-
név alatt Honthein Miklós püspök követelte ezeket. 

I I . József egyházpolitikájában a pápától függetlenül akarta szabá-
lyozni és megreformálni a római katolikus egyház életét, ,s nem törődve 
a pápai ellenzéssel, a nem katolikusoknak is vallási türelmet biztosí-
tott országaiban. 

A keresztyénség és politikum legsúlyosabb összeütközése a francia 
forradalomban következett be. A forradalom határozott keresztyénelle-
nességet mutatott. A felvilágosodás előkészítésében sokan eltértek lé 
lekben a keresztyén és egyházi élettől, s amikor a forradalomban min-
den addigi kötöttség felszabadult, sötét gyűlölettel rontottak neki az 
egyháznak és a keresztyénséggel együtt meg is akarták szüntetni. .4 nem-
zetgyűlés államosítja az egyházat, lefoglalja a papi vagyont, feloszlatja 
a szerzetesrendeket, állami hivatalnokká teszi a papokat. A klérus elleut-
állt ezeknek az intézkedéseknek, mire negyvenezer esküt megtagadó pa-
pot kiűztek. .4 keresztyénséget is eltörölték és helyébe az észvallást 
állították. 

A katolicizmus azzal igyekezett a politikum felől jövő támadásokat 
kivédeni, hogy visszaállította a jezsuita rendet, a pápaság élharcos front-



katonáit, akik a Vatikán politikai irányítását a pápai diplomácia útján 
igyekeznek kimélyíteni. 

A szellemi élet terén jelentkező világnézeti zűrzavarban is felveszi 
a harcot a katolicizmus. 1864-ben a »Quanta cura« énciklika kapcsán, 
megjelenik a Syllabus, amelyben a pápa a "modern kultúra^ tudomány^ 
\allás és gazdasági élet 80 tévelygését elítéli, a szocializmussal, kom-
munizmussal, titkos társaságokkal, biblia-társaságokkal, a vallás és sa j tó i 
szabadsággal egyben. 

Németországban Bismarck-kai szemben megindid a »Kulturkampf«, 
amelyben a katolicizmus megszervezi a híres Centrum-pártot, s ennekv 
segítségével akarja kivédeni az ultramontán szellemű törekvések elleni 
intézkedéseket. IX. Pius semmiseknek nyilvánít néhány állami törvényt-
és az azoknak engedelmeskedő klerikusokat kiközösítéssel fenyegeti meg. 
Ilyen volt a »Kanzelparagraph«, a templomi szószéken való politizálás-
nak két évig terjedhető börtönnel való büntetése, a jezsuiták kitiltása, a 
polgári házasság behozatala, a felekezetnélküliség lehetővé tétele, a pap-
nevelés erős állami felügyelet alá helyezése. Bár Bismarck politikai okok-
ból kénytelen volt a Centrummal szövetkezni, mégis a katolicizmus politi-
zálása elleni komoly figyelmeztetések is voltak a fenti törvények között. 

Franciaországban a harmadik köztársaság felállítása után a radikális 
egyházellenes szellem odáig ment, hogy az összes szerzetesrendeket (ki-
tiltották, s 1905-ben az egyházat és az államot teljesen elválasztották 
egymástól. 

A katolicizmus erős politikai ambíciója és uralomvágya engesz-
telhetetlen gyűlöletet eredményezett Mexikóban és Spanyolországban, 
ahol a nép forrongásban tört ki. 

A protestantizmus területén az evangélikusok és reformátusok kö-
zötti különbség a vallásháborúk és az orthodoxia kiéleződött, azonban 
egyre nagyobb volt a vágy a protestantizmus két főágának egyesítése 
iránt. III. Frigyes Vilmos porosz király a reformáció háromszázadik év-
fordulóját (1817.) használta fel az unió megvalósítására. Közös legyházi 
szervezetben és istentiszteletben fogja össze a protestantizmus két hagy 
történelmi irányát, a különböző hitvallások fenntartásával. Az nnio azon-
ban fejedelmi parancsszóra ment végbe, ezzel igen jelentőssé növekedett 
a külső világi hatalom beleszólása az egyház életébe. Az evangélikusok 
egy csoportja ellenszegült az erőszaknak, s a Poroszországi Evangélikus 
Lutheri Egyházban szervezkedett, Breslau központtal. Az unió erős ál-
lami jellege miatt az igazi egyházi hitet elvizenyősítő felvilágosodásnak 
és racionalizmusnak lett a melegágya. Az elkényelmesedett államegyház-
tól először a műveltek, majd azután a szocializmus hatására! a nagyvárosi 
tömegek egyre ijesztőbb mértékben távolodtak el. Az egyháznak az állam-
tól való erős függése, mint alapbaj, állandó kísértést és sok veszedelmet 
jelenteti a németországi keresztyénségre egészen napjainkig, amikor a 
közelmúltban a német nemzeti szocialista erőszak érzékenyen vágott bele 
az egyház belső életébe. Legszembetűnőbb volt követeléseinek vissza-
utasítása a németországi és norvégiai egyház és állam közötti viszályban. 

Szerencsésebb volt az angolszász protestantizmus, ahol az angol 
államegyház merevségét a dissenterek és különböző szabadegyházi moz-
galmak frissítették fel. Ezek az alsóbb társadalmi rétegekkel is benső 



kapcsolatot tartottak fenn s megakadályoztál: ezeknek az egyháztól és-' 
a keresztyénségtől oly döbbenetes mértékben való elidegenülését, mint 
ahogy az Németországban történt. Skóciában a Jïivatalos államegyháztól 
elszakadt a Free Church, amelye a maga életét híveinek áldozatkészségére 
építve, belső keresztyén életben túlszárnyalta a hivatalos egyházat, ma jd 
ú j ra egyesült a Church of Scotland-del, igen nagy egységes skót egyház 
alakult ki, amelynek államegyházi jellege ma már megszűntnek* tekinthető. 

Az amerikai protestantizmus százötven felekezete, szétdaraboltsága 
ellenére is jelentős szerepet tud játszani a közéletben és a politikai rend 
irányításában: kirívó példája ennek a közelmúlt alkohol-tilalmi törvénye. 

Az orosz egyház 1589. óta, amikor a konstantinápolyi patriarchá-
tustól elszakadt, az állammal szolgailag egybeforrott, az állam kormá-
nyozta a »szent Synodus« útján. Az állammal való szoros kapcsolata, 
akkor, amikor a cárizmus összeomlott, a vele egybenőtt államegyház ösz-
szeomlását is maga után vonta. Az ú j alapokra helyezett egyházi élet 
most van kibontakozóban. 

Magvarországon a reformáció és a római katolicizmus ugyanolyan 
küzdelmet folytatott a politikai hatalom üldözése, illetőleg pár t fogása 
mellett, mint az egyetemes történelemben. A Habsburg királyok Rende-
letekkel akadályozták a reformációt. Mjg a nemzeti szabadságnak és a 
vallásszabadságnak a nagy harcosai, Bocskay, Bethlen, Thököly, fegy-
verrel is védelmezik az evangéliumi keresztyénség szabad vallásgyakor-
latát . A politikum újra, meg ú j r a állást foglal a keresztyén hit dolgai-
ban!, s nyíltan a katolicizmus mellé áll, annak ínyújtja kard já t és anyagi 
erejét egyaránt. A katolicizmus támogatásában III . Károly »Carolina* 
Resolutio«-ja addig megy, hogy a protestánsoknak is le kell tenniök a 
dekretális esküt, a protestánsok fölött is katolikus püspökök és espe-
resek gyakorolják a joghatóságot, tartoznak megünnepelni a katolikus 
ünnepeket, ezenkívül az a titkos ,záradéka is volt, hogy protestánst állami 
hivatalban nem lehet alkalmazni. II. József alatt is a politikum kegyei 
szabták meg a határát az evangéliumi keresztyénség terjedésének. A 
türelmi rendelet hátterében a német természetjogi tanítás húzódik meg, 
amelynek elve, hogy az állam mindenki számára biztosítsa a lelkiismereti 
szabadságot. Hosszú idő telt el, míg azután az 1848. XX. t.-c. meghozta a 
törvényesen bevett vallásfelekezetekre nézve az egyenlőséget és viszo-
nosságot, sőt a törvény azt is kimondja, hogy a bevett vallásfelekezetek 
egyházi és iskolai szükségleteit állami költséggel kell fedezni. A sza-
badságharc szomorú kimenetele megakadályozta a törvény gyakorlati 
életbeléptetését. 1859-ben a Pátens nyilt parancsa megpróbál az egyházi 
kormányzat rendszerébe beavatkozni, azonban teljesen sikertelenül, a 
bécsi kormány kénytelen azt visszavonni. A kiegyezés után mód nyilt 
arra , hogy az 1848. XX. t.-c. megállapításai végrehajthatók legyenek. 
Állami törvények szabályozzák az át térést , a gyermekek vallását, jaz állami 
és egyházi házasságkötés viszonyát. A törvényhozásban látni akarják a 
keresztyénség képviselőit s az 1885.-i főrendiházi törvény helyet ad a 
protestáns egyházak meghatározott számú vezetőjének is. Az 1898.-Í 
törvény a lelkészi fizetéskiegészitést rendel i s a bevett vallás lelkészei-
nek illetményeihez állami hozzájárulást ad (kongrua). Az állam taz egyház 
zakat büntetőjogi védelemben részesíti, karhatalmi segítséget nyújt, szük^ 



ség esetén közadóként ha j t j a be az egyházi adót, megnyitja az állami 
ügyekbe való beleszólás jogát, amikor nemcsak a felsőházban, a püspö-
köknek biztosít tagságot, hanem az 1929. XXX. t.-c. alapján a törvény-
hatóságok önkormányzati testületeibe lelkésztagokat is meghívott. Né-
hány területen még szorosabb lett az egyház és állam kapcsolata. Ilye-
nek: a hittudományi karok, a tábori lelkészet, az oktatásügyi, stb. 

Magyar viszonyaink között a keresztyénség és politikum viszonya 
csaknem szétválaszthatatlanul összeszövődött egymással. Az egyház és 
állam, a keresztyénség és a világi politikai rend együtt haladnak. ! 

7. Keresztyénség és politikum elvi tisztázása. 
A keresztyénség és politikum viszonya mindig: történés. Tehát jiern 

abstraktió. Éppen ezért célját téveszti minden olyan kísérlet, amely a 
történelmi alakulások figyelembevétele nélkül, kizárólag elmé-
leti, akár dogmatikai, akár egyházjogi, akár jogbölcseleti alapon próbálná 
ezt a viszonyt tisztázni. A teóriában, s a dolgozószobák csendjében sok-
mindent meg lehet oldani. A teória azonban önmagát csalja meg, ha; 
nincs tekintettel a zajló élet történéseire. Tehát nem lehet a keresz-
tyénség és politikum viszonyát elvileg tisztáznia? Talán túlságosan pa-
píros-megoldás és teoretikus látszateredmény lesz belőle? Valóban oly 
sokszínű és annyira differenciált ez a viszony, annyira függ a pilla-
natnyi történelmi erők irányától, hogy az előbbi vázlatos történelmi átte-
kintés után is nagy káosznak lát juk az egészet. Azonban az elvi tisz-
tázás annyit megtehet, hogy a történelmi differenciálódásokból integrál 
bizonyos megoldási formákat, kiemeli a vissza-visszatérő típusokat, cso-
portosí t ja azokat az ú j r a meg ú j r a jelentkező erőket, amelyek mindéin 
korban éreztetik hatásukat. A keresztyénség és politikum történelmi. 
káoszat>an kell rendet csinálnia az elvi tisztázásnak. 

Ebben a rendcsinálói műveletben meg kell különböztetnünk a politi-
kum oldaláról három megoldási t ípust : a szekularizációt, az államegy-
háziságot, és az egyház és állam bizonyosfokú szétválasztásának ;a vál-
tozásait; a keresztyénség oldaláról : a katolikus, a kálvini és a lutheri 
megoldási típust. 

A szekularizációval részben ellentétes, részben azonos megoldási 
típust jelent az államegpliáziság, vagy ennek még túlzottabba fo rmá ja : 
a caesaropapismus. Ellentétes a szekularizációval, 'mert nem ta r t j a fölös-
legesnek a keresztyénséget, sőt beolvasztja a politikumba, de éppen 
ezért azonos is a szekularizációval, mert ugyanúgy tönkreteszi a keresz-
tyénséget a maga gyámkodásával. Az egyháztörténelem első felében (a. 
keleti keresztyénséget fenyegette az az állandó veszély, hogy a caesa--
ropapismus által elveszti éppen azt a jelleget, ami keresztyénséggé teszi, 
s kritikátlan államtisztelet és szolgai engedelmeskedés lesz úr rá ra j ta , 
holott a keresztyénség mondanivalója és0 igehirdetése nemcsak az egyén-
nek, hanem a gigantizált egyénnek, a közösségnak' s (a közösség intézmé-
nyesített formájának, az államnak is szól, márpedig így elveszti mondani-
valója gazdagságát s egyedül a dicséret és tömjénezés akkordjai ma-
radhatnak meg. A magát az államnak minden fenntartás nélkül odaadó 
s az állam cselekedeteit szolgai 'alázattal szentesítő egyház: erkölcstelen. 
Amikor pedig bukik az állam, vele bukik az egyház is, amint így 'láttuk 



ezt az 1917-es orosz cári rendszer és az orosz görögkeleti keresztyénség 
együttes bukásánál. Az egyháztörténelem második felében á protestantiz-
mus is sokszor küzd ezzel 'a' nehézséggel. Kialakulnak mindenfelé a pro-
testáns államegyházak, amelyek azt az óriási veszélyt rejtik magukban, 
hogy az államélet minden visszáságára is áment mond az államegyház, 
bűnrészes lehet, azonkívül pedig az állammal való szoros kapcsolatánál 
fogva mindig közel áll az elvilágiasodás veszélyéhez, munkája elkényel-
mesedik, a lelkek gondozásának ügye hivatalnoki kötelesség tárgya, s 
az egyházból köönnyen kiszárad ^ Lélek. Nemhiába ^gyakori jelenség az 
államegyházak mellett a »szabadegyház«. Vagy ahol az ebbe való tömö-
rülés lehetetlen, ott gyakran következik be nagyobb arányú elegyháziat-
lanodás. i 

A keresztyénséget kisemmiző, vagy pedig éppen ellenkezőleg: 
magába felszívó két szélsőséges megoldási típús között áll a keresztyén-
ség és politikum közötti barátságos, törvényekkel részben szétválasztott, 
részben egybekapcsolt viszonya, amely a kettő közötti elhatárolást igyek-
szik minél, teljesebben megoldjam. Ennek vannak a leggazdagabb válto-
zatai az egyes felekezetek, népek és korok természetének megfelelően. 
Az állam lehetővé teszi az egyház munkáját, védelmet és támogatást 
nyújt, viszont néhány különösebben érintkező határkérdést leszámítva,, 
mindkettő egymástól elkülönítve működhetik. Itt is nyilvánvalóvá válik 
az a tény, hogy az egyházjognak nincsenek egyetemes érvényű kategóriái, 
mert az élet sem kategóriákkal és teóriákkal dolgozik, hanem a par 
excellance történelmi helyzetnek megfelelően alakulnak ki az egyes meg-
nyilvánulásai a keresztyénség és politikum viszonyának. Mivel itt nem 
veszhetünk bele a részletekbe, azt a mentalitást, törekvést, szándékot és 
irányvonalat kell kiemelnünk csupán, amely a keresztyénség és politikum 
jóindulatú megegyezésén, kellő elhatároláson alapszik. Ezt a megegye-
zést azonban erősen formálja az a körülmény, hogy a keresztyénség* 
mely típusáról van szó. Ez pedig átvezet bennünket ahhoz a kérdéshez, 
hogy a keresztyénség oldaláról milyen megoldási típusok szerepelnek 
problémánkat illetően. 

A katolicizmusban azóta, amióta megjelentek az állami pénze-
ken, a katonaság zászlóin és pajzsain a keresztyén szimbólumok és 
Krisztusmonogrammok, a pápaság világuralmi törekvésein át, a közel-
múlt enciklikáiig, amelyek gazdaságpolitikai és társadalmi kérdésekbe 
szólnak bele, " azonkívül az államélet számos más funkciójába, egészen a 
modern pártokig, amelyek akár a keresztyénség nevét hordják, akár a 
katolikus nevet, az egyháztörténelem elejétől kezdve a mai napig meg-
található a keresztyénség és politikum viszonyában a keresztyénség 
részéről való izzó politikai hatalmi ambíció. Ennek illusztrációjaképen 
álljon itt néhány főbb gondolata a Ouadragesimo anno c. pápai körle-
vélnek, amelyet XIII. Leó pápa híres szociális enciklikájának, a Rerum, 
novarom-nak 40 éves jubileumára bocsátott ki XI. Pius pápa 1931. máj. 
15-én. Ebben ugyan hangoztatja a pápa, hogy az egyháznak nem az a 
feladata jutott osztályrészül, hogy az embereket ideiglenes és mulandó 
boldogságra vezefcse, hanem, hogy az örök üdvösségre kalauzolja, azon-
ban a körlevél célja »annak az erkölcsi légkörnek a megteremtése, amely-
ben a kapitalizmust felváltó ú j gazdasági rend megszülethetik és élet-



képessé fejlődhetik.20 A kor nagy vajúdó kérdésébe akar tehát bele-
szólni a pápa. Igaz ugyan, hogy az élet céljáról és értelméről vallott 
világnézeti felfogásunk irányítólag hat minden cselekvésünkre, s így a 
társadalmi és gazdasági törekvésekre is, és igaz, hogy a keresztyén 
emberek elhivatottságukhoz méltóan viselkednek a társadalmi, szociális 
és gazdasági életben is, azonban a pápa tanácsot ;ad nemcsak ^ keresz-
tyén élet belső, hanem általában az emberi élet külső vonatkozásaira 
nézve is. Bírálja a szabadkereskedelem, kapitalizmus rendszerét, párt-
fogásába veszi a munkavállalót és azok között is különösen a nőket és 
fiatalkorúakat, védi a családot s a szociális és gazdasági élet egész te-
rületén követeli az erkölcsi megújhodást. Mint a Rerum novarum, úgy 
a Quadragesimo anno is szembeszáll a szocializmussal, s helyette a ke-
resztyénszocializmust és a laborizmust hirdeti. Védi a magántulajdont 
azzal, hogy a magántulajdont nem az állam, hanem a természetjog a d j a 
;iz egyeseknek, s így az állam legfeljebb csak fa közjó érdekeivel össze-
egyeztetheti azt. Az osztályharc problémáját az osztályközi rendek létre-
hozásával akar ja megoldani. Az osztály az azonos gazdasági jsorsú 
egyének összefogásán alapszik, míg a rend az azonos hivatásúakat fog-
lalja magában (pl. osztály : bármilyen munkás ; rend : bármilyen beosz-
tású vasutas). Ezekkel az enciklikákkal a pápák hűek maradtak régi 
elődeikhez, akik a fenti tanácsadásnál sokkal erősebben nyúltak bele a 
politikai életbe. Azonban arra is gondolnunk kell, hogy 'ezek az enciklikák 
nem pusztán elméleti jellegű és bölcselkedő tanácsadások akarnak lenni, 
hanem a világ katolicizmusa számára megvalósítandó programmot és 
célkitűzést jelentenek. Ezeknek a célkitűzéseknek a jegyében működnek 
világszerte a katolikus politikai pártok és egyéb mozgalmak. A katoli-
cizmus állandó törekvése tehát az egyház irányítása alá fogni a politi-
kumot. A profán világot az egyház akar ja a maga szentségei és taní-
tása, valamint vezetése révén megszentelni. Tulajdonképpen azzal a .nemes 
céllal indul el az ilyen kívánság, hogy az élet egészét a keresztyénség szel-
leme hassa át, sl a.hol másként nem megy, lőtt a hatalom erejével i s vég-
hezvitessék a keresztyénség szellemében kialakított élet. Csakhogy ebbeni 
a célkitűzésben a keresztyénség túlmegy a Jézus Krisztus által rábízott 
küldetésén, mert a keresztyénség nem kapta urától az egész élet feletti 
uralomátvétel kötelezettségét, hanem mindig kizárólag lelki megbízást 
kapott, a hatalmi vonások tel jes hiányával. A keresztyénség mindenkori 
politikai és hatalmi törekvése, akár cselekedetbeli, akár csak elmélet-
beli legyen is az, eltérés az Újszövetségtől, amely semmiféle útmutatást 
sem tartalmaz a világnak az evangélium által való kormányzása tekin-
tetében. 

v 
A kálvinizmus teológiája döntően befolyásolja annak gyakorlati 

életét is. A kálvini kettős predesztináció megközelíthetetlen, fenséges 
istene elleni legnagyobb bűn felségének a «megsértése. (»Dei maiesta-
tem sua glória spoliare.«). Isten dicsőségének az engedelmes szolgálását 
a világ meghódításával is el kell érni, hogy tel jes legyen az ö dicsősége. 
\ z Institutio-ban ezt oilvassuk : » A lelkészek az Isten igéjével, amelynek 

30 Dr. Mikos Ferenc: A Quadragesimo anno gazdasági rendje. Bpest. 
1034. 47. old. 



szolgáivá és kezelőivé hivattak el, bízvást mindent kövessenek el a vég-
ből, hogy a maiestasnak minden világi hatalmat, dicsőséget és nagyságot 
alávessenek, azzal és általa a legfelsőbbtől a legalacsonyabbig mindé-
»ek felett uralkodjanak, Krisztus házát megépítsék, a Sátán birodalmát 
lerontsák, a juhokat legeltessék;, a farkasokat megöljék, a tud vágy ókat 
intsék és oktassák, a makacs ellenállókat elfogják, feljelentsék, feloldr 
ják vagy megkötözzék, sőt villámoljanak és mennydörögjenek, dé min-
dent Isten igéjével.«51 Ennek megfelelően alakult ki Genfben a szigorú 
egyházfegyelemmel párosított theoktfatia, amelyben a világi és egyházi 
hatalom egybefolyt. A kálvini keresztyénség theokratikus hagyományai 
benne lüktetnek praktikus keresztyén munkásságukban, hiszen a »syllo-
gismus practicus« révén nyer bizonyosságot a kálvinista predesztinált-
ságáról. Kiter jedt szociális munka, missziói tűz és nagy praktikus érzék 
jellemzi a kálvinizmus ú t j á t a történelem folyamán. Míg Luther azt 
í r j a : »Fel nem foghatom, hogyan lehet száz forinttal egy esztendő alatt 
húszat, sőt egy forinttal egy másikat szerezni«, addig Kálvin elvetette 
a kamattilalmat, javított a genfi pénzviszonyokon s ipari és kereske-
delmi tervekkel foglalkozott. Sokan utalnak arra a tényre, hogy ez az 
örökség tovább folytatódott a hugenotta, hollandus, angol és amerikai 
kereskedő és kapitalista légkör kibontakozásában. Ez az örökség él nap 
jainkban is a híres svájci református teológusban, Barth Károlyban, aki 
közismerten állást foglalt a politikum ügyeiben. A kálvinizmus szive nem 
szűnik meg azért dobogni, hogy a theokrácia, az Isten igéjének az uralma 
megvalósuljon az élet egész területén, a politikumban is, úgy amint az 
az ószövetségi próféták törekvéseiben megnyilvánult. Az ószövetségi orien-
tációjú kálvinizmus nem hiába foglalkozik az egyház prófétai tisztével. 
A protestantizmus területén mindig kálvini theokratikus vonás a politi-
kum ügyei iránti nagy érdeklődés. 

A lutheri keresztyénségre nézve döntő Luther állásfoglalása 
a politikummal kapcsolatban, aki a »Német nemzet keresztyén nemessé-
géhez« írt iratában22 azt mondja: »A pápának es La(Z ő népének azt mond-
ják: »tu ora«, imádkozzál, a császárnak és hadának: fc»tu protégé«, oltal-
mazzál; a közönséges embernek: »tu labora«, dolgozzál; nem mintha 
nem kellene mindenkinek imádkoznia, védekeznie, dolgoznia, mert való-
ságosan imádság, védelem és munka, ha valaki a maga dolgát folytatja, 
hanem hogy kinek-kinek meglegyen a maga feladata.«. Isten népének 
olyan kincse van, hogy senki sem veheti zokon, ha mindenestől e kincse 
felé fordul és nem sokát törődik a világ gajával. Az apostolokra hivat-
kozik Luther (Ap. Csel. 6.) : »Nem helyes, hogy' az Isten igéjét elhagy-
juk és az asztalok körül szolgáljunk, az igehirdetésben és imádságban 
akarunk kitartani, és ama munkára másokat rendelni.«. Keressétek elő-
ször az Isten országát és ezek mind megadatanak »néktek.«. Ennek tu-
lajdonítható a lutheri keresztyénség quietikus magatartása a politikum-
hoz való viszonyában is, hiszen^hosszú történelme a la t t a három történelmi 
felekezet közül leginkább igyekezett visszavonulni a zajló politikai élet-

21 Lie. Preuss—Dr. Szlávik: Lutheri és kálvini vallásosság. Pozsonv, 
1913. 5. old. 

22 Masznyik Endre fordítása, Bpest, 1901, 94. old. 



tül és soha nem jutott eszébe a világot az evangéliummal kormányozni, 
vagy a világot keresztyén politikára tantíani, vagy Isten uralmát, a 
theokráciát megteremteni e földön. Luther sznva csengett mindig azi 
evangélikus egyházban.23 »A lelki birodalomé a lélek kardja , a világi fel-
söbbségé a büntetés pallosa.« 

Ezért ta r t ja tiszteletben az állam jogait s vár ja tőle a »Vateramt« 
betöltését. A keresztyén ember szemét az ige a láthatatlanokra irá-
nyítja. ( 

Az egyháznak, mint communio sanctorumnak, annyira lekötve, be-
töltve és eltöltve kell lennie a maga szent líüldetésétől, hogy nemi is lehet 
ráérnie a politikum részletügyeivel való baj lódásra. A keresztyénségnek 
az emberek belső ügyeivel kell törődnie, mert nem kapott Urától semmi-
féle felhatalmazást sem másra. A politizáló kerresztyénség mindig gya-
nús abban, hogy eredeti küldetését elhanyagolja a politikum irányításának 
tetszetős céljáért. Az egyetlen kapcsolópont a keresztyénség, és a polo-
tikum között az lehet, hogy a keresztyénség hirdeti Isten igéjét, nevén 
nevezi az egyéni és közösségi bűnöket és ugyanakkor hirdeti Isten 
kegyelmét és az új élet lehetőségét egyénnek és közösségnek egyaránt. 
A keresztyénség Luther útmutatása nyomán azzal teszi a legnagyobb 
szolgálatot a politikumnak, ha megmarad igazi és színtiszta keresztyén-
ségnek. A keresztyénség ilyen szolgálatában ugyan sok kapcsolódás lehet 
a politikum ügyeivel, azonban azzal a megszerítással, hogy a keresztyén-
ség részéről mindig Isten igéjének a hirdetése és védése a döntő ,s soha-
sem a politikai hatalmi szempont. 

A világ, a politikum, az állam, a társadalmi és gazdasági élet felé 
is csak egyetlen küldetést kapott a keresztyénség, azt az apostoli szolgá-
latot, hogy mindenek felé kiál tsa: »Krisztusért járván követségben, 
mintha Isten kérne miáltalunk : Krisztusért kérünk, béküljetek meg az 
Istennel.<• (II. Kor. 5,20.). Csak az Istennel való megbékélt viszony te-
remti meg az ú j embert és helyezi azt megújult életviszonyba minden 
vonatkozásban. A keresztyén ú j életben való megújuláson kívül mást 
nem hirdethet az Urához hű keresztyénség, hiszen a világ bajai és nyo-
morúsága is csak úgy fog elvétetni, ha megszületik az ú j élet csodája : 
•A régiek elmúltak, imé ú j j á lett minden.« (II. Kor. 5,17.). Hogy azon-

ban ezt a szolgálatot hűen betölthesse a keresztyénség, ahhoz szüksége?, 
bizonyos fokú önállósága; ha a keresztyénség az állam és a politikai 
rend mindenkori készséges kiszolgálója és egy járszalagon fut a keresz-
tyénség a politikai renddel, akkor »nincs meg az az egészséges különbség 
a kettő között, amit Jézus Krisztus igéje így "hirdet : »Adjátok meg a 
császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.«. A kellő elhatár 
tolásnak és a különbségek kihangsúlyozásának kell megmutatkoznia a 
keresztyénség és politikum egészséges viszonyában. 

A politikum, a közösség —, főleg államvezető tevékenység irányí-
tása, folyton változik cs alakul. A történelem, a különböző politikai ren-
dek és törekvések tengerhullámzása. A keresztyénség a politikum hullám-
verésében csak úgy maradhat fenn, amennyiben a kavargó változások 
forgatagában megragadja Krisztust, az örökkévaló Kősziklát! 

Dr. Ottlyk Ernő 

2J Von weltlicher Obrigkeit... î.">23. 
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nem csak a német egyházi harcok, 
hanem az utóbbi idők egyháztörté-
netének egyik legjelentősebb írásos 
dokumentuma. vAz egyházi harcokban 
irányt mutatott, az összeomlás utáni 
új egyházi szövetségnek az Evang. 
Kirche'fDeutschIands-nak hitelvi alap-
jává, hitvallásává lett. A Barmeni 
Theologiai Nyilatkozatokban valóban 
az egyház hangja vált hallhatóvá vi-
lágosan, útat mutatva egy válságos 
helyzetben. Mert az egyház hangja 
szólal meg benne, éppen ezért jelen-
tősége túl lépi Németország határát, 
közegyházi, ökumenikus értéket kép-
viseld A vele való megismerkedé-
sünk nemcsak illő, hanem hasznos és 
fontos. 

Magyarul -—- tudomásom szerint 
— először a ferences Király König) 
Kelemen:\„Hitlerizmus és keresztyén-
ség" c. könyvében jelent meg, de 
csak kivonatosan, 1946-ban. A Nyi-
latkozat szövegének bemutatása előtt 
először röviden összefoglalom kelet-
kezésénetó'történehni előzményeit. 

A Barmeni Theologiai Nyilatkozat 
létrejöttét a német protestáns egy-
házakon belül támadt zavarok tették 
szükségessé. A zavart az ú. n. „né-
met-keresztyén mozgalom- terem-
tette. Ez à mozgalom 1933-ban lé-
pett előtérbe. Célja: a nemzeti szo-
cialista világnézetnek az egyházon 
belül érvényt szerezni, és az egyházi 
vezetést a mozgalomhoz tartozó em-
berek kezébe juttatni Még az 1933-
ban kiírt egyházi váasztásokon ha-
talmas propagandahadjárat segítségé-
vel a szavazatok kétharmad részét 
mindenütt megszerezték Az újonnan 
íelállított vallásügyi minisztériummal 
együttműködve számtalan hitvallással 
és egyházalkotmánnyal ellenkező ren-
deletet hoztak. Az ellenállókat megfé-
lemlítették és letartóztatták. Niemöl-
ler vezetésével ekkor 2000 lelkész a 
.,Pfarrer-Notbund"-ba tömörül. A 
gyülekezetekben a régi hitvallásokat 

tanulmányozzák és ezek tanításától 
segítve tételeket állítanak össze a 
hamis (tanítások elvelésére és az egy-
ház helyes tanításának megszólalta-
tására. Valóságos hitvalló láz vesz 
erőt a gyülekezeteken. Eleinte lel-
készekből, majd világiakból is mun-
kaközösségek alakulnak. Mind az 
egyház tanításának a helyzetkívánta 
aktuális megfogalmazásával van el-
foglalva. A probléma -egyforma volt 
minden protestáns egyház számára. 
A gyülekezetekben megindult hit-
valló mozgalom eredménye az egy-
házak hitvalló akaratának megnyilat-
kozása az ú. n. hitvalló zsinatokon. 
Ezek közül sorrendben is és jelentő-
ségben is első az 1934. máj. 29—31. 
között Barmenben tartott hitvalló 
zsinat. Ezek „a lutheri, református 
és uniált egyházak tagjai saját külön 
hitvallásuk iránt való hűségüket meg-
tartva vegyüttesen keresték megvallani 
valójukat az egyház nyomorúságos 
helyzetében." „Nem akartak új egy-
házat alkotni, vagy uniót létesíteni" 
mert mi sem állott távolabb tőlük, 
mint az ősi hitvallások semmibevé-
tele. Ugy látták, hogy ,.a német pro-
testantizmus egyházainak az egysége 
csak az Isten igéjéből, hitben, a 
Szent Lélek által jöhet létre." Az 
idézetek a barmeni zsinatnak a né-
metországi gyülekezetekhez intézett 
leveléből valók.) A hitvalló zsinat 
felszólította a gyülekezeteket, hogy 
imádságaikkal álljanak mögéjük és 
hitvalló lelkészeik és tanítóik körül 
tántorí'ha'atfanul tömörüljenek. Hogy 
a Theologiai Nyilatkozat mondani-
valójának érvényt szerezzenek, léíro 
hozták a birodalmi „Bruderrat"-ot. 
testvért an ácsot. Azokban a gyülekeze-
tekben, magasabb egyházkormányzati 
testülelekben, ahol a ..német- keresz-
tyének" alkotmányellenes eljárással 
szétromljolták a jogi kereteket. a 
Hitvalló Egyház tagjaiból alakult ha-
sonló testvéftanácsok vették kezükbe 
az egyházigazgatást. 



A Barmeni Theologiai Nyilatkozat 
szövege a kővetkező : 

A Német Evangéliumi Egyház 
Deutsche Evange'ische Kirche) 1933. 

július 11—i alkotmányának bevezető 
szavai 'szerint a reformációban 'kelet-
kezett! (egyenjogú, egymás mellett álló 
hitvalló egyházaknak a szövetsége. 
Ezen egyházak egyesüléséhez a theo-
logiai alapot a Német Evangéliumi 
Egyház 1933. július 14-én a biro-
dalmi kormányzat részéről is elis-
n*;rt! alkotmányának első és 'második 
artikulusa szolgáltatja. 

1. artikulus: A Német Evangéliu-
mi Egyház sérthetetlen alapja a Jé-
zus Krisztus evangéliuma úgy, amint 
arról a Szentírás bizonyságot tesz 
és, amint a reformáció hitvallásai-
ban újra megvilágosodott. Ez hatá-
rozza meg és cz korlátozza azt a 
telihatalmat, amelyre az egyháznak 
küldetése betöltéséhez szüksége van. 

2. artikulus: A Német Evangéliumi 
Egyház egyházakra (tartományi egy-
házakra) tagozódik. 

Mi lutheri, református és uniâll 
egyházak -szabad zsinatainak, egyházi 
gyíí'éseinek és gyülekezeti köreinek 
a Német Evangéliumi Egyház hit-
valló, zsinatára egyesült képviselői ki-
jelentjük, hogy mi mindnyájan a 
Német Evangéliumi Egyháznak,-mint 
hitvalló egyházak szövetségének az 
alapján állunk. Minket mindnyájun-
kat. az egy, szent, egyetemes és 
apostoli egyház Ura mellett tett hit-
vallás köt egybe. 

Németország minden evangéliumi 
egyházának szine előtt kijelentjük, 
hogy az ebben a hitvallásban való 
közösség és ezzel a Német Evangéli-
umi Egyház Egysége a legsúlyosabb 
veszélyben forog. I.étét a Német 
Evangéliumi Egyház fennállásának 
első évétől fogva a német keresztyé-
nek uralkodó egyházpolitikai párt-
jának és az általuk képviselt egyház-
kormányzatnak mind nyíltabbá váló 
tanítása és eljárásai veszélyeztetik. Ez 
a veszély abban mutatkozik meg, 
hogy azt a theologiai előfeltételt, 
amelyben a Német Evangéliumi 'Egy-
ház egyé vált, a német keresztyének 
vezérei és szónokai is va'amint egy-
házkormányzata is idegen alapelvek-
bő? kiindulva állandóan és'alapjában 
keresztezik és hatástalanná teszik. 
Ha ez tovább is igv marad, akkor 
az egyház mivolta bármelyik érvény-
ben lévő hitvallásunk értelmében 

megszűnik. IIa ez tovább igv marad, 
akkor tehát a Német Evangéliumi 
Egyház is mint hitvalló egyházak 
szövetsége (belülről válik lehetetlenné 

Szabadságunk van hozzá, és el va-
gyunk kötelezve arra, hogy mint a 
lutheri, református és uniált egy-
házak tagjai ebben a kérdésben ma 
közösen szót emeljünk. Éppen azért, 
mert a mi kúlömböző hitvallásaink-
hoz hűségesek vagyunk és azok is 
akarunk maradni, nem hallgathatunk, 
meggyőződésünk] ugyanis, hogy a k ö -
zös nyomorúság és megpróbáltatás 
idején közös szó adatott ajkunkra. 
Istenre bízzuk, hogy mindez a hit-
valló egyházak egymáshoz való vi-
szonyában milyen jelentőségre tehet 
szert. ' 

A következő evangéliumi igazságok-
ról teszúnk vallást a német-keresz-
tyének'mozgalma és a jelenlegi biro-
dalmi)', egyházkormányzat egyházpusz-
tító és ezzel a Német Evangéliumi 
Egyház egységét szétromboló tevé-
kenységével szemben : 

1. „Én vagyok az út, az igazság és 
az élet; senkisem mehet az Atyához, 
hanem ha énáltalam." (János* 14 G. 

,,Bizony, bizony mondom néktek, 
á'vi nem az ajtón megy be a juhok-
nak aklába, hanem másunnan hág 
be, tolvaj az és rabló." ,,Én vagyok 
az ajtó, ha valaki énrajtam megy be. 
megtartatik." (János 10:1,9.) 

Jézus Krisztus a Szentírás róla 
szóló bizonyságtétele szerint Isten-
nek az az egyetlen szava, akire hall-
gatni. lakiben életünkben és halálunk-
ban bízni kötelesek vagyunk. 

Elvetjük azt a hamis tanítást, 
amely szerint az egyház igehirdetése 
forrásaként köteles lenne Istennek 
ezen egyetlen szaván kivúl más té-
nyeket és hatalmasságokat, jelensé-
geket és igazságokat Isten kinyUat-
koz'.alásául elfogadni. 

2. ..Tőle vagytok pedig ti a Krisz-
tus Jézusban, ki bölcseségúl lön né-
künk Istentől, és igazságul, szentsé-
gül és váltságul." (I. Kor. 1:10.) 

Jézus Krisztusban Isten bűneink 
bocsánatát adja, de ugyanakkor ha-
sonló komolysággal jelenti be általa 
nagy igényét egész életünkre Általa 
e vi'ág minden istentelen megkötött-
ségéből boldog felszabadulásra ju-
tunk, arra hogy szabadon és hála-
datosan szolgáljunk minden ő teremt-
ményének. 



Elvetjük azt a hamis tanítást, 
amely szerint az életnek lennének 
olyan körei, ahol nem Jézus Krisz-
tus, hanem más urak tulajdonai va-
gyunk, lennének olyan körök, ame-
lyekben nincs szükség arra, hogy ő 
ott megigazítson és megszenteljen 
bennünket. 

3. „Az igazságot követvén szere-
tetben, mindenestül fogva növeked-
jetek, abban, aki a \Xejs a Jézus Krisz-
tusban. Akiben az egész test szép 
rendben egyberakattatik." (Efezus 4: 
15—16.) 

A keresztyén egyház olyan testvé-
rekbőí (álló közösség, amelyben 'Jézus 
Krisztus az igében és szentségekben 
jelenlevő Úrként cselekszik. Mint a 
kegyelemben részesült bűnösök egy-
házának az a feladata, hitével is és 
engedelmességével is, igehirdetésével 
is,Ide életformájával is a bűnös világ-
ban arról tegyen tanúbizonyságot, 
hogy egyedül Jézus Krisztus tulaj-
donax az ő vigasztalásából és az ő 
irányítása szerint él és akar is élni, 
várva az ő újra megjelenését. 

Elvetjük azt a hamis tanítást, 
amely szerint az egyház igehirdeté-
sének és életrendjének formáját ki 
khet szolgáltatni saját önkényének, 
vagy a bármikor uralomra jutó vi-
lágnézetijés politikai vélemények vál-
tozásának. 

4. „Tudjátok, hogy a pogányok fe-
jedelmei uralkodnak azokon," és a 
nagyok hatalmaskodnak rajtok. De 
ne így legyen közöttetek, hanem aki 
közöttetekj (nagy akar lenni, az legyen 
a ti szolgátok." (Máté 20:25—26.) 

Az egyházban lévő külömböző 
tisztségek nem szolgáltatnak alapot 
arra, íiogy egyik a másikon uralkod-
jék, hanem csali az egész gyüleke-
zetre bízott és az egész gyülekezet-
nek megparancsolt szolgálatnak a 
gyakorlását célozzák. 

Elvetjük azt a hamis tanítást, 
amely szerint az egyházban ezen az 
egy szolgálaton kívül külön hatalmi 
szóval kiküldött vezérek is lehetné-
nek, vagy ilyeneket elfogadhatna az 
egyház. 

5. „Az Istent féljétek, a királyt 
tiszteljétek !" (I. Péter 2:17.) 

Az í r á s azt mondja, rhogy az állam-
nak isteni rendelés következtében az 
a feladata, hogy a még meg nem 
váltott világban,' amelyben az egy-
ház is él, az emberi belátás és az 

emberi képességek mértéke szerint 
a hatalom fenyítő eszközének a gya-
korlásával a jog és a béke fenntar-
tásáról gondoskodjék. Az egyház há-
lával és tisztelettel veszi Istennek 
ezen rendelésben megnyilatkozó jó-
téteményét. Mindez Isten országára 
emlékezteti,'Isten parancsára és igaz-
ságosságára és ezzel egyben az ural-
kodóknak és az uralom alatt levők-
nek a felelősségére. Isten igéjében 
bízik és annak engedelmeskedik, 
mert Jsten ez által tart fenn mindent 

Elvetjük azt a hamis tanítást, 
amely szerint az egyház a maga sa-
játos feladatán túl az emberi é{et 
egyetlen és totális közösségévé vál-
hatnék és ilyen módon az egyház 
feladatát is betölthetné. 

Elvetjük azt a hamis tanítást 
amely szerint az egyház a maga sa-
játos feladatán túl elállamiasodhat-
na, állami feladatokat és tisztségekel 
vállalhatna magára, hogy ilyen ké-
pen az állam egyik szervévé váljék 

6. „Imé én tiveletek vagyok min-
den napon a világ végezetéig." (Máté 
28:20.) Isten beszéde nincs bilincsbe 
verve." »(II. Tini. 2:9.) 

AZ.'egyháznak az a ft'e'.adata és sza-
badsága is ebben gyökerezik, hogy 
Krisztus helyeit, az ő tetteinek és 
beszédének szolgálatába állva hir-
desse minden népnek a prédikáció 
és a szentségek által az Isten szabad 
kegyelméről szóló üzenetet 

Elvetjük azt a hamis tanítást, 
amely szerint az egyház az Űr sza-
vát és tetteit az emberi dicsőségtől 
elkáprázottan valami önkényesen vá-
lasztott kívánság, cél vagy terv szol-
gálalába állíthatná. 

A Német Evangéliumi Egyház hit-
valló zsinata kijelenti, hogy ezeknek 
az igazságoknak az elfogadásában és 
ezeknek a tévelygéseknek az elveté-
sében látja a Német Evangéliumi 
Egyháznak, mint hitvalló egyházak 
szövetségének elengedhetetlen theo-
logiai alapvetését. Felszólít minden-
kit, saki ehhez a (nyilatkozatához csat-
lakozik, hogy egyházpolitikai dön-
téseinél ezen theologiai felismerések 
szellem ében járjon el. Kéri mind 
azokat, akiket illet, hogy a hit a 
szeretet és a remény egységébe tér-
jenek vissza. 

Verbum Dei manet in aeternum 



A nemzeti szocia'ista Németország 
összeomlása után sem szűnt meg a 
Barmeni Theologiai Nyilatkozat je-
lentősége Az egyházi élet újra ren-
deződésének alapjává vált. 1945.őszén 
a Ititvalló Egyház birodalmi testvér-
tanácsa Treysa-ban gyűlést tartott. 
E2en a gyűlésen kimondották, hogy 
a németországi protestáns egyházak, 
mint egyenlő joggal rendelkező hit-
valló egyházak Evangelische Kirche 
Deutschlands (EKD) egyházi szövet-
séíjet alkotnak. Az EKD elnökévé a 
lutheránus Wurm vvürttenlxergi püs-
pököt vá'aszlották meg, titkárává az 
ugyancsak lutheránus Asmussent. Ez 
a" föderáció nem akarja felújítani a 
porosz unió hibáját. Az ősök hitval-
lását érvényben hagyja. Mégis több, 
mini egy puszta egyházi szövetség, 
hiszen-'az egyházi harcok (idején aka-
ratlanul létesült és éppen a Barmeni 
Theologiai Nyilatkozatban kifejezés-
re jutott egységet a jövő számára is 
tovább szerelné örökíleni. Még ugyan-
csak 1945-ben Stuttgartban az EKD 
verető é^e egy bűnvalló nyilatkozatot 
szerkesztett. Ebben a nyilatkozatban 
az egyház felelősnek vallja magát 
a németség bűneiért. A nyilatkozat 
ugy látszik ta'áló lehetett, mert ki-
felé is, ljefelé is nagy visszhangot 
keltett és sok fc'reértést idézett elő. 

Az EKD-ben tömörült németorszá-
gi protestantizmus koránt sem mu-
tatja a békés kibontakozás képét. A 
heiyzcl jelenleg átláthatatlan. A Bar-
meni Theologiai Nyilatkozat még 
mindig naf»y tekintélyt jelent. Sok 
helyen lelkészordináció alkalmával 
megkívánják a lelkésztől a Barmeni 
Tételek elfogadását. Az értékelés 
azonban nem egyöntetű. Lutheránus 
köröklten is elismerik jelentőségét, de 
ilt többen csak je'entös egyháztörté-
neti dokumentumot látnak benne és 
a hitvallás jellegét megtagadják tőle. 
Er.ek az EKI)-t is egymástól telje-
sen független egyházak szövetségé-
nek tartják, melyet mélyebb'hitvallá-
sos egység nein tart össze. 

Mivel a Barmeni Theologiai Nyi-
latkozat körül kialakult helyzet át-
tekinthető ismertetése lehete;ien, csak 
szemlé'tetésképen. közlök most né-
hány vele kapcsolatos nyilatkozatot 
a hál>orű- utáni időkből. 

Niemöllernek 1915 novemberében 
testvéréhez intézett levelében már .vi-
lágosan lehet látni a nehézségek je-
lentkezéséi. (Közzé'éve: Die 'deutsche 
Schuld, Not und Hoffnung c. fü-

zetben Evang. Verlag Zoliikon 1916;. 
— Ugy látja, hogy akármilyen for-
mát is ölt az egyház Németország-
ban, a Barmeni Nyilatkozát ^irányadó 
lesz. Természetesnek tartja a régi 
hitvallások érvényben maradását, 
osak a lutheri egyházaknak az elkü-
lönülését nem nézi jó szemmel. Az 
EKD-ben lehetségesek tartja, hogy 
legyen egy külön lutheri, kálvini és 
uniáltakból álló oszlop, de lehetetlen-
nek lartja, hogy két'vagy három egy-
mástól mereven szétválasztott pro-
testáns egyházat hozzanak létre. Sze-
rinte a protestantizmus alapjában 
ném szétszakadt egyház. Ezt csak 
a theologusok szeretnék kimutatni 
Azt szeretnék, ha azokat a keresz-
tyéneket, akik a múltban különböző 
hitvallású egyházakhoz tartozva 
együtt szenvedtek, együtt harcoltak, 
együtt imádkoztak és együtt hittek, 
nem választanák szét a theologia se-
gítségével olyan emberek, akik sokkal 
kevesebbet hittek, sokkal kevesebbet 
imádkoztak, sokkal kevesebbet har-
collak és szenvedtek. Ugy látja, hogy 
sokan csak azért hivatkoznak olyan 
erősködve az ősök hjtva lására, mert 
a hit jelenben való megvallását sze-
relnék elmulasztani. 

Az Evang. Lutherische Kirchen-
zeitung 1917. nov. 15—i számában a 
lipcsei theologiai fakultás nyilatko-
zata bőven foglalkozik a Barmeni 
Nyilatkozat kérdésével és a következő 
megállapításra jut: 

„A Barmeni Nyilatkozat nagyon 
fontos szolgálatot teljesített az akkori 
történeti helyzetben. Se megszerkesz-
tőinek szándéka, se megszövegezésé-
nek ideiglenes volta miatt nem lehet 
neki olyan jelentőséget tulajdonítani, 
mint egy hitvallásnak. Az, no.gy va-
lóban lépést jelentett-e azon az úton, 
mely a lutheri és a református egy-
házak közös hitvallása felé vezet, az 
attól függ, hogy az általa felvetett 
kérdé-eket mennyire sikerül tisztázni 
és egységesen megválaszolni." 

Az uniált egyházhoz tartozó Greifs-
wald-i fakultás 1947. augusztusában 
nyilatkozott a Barmeni Nyilatkozat-
ról. Elismerik jelentőségét, de a j e -
lenre vonatkozóan már nem látják 
aktua'itásá'. Fe e sièges megkötöttség-
nek tartják, mint ahogy általában 
minden hitvallás tekintélyét annale 
látják, ök általában elegendőnek Tar-
tatnák a Biblia tekintélyéhez való ra-
gaszkodást." 

Georg Merz ugyancsak a Kirchen-



zeitung 1947. november 15-i számá-
ban írt válaszában finoman, de na-
gyon éles késsel boncolja szét a 
greifswaldiak tételeit. Egyformán védi 
a reformáció hitvallásait és a Bar-, 
meni Nyilatkozatot. A Barineni Nyi-
latkozat értékét abban látja, hogy 
megnyitotta az »tat őseink hitvallá-
sainak kincsesháza felé. A Barmeni 
Nyilatkozat szerinte a lutheri refor-
máció "hitvallásainak igazságait ismé-
telte el és vallotta meg a tévelygők 
tanításaival szemben. 

A Kirchenzeitung november 29-i 
számában viszont Hermann Sasse 
magyarázkodik, liogy a lundi luthe-
ránus világkonferenciához intézett le-
velében miért emelte fel óvó sza-
vát a Barmeni Nyilatkozathoz ra-
gaszkodó Meíser püspök ellen, aki 
az ő nézete szerint a reformáció 
lutheri egyházait könnyen az union-
izmus útvesztőjébe viszi. 

Ezekből a meglehetős önkényesen 
kiválasztott nyilatkozatokból is az 
látszik, hogy a Barmeni Nyilatkozat 
"körül kialakult felfogások meglehe-
tősen szétágazók. 

* 

A magam részéről sokkal többre 
értékelem a Barmeni Nyilatkozatot, 
mintha az csak fontos "kortörténeti 
dokumentum lenne. Ha már nem 
vettük igénybe segítségét a háború 
idején, jó lenne most megkésve is 
tételeivel behatóan foglalkozni. 

Ennek a referátumnak természete-
sen nem célja most a Barmeni Nyi-
latkozat tartalmának theologiai ki-
értékelése és aktuális vonatkozásai-
nak megkeresése. A részletektől füg-
getlenül a maga egészében mégis 
úgy látom, hogy két ponton mar" is 
jó lenne megszólaltatni azokat a 
kérdéseket, amelyeket a Barmeni 
Nyilatkozat hozzánk intéz. Ez a két 
pont a hitvallásosság és' az ökumé-
nicitás kérdése. 

Örvendetes jelenség egyházunkban 
a régi hitvallások tekintélyéhez való 
ragaszkodás. A Barmeni Nyilatkozát 
azonban éppen azt a kérdést veti 
fel előttünk, hogy minden vonatko-
zásban helyes-e az a mód, ahogy mi 
a régi hitvallásokhoz ragaszkodunk? 
Helyes-e az a konfesszionalizmus, 
amelyik ragaszkodik a hitvallások 
tekintélyéhez, de nem törődik azok 
tartalma ismeretével? Helyes kon-
fesszionalizmus-e, amelyik a hitvallá-

sokat csak akkor veszi elő, amikor 
valakit eretnekségben kell elmarasz-
talni? amelyik csak könyvet, para-
grafust lát a hitvallásbaji ^ megfe-
ledkezik arról, hogy a hitvallás egy 
az egész egyházi szolgálatban ki-
ütköző magatartás? Biztosítja-e az 
egyház hitvallásosságát az a 'tény, 
hogy az ősi hitvallások az egyház-
alkotmányba jogilag be vannak cik-
kelyezvc? Felmentenek-e az ősi hit-
vallások az alól a feladat alól, hogy 
hitünk igazságait a saját fogalmazá-
sunkban önállóan is elmondjuk? He-
lyes-e azt gondolnunk, hogy minden 
ma felvetődő kérdésünkre többé ke-
vésbbé közvetlen feleletet kaphatunk 
a régi hitvallásokból? Vagy helyte-
len azt gondolni, hogy új hitvallás 
is keletkezhet? hogy Isten újra in 
statum confessionis hozhat bennün-
ket? Szabad-e ezzel számolni? Le-
het-e erre felkészülni? 

Az ökuménicitással kapcsolatban 
pedig arra kell figyelnünk, hogy a 
Barmeni Nyilatkozattal az egyház egy 
Új útra lépett tulajdonképpen. Nem 
politikai, technikai, vagy éppen gaz-
dasági érdek viszi itt szövetségre, az 
egyes egyházakat. A Barmenben lét-
re jött szövetség több a puszta szö-
vetségnél, • esetleges kooperációnál , 
Egy határozott hangban való össze 
találkozás. Még nem az egyház egy-
sége, de egy váratlanul felvillanó jel 
annale valóságából. 

Barmen arra figyelmeztet, hogy 
komolyan kell venïii az ősök hit-
vallását. Sok indítást és segítséget 
kapunk onnan, ha ma akarunk hit-
valló magatartásra eljutni. Illegitim 
út, tilos ösvény az ökuméné felé 
minden olyan próbálkozás, amelyik 
a hitvallás kérdését bagalelizálja. 

Barmen kérdést is intéz hozzánk 
az ökuménicitással kapcsolatiján. A 
pusztán föderativ alapon összefogó 
különféle egyházaknak a szervezete 
már ökuméné? — ez az ökuméné 
végállomása? — vagy- lehet-e az 
egyházaknak egy mélyebb, külsőleges 
érdekeken túl eső összefogása? — 
hiszünk ebben? felkészülünk rá?' 

Alig hiszem, hogy egység úgy jö-
hetner'létre protestánsok között, nogy 
mi elfogadnónk hitvallásunkul a JÎ. 
Helvét Hitvallást, vagy a reformátu-
sok elfogadnák a mi Ágostai Hitval-
lásunkat, vagy éppen a Formula Con-
cordiae-t. Visszafelé aligha járható 
az egység útja. Az viszont hihető, 



hogy Isten hozhat bennünket olyan 
helyzetbe, mikor a hit újonnan 
megvallásában összetalálkozik a han-
gunk Minél nagyobb szabású, minél 
a'npvtlöbb igazságokban történik meg 

ez az összetalálkozás, annál maradan-
dóbb'következményei lesznek az egy-
házi élet egész vonalán, ideértve az 
egyházszervezetet is. 

Benczúr László-

.1 fordítás alapjául a »Das christliche Deutschland 1933 bis 1945«. c. 
dokumentumgyűjtemény evangélikus sorozatának első füzetében közzé tett 
német szöveg szolgált. Az evangélikus sorozat címe: »Zeugnisse der Be-
kenneden Kirche« szerkesztője Dr. Erik Wolj jreiburgi jogi professzor. 
1 hét kötetre tervezett sorozat a Hitvalló Egyháznak a: egyházért, a jog-

ért, az ifjúságért vívott harcát, az úfi{pogányság elleni küzdelmeit, a*z ál-
lamhoz intézett szavát, gyűjti össie, valamint azokat a dokumentumokat, 
melyekben a gyülekezetek tesznek bizonyságot Telki vezetőik mellett való 
kitartásukról és a zsidó kérdéssel kapcsolatban tanúsított magatartásuky 
ról. rurche-kiadó, 1946. 

Guggisberg Kurl: Die römisch-
katholische Kirche. Line Einführung 
und Quellensammlung Zürich. 194t>, 
Xwingli-Verlag Ära 15.50 sv. 'fr. 

Noha évszázadok óta egymás mel-
lett, sőt sok tekintetben együtt élünk 
a kalholikus egyházzal, igen sokszor 
alig, vagy éppenséggel helytelenül is-
merjük egymást. Pl. a katholikus 
egyház megigazu'ás-tanát ma is 
ugyanúgy látjuk, mint ahogyan azt 
a reformáció korának vitázó iratai-
ban eleink megrajzolták Hogy a tri-
* nli zsinat azóta hogyan szabályozta 
a katholikus tanítást, azt már nem 
vesszük tekintetbe. Vagy hogy a 
katholikus egyház hogyan tanít az 
egyházról, a lelkészi hivatalról stb., 
arról csak nagyon homályos, /sokszor 
a polémia világításában született (kép-
zeteink vannak. Pedig nekünk ma a 
gyakorlati szempontokon túl, melyek 
éppen az együttélésből adódnak, 
messzebb tekintő meggondolások mi-
att is jó volna, sőt szükséges a ka-
lholikus egyházat minél jobban meg-
ismernünk. Gondoljunk csak az 
nckumenikus keresztyénség szempont-
jaira s hogy hazánkban néhány év-
vel ezelőtt katholikus részről indult 
olyan mozgalom, melv a protestant-
izmushoz váló közeledést tűzte ki 
célul. Ebben a helyzetben tehet igen 
jó szolgálatot Guggisberg berni pro-
fesszornak íkönyve, mely a katholikus 
egyháznak nagyon alapos ismereté-
ből származik: egyfelől válogatott 
szemelvényeket ad jelentős katholikus 
megnyilatkozásokból és felöleli nem-
csak a szigorú értelemben vett ka-
tholikus dogmát, hanem a katholi-
kus tanításnak, erkölcsi életnek és 

szociális magatartásnak egész széles 
slcáláját, másfelől pedig ezekhez ösz-
szefoglaló, nagyon ügyesen tájékoz-
tató bevezetést ad. így könnyen tá-
jékozódhatunk e könyv alapján az 
egyház katholikus értelemben vett 
jellegéről, szervezetéről, a hierarchiá-
ról, a szorosabb értelemben vett ta-
nításról. szentségi éleiről és kultusz-
ról, de ugyanígy értesülünk arról, 
hogyan átéli meg a katholikus egyház 
az erkölcsi kérdéseket, az államhoz 
való viszonyt, a szociális kérdést, 
modern világnézetet, stb Sokak szá-
mára bizonyára nagyon emeli a 
könyv használhatóságát, hogy az ere-
detileg latin nyelvű idézeteket német 
nyelven közli. Mindenkinek, aki eb-
ben a nehéz időben hozzá tud férni 
e könyvhöz, melegen ajánljuk annak 
tanulmányozását. Karner Károly 

Dr-Keöklván: Élet és halál. — Élő 
Víz kiadása. 1917 — Beök Ivánnak 
régi szívügye a ' 'harmadik missziói 
Û használta tudtommal előszór ezt 
a kifejezési arra a szolgálatra, amivel 
a keresztyénség az elvilágiasodott ér-
telmiség *s annak is'főként természet-
tudományos műveltségű része felé 
tartozik Minden eddigi munkája ezt 
a szolgálatot akarta végezni, ez a 
mostani is. Eontos szolgalat ez s ki-
váltkép az utolsó félszázadban vált 
elodázhatatlanná. Valóban végzetes 
volna, lia a keresztyénség visszahú-
zódnék a „belső vonalra" s meghát-
rálna a minden napok kérdései elől 
örömmel kell hál fogadnunk minden 
olyan kísérletet, amely az élet és 
hálál alapvetően existenciális kérdé-
sei! úgy igyekszik felvetni, hogy a 



modern ember ismeretei és tapasz- . 
talatai felöl indul ki s úgy érkezik 
meg a kijelentés üzenetéhez, hogy 
közben hallgatójának értelmét is -fog-
va szeretné ejteni. S lehetőleg — 
saját bevallása szerint — mellőzni 
óhajtja az egyházi, teológiai (szóhasz-
nálat kissé már patinás tolvajnyelvét; 
a <mai ember szavaival tolmácsolja 
az örökérvényű mondanivalókat. 

Nehéz feladat ez. és sokszor az az 
érzésünk, hogy a „kánaáni n y e l v 
helyett a szerző minden jószándéka 
mellett is teremt egy másikat, amibe 
ép úgy bele kell olvasnia magát az 
embernek, mint a régibe. Meg kell 
tanulni, pl. milyen sajátos értelem-
ben használja a test-léíek-szellem ki-
fejezéseket. Valahogy ez az antropo-
lógia trichotomia a nagy pr'óbázta-
tója minden olyan teológiai kisérlel-
nek, amelyik megpróbál a hagyomá-
nyostól eltérő ösvényeken járni — 
így érezzük legalábbis. A magyar ke-
resztyénség különböző irányzatainak 
nyelvhasználatában igen sokfélekép-
pen találkozunk a lélek-szellem fo-
galmainak értelmezésével. S talán 
nemcsak terminológiai kérdésről van 
szó. Jó volna ebben egyszer érte-
lemre jutni. ' 

Ez a félreérthető terminológia 
rontja az olvasó örömét, akkor ami-
kor pl. a bűnről, Sátánról és Krisz-
tusról való bizonyságtevés mellett 
olyan kifejezésen akad meg a szeme, 
mint: az ember cé'ja a ..megistenü-

lfes". Ha istenfiúságot olvasnánk, 
mindjárt könnyebben rábólintanánk. 
A halál tárgyalásánál is hiányoljuk 
annak ítélet jellegét. Csak a hívő 
halálára mondja az írás. hogy az 
álomhoz hasonló. 

Egy veszedelem fenyegeti főként 
a szerzőt, mint minden nagy gon-
dolkodót általában: a rendszenalkotás 
kísértése. Pedig a kijelentés paradox 
tényeit nem igen lehet semmiféle 
töretlen vonalú rendszerbe beleillesz-
teni maradék nélkül. S aki mégis 
megpróbálja: kénytelen ott, ahol az 
írás hallgat, az értelem hídjait fel-
verni az ignoramus — et rgnorabt-
mus szakadékai fölé. Teremtésről, 
angyaivilágról, a paradicsomi ál-
lapotról, Krisztus dilemmájáról (?), 
a halál utáni életről olyan merészen 
nagyvonalú mondanivalói vannak, 
hogy a kijelentés teológusa csak 
meghökkenve és tétován tapogatózva 
meri követni. Talán nem is adatott 
ennyit tudnunk. Hiszen hitben já-
runk, nem látásban! 

Bizonyosan nagyon áldott szolgá-
latot fog tenni ez a könyv. Megszo-
rítjuk érte hálával a szerző kezét 
s azt szeretnénk, ha el se engednők 
többé egymást. Hiszen olyan nagyon 
szükségünk van arra mindnyájunk-
nak, hogy testvéri beszélgetésben, 
imádságban és együttes tusakodásban 
m íve Íj ük a vándorok teológiáját, 
mig majd odaát szinről-szinre többet 
láthatunk. Groú Gyula 



K O Z L E M E N Y E K 
E számunk cikkírói: Scholz László 

Budapest—zuglói lelkész, Bp. XIV. 
Lőcsei-iit 32.; I)r. Nagy Gyula val-
lástanító-Ielkész, Pécs,"Ráth-u. 37.; 
Dr. Ottlyk Ernő lelkész, Arnót; D. 
Ordass Lajos püspök, Bp. VIII. Esz-
terliázy-u. 12.; Benczúr László kelen-
földi vt. lelkész, Bp. XI. Bocskay-ut 
56.; Dr. Karner Károly egyet, tanár, 
Sopron, Felsőlövér-krt. 28.; Groó 
Gyula vt. lelkész, Győr, I I . Ráth Má-
tyás-tér 1. 

Alföldi MELE-koníereneia tartatott 
Békéscsabán íebr. 4—6. napjain. Az 
Arad-békési, Bóké4- és Csanád-cson-
grádi egyházmegyéi lelkészei nagy-
számmal jelentek meg, hogy r'észt-
vegyenek a közös theologiai munká-
ban. Kósa Pál rákoskeresztúri lelkész 
exegetikai-homilctikai szemináriumot 
vezetett. Dr. Sólyom Jenő egyet, ta-
nár és Scholz László MELE-elnök 
theo'o iai előadásokat tartott. Az egy-
házmegyei lelkészegyesületek inegbe-
szé.ték a rájuk váró feladatokat. 
Békéscsaba központtal theologiai 
munkaközösség alakult meg. — 'Az 
ilyen körzeti theologiai konferenciák 
tartása további programmja a MELÉ-
nek. 

Az Evangélikus Theologia további 
megjelentetése ügyében ez év elején 
tanácskozás folyt Budapesten. Ezen 
elhatároztatott, hogy az Evangélikus 
Theologiát fenn kell tartani, az 
anyagi nehézségeket le kell küzdeni. 
Evégből hivatalos helyen azt a ké-
ré' t terjesztjük elő, hogy az egyház-
községek a lelkészek sajtó-ellálása 
címén oly összeget vegyenek "költség-
vetésükbe, melyből egy bizonyos TÇSZ 
az Evangélikus Theologiára fordít-
ható. Ezenfelül felhívjuk az egyház-
megyei lelkészegyesületeket, hogy te-
kintsék saját ügyüknek a lap fenn-
tartását, szedjék be a lelkészektől 
az előfizetési összegnek megfelelő 
adományokat és küldjék meg a ki-

adónak. Nem tudjuk eléggé hangsú-
lyozni, hogy az Evangélikus Theo-
logia jövendő sorsa a lelkészek hű-
ségen és áldozatkészségén fordul 
meg! 

A Luther Társaság kiadásában 
megjelent Scholz László Evangélikus 
konfirmációi kátéjának második ki-
adása; ára 1.50 Ft. A. hozzá írt Ve-r 
zérfonal ugyancsak a Luther Tár-
saságnál rendelhető meg 6 F t - o s 
áron. 

Sajtóhibaigazítás. 1947. évi 7. sz. 
körlevelünk 22. lap ján a 7. sorban 
„félévben" helyett félévében", 27. 
lapján a 24. sorban „kiadás h. „ki-
adása", 28. lapján alulról a 20. sor-

ban „testvérüzle-ekbe" h. „testvérülc-
tekbe", 35. lapján alulról a 11. sor-
ban .,némelyik" h. „némelyek", 3(5. 
lapján a 15. sorban „amelyiken" h. 
„amelyeken", 39. lapján alulról a 0. 
sorban »rendszerülése« helyett 
„rendszeresülése", 40. lapján alul-
ról az 5. sorban „irodalmá-
ban" h. „irodalmába" olvasandó. 
Közbeszúrandó a 29. lap 17. sorában 
.,mégis" és , ecciesiában" közé: „az", 
a 34. lap 1. és 2. sora közé: „intéz-
mény, mégpedig előbb a/szuperinlen-
denciális, egyházkerületi felügyelői", 
ugyanott a 4. sorban „korszakban" 
és „nyilvánvalóan" közé: „a felügye-
lők", az 5. sorban az „egyházközsé-
gek'* elé a vessző Ti. egy kezdő záró-
jel, a 36. lapon alulról a 8. és 7. 
sor közé: „távolmarad sok evangé-
likus az egyházi élettől. Az cvan-
gélikusság", 'a 40. lapon -alulról a 14. 
sorban a ^keresztyénség" szó után: 
,,elcgyháziatlanosodásának idejeként, 
a mai időszakot a keresztyénség". 

Elmaradt lapalji jegyzet a 41.-ik oldalról: Tekintettel a szekulari-
záció ismert voltára, dolgozatomban ezt a megoldási típust 
nem tárgyalom. 



A M a g y a r L u t h e r - T á r s a s á g k ö z l e m é n y e i . 

Tudat juk egyházunk minden munkásával és Társaságunk minden 
tagjával, ra j tuk keresztül pedig egyházunk minden érdeklődő 
hívével, hogy Budapest, VIII. , Üllői-út 24 sz. alat t lévő üzle-
tünket március elsejétől te l jes egészében ismét sa já t kezelésbe 
vettük. A Mariütz Frigyes könyvkereskedővel megkísérelt 
együttműködés ezzel véget ért. 

Könyvkereskedésünk ezek után készséggel áll rendelkezésére a vá-
sárló közönségnek, egyházközségeknek, iskoláknak és minden 
egyházi intézménynek. Kérjük, hogy megrendeléseikkel és vá-
sárlásaikkal támogassák a Magyar Luther-Társaságot. 

Örömmel tudatjuk a lelkészi hivatalokkal, hogy Társaságunk régi, 
kedvelt, többszínű k o n f i r m á c i ó i e m l é k l a p j a , mely az 
utóbbi években nem volt kapható, ismét megjelenik. Az emlék-
lap klisséit, amelyekről azt hittük, hogy az ostrom alatt meg-
semmisültek, megtaláltuk és így módunk van a régi jó kivitel-
ben előállítani az emléklapot. Egy darab ára 3 forint. Meg-
rendeléseket már most be lehet küldeni. 

Az Evangélikus Theologia legutóbbi számában mindenki értesítést 
kapott arról, hogy az, előfizetési díjból, illetve a megajánlásból 
mennyi hátraléka van. Örömmel állapíthatjuk rfreg, hogy az 
értesítéseknek jó eredményük lett, mert a hátralékok tekin-
télyes része már beérkezett a kiadóhivatalba. Bizalommal kér-
jük azokat, akik hátralékukat még nem egyenlítették ki, a leg-
utóbb megküldött értesítésben foglaltakat figyelembe véve te-
gyenek eleget fizetési kötelezettségüknek. Mivel azonban a 
szerkesztőségnek és a Magyar Luther-Társaság vezetőségé-
nek a folyóirattal iä,z a célja, hogy 'minden egyes lelkész meg-
kapja és rendszeresen olvashassa, azok a lelkészek, akik anyagi 
okok miatt sem egészében, sem részletében nem viselhetnek el 
előfizetési költségeket, ezt a körülményt adják' a kiadóhivatal-
nak tudomására, hogy számításainkban ne kelljen csalódnunk. 
A Társaság módot fog keresni arra , hogy ,az így kimaradó elő-
fizetési díjakat más forrásból pótolja. 

Húsvétra, évvégére igen alkalmas ajándék a konfirmáció előtti kor-
ban lévő gyermekek részére a Jávor Pál szerkesztésében meg-
jelent KEZEDRE BÍZOM LELKEMET című gyermekimádságos 
könyv. Ára elsőrangú vászonkötésben 14 forint. 
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