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Csendben Isten előtt

Gondolatok a reformációról
A mindennapi élet rengeteg feladat elé állítja á keresztyén em

bert. Minél többet valósít meg azokból, annál értékesebb tagja kör
nyezetének és embertársainak. Ezt a megállapítást még az a keresz
tyén középkor is1 kénytelen volt elfogadni, amely pedig nem nagy 
súlyt helyezett az evilági dolgokra. De a reformációnak egyik leg
nagyszerűbb fölfedezése ehhez képest az volt, hogy az ember min
den cselekvésének az értékét az határozza meg, amit kapott az Is
tentől. S e mögött a felismerés mögött az a hit dolgozik, hogy nem 
a követelő és parancsoló Isten találkozik az emberrel, hanem az 
ajándékozó. Isten ád és ajándékoz, mielőtt kérne és követelne. S így 
az ember is előbb kap, mielőtt adna és cselekednék.

Isten ajándéka: Krisztus

Luther Márton korának igazi gyermeke volt. Ügy vélte, hogy 
szerzetessé kell lennie, ki kell menekülnie a világból, meg kell vét

enie az élet minden szépségét és örömét, imádsággal, testének sanyar
gatásával és kegyes jócselekedetekkel kell kiérdemelnie Isten ke
gyelm ét, ajándékát, megszereznie azt az „igazságot” , amellyel meg
állhat Isten színe előtt "az ítélet napján. Lelkiismeretét azonban nem 
tudta elaltatni és megvesztegetni. Egyre kilátástalanabbá vált „szer
zetesi vállalkozása” , amikor végre fölismerte, hogy a Szentírás sze
rint „Isten igazsága” nem olyan igazság, amit Isten az emberektől 
követelne meg. Arról az igazságról van szó a Szentírásban és erre 
az igazságra van szüksége neki is, amit Isten ajándékoz az ember
nek. Megtanulta, hogy a követelő és haragvó Istentől az ajándékozó 
Istenhez kell menekülnie. Azt az igazságot pedig, amit Isten az em
bernek ád, a Jézus Krisztusban ajándékozza. Ö „a mi vezetőnk és 
hadvezérünk, nemcsak kísérőnk, hanem irányítónk, nemcsak vezé
rünk, hanem segítőnk, sőt hordozónk” , ezért Isten ajándéka. „Az 
evangéliom legfőbb tanítása és alapja, hogy mindenekelőtt elfogadod 
és felismered Krisztusban az adományt és ajándékot, amivel Isten 
ajándékozott meg és tette a te tulajdonoddá” (WA. 10, I. 1, 11). Isten 
azért Isten, mert így cselekedett a Jézus Krisztusban.

Meggyőződésem, hogy Luther egész reformátori tanításának a 
kifejtésénél ebből az alapvető felismerésből indul ki s ezt igyekszik
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korával megértetni. Egészen elhibázott tehát az embernek, — külö
nösen a kegyes embernek az a vállalkozása, hogy az evangéliom 
tudósításai alapján igyekszik behatolni Jézus személyes életébe és így 
megismerni őt. A szerzetesek imitációs kegyességének és a miszti
kának ezt az útját tévesnek ítélte Luther. Mindkettőnek csak „tör
téneti Jézusa” van. Aki pedig csak historico more érti Jézus Krisz
tust, az nem érthette meg („De libertate Christiana” 1520, WA 7, 58, 
32). Ugyanígy helytelen az a metafizikai kísérlet is, hogy valaki 
Jézus lényegét ismerje meg. Ha valaki azonban meditál mint a sko
lasztikusok, hogy hogyan fonódik egymásba Jézusban a kétféle ter
mészet, „az csak annyit ér, mintha én azt hiszem, hogy a pápa Ró
mában van. De mi hasznom van nekem ebből? Ezért nem elég az 
sem, hanem valamit még hozzá kell tennem és azt kell mondanom: 
Nekem, tehát hogy nekem szól, amit hallok róla . . .” (WA 9, 666, 
27 kk).

De Melanchthon istenfogalma sem vezet el bennünket a célhoz, 
ahogyan ő.az Ágostai Hitvallás 1. pontjában kifejtette, mert ez még 
mindig a középkor száraz dogmatörténeti „tudálékossága” . Ellenben 
idézzük csak emlékezetünkbe Luthernak a „Jer örvendjünk keresz
tyének” c. éneke 7. versszakát: „S így szól hozzám: Tarts és velem, 
Ne félj, baj már nem érhet;-Megvéd az én erős kezem, Majd küzdők 
én teélted. Tied vagyok s te az enyém, Bízzál, majd megsegítlek én. 
Ki árthatna tenéked?” . Luther komolyan vette János evángéliomá- 
nak a szavát: „Aki engem lát, látja az Atyát” (14, 9). Pál apostolhoz 
hasonlóan Jézus Krisztusban ismerte föl Isten igazi lényét és 
akaratát (2 Kor 4, 4). Amikor tehát arról beszél, hogy a hivő em
bernek közössége van az Űr Krisztussal, akkor magával az Isten
nel való közösségéről beszél. Így érthető azután, hogy Krisztusnak 
ezt a kijelentését „ . . .  de nem vagyok egyedül, mert az Atya velem 
van” (Jn 16, 32) — Luther saját magára meri alkalmazni, olyan szo
ros közösségben tudja magát Krisztussal.

Ezek a felismerések ragadták ki Luthert gyötrő egyedülvalósá- 
gából és adták ajkára az örvendező kijelentések egész sorát a szeré
téiről (agapé), amely Isten megértő, tiszta jóságaként a boldog ér
zést váltja ki belőle: Van Valaki, aki törődik veled, aki semmit sem 
akar tőled, aki csak adni akar. A Kis Káté-ban olvassuk híressé vált. 
mondatát: „Isten ezzel arra biztat bennünket, hogy higyjük, hogy Ö 
igazán atyánk, mi pedig igazán gyermekei vagyunk, és ezért bátran 
és teljes bizalommal kérjük Őt, mint a gyermekek édesatyjukat.” 
(Az Ev. Egyház Hitv. Iratai. II. 61). A Nagy Káté-ban pedig így kezdi 
az első parancsolat magyarázatát: „Mit jelent az, hogy van Istenem? 
Mi az Isten? Felelet: Isten az, akitől az ember minden jót vár és 
akihez minden bajban menekül. „Istenem van” tehát azt jelenti, 
hogy szívem szerint bízóm és hiszek Benne; vagyis egyedül a szív 
bizodalma és hite alkot Istent, vagy hamis Istent, ahogyan ezt sok
szor mondtam. Ha igaz a te hited és a te bizodalmád, igaz a te Is
tened is; ahol viszont téves és hamis a bizodalom, ott nincs az igaz
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Isten sem. Mert e kettő: hit és Isten összetartozik” (I. m. 96). Rövi
den és velősen: „Mindennél jobban kell Istent félnünk, szeretnünk 
és Benne bíznunk” .

A  világ Isten ajándéka

Luthernak egész magatartása megváltozott az Istennel és a vi
lággal kapcsolatban, amikor felismerte Benne az ajándékozó Istent. 
Most lépésről lépésre tér vissza a világba megváltozott látással és 
vidám szívvel. Fölfedezte, hogy a világ tele van Isten adományai
val. Már a Római levél magyarázatában fölsorolja mindazt, amivel 
„Isten megajándékozta az embereket és mint valami díszes ruhával 
befedte őket.” Ezek: „Gazdagság, hatalom, becsület, szülők, bará
tok, rokonok, gyermekek, házastárs, egészség, erő, szépség, szellem, 
emlékezet, értelem, okosság, tudományok, művészetek, erények stb.” 
„Mindezt pedig csupán atyai, isteni jóvoltából és irgalmasságából 
cselekszi: én arra sem érdemes, sem méltó nem vagyok” .

így formálódik meg lassanként Lutherban a felismerés, hogy 
mindaz, amit mi morálnak és erkölcsnek nevezünk, az etika minden 
kérdése abban foglalható össze, hogy az em ber Isten ajándéka az 
em ber számára. Luther komolyan vette Pál apostolnak azt a kije
lentését, hogy csak az a hit tekinthető igazi hitnek, amely a szere- 
tetben tevékeny hit (Gal 5, 6). Persze az emberi szív rendkívül ta
lálékony abban, hogy olyan eszközökhöz nyúljon és olyan úton jár
jon, hogy ne kelljen teljesítenie azt a követelményt, amely szerint 
az embernek a másik emberért kell élnie. A katolikus nevelésben 
részesült embernek viszonylag a legkönnyebb dolga van, hogy sa
ját. magát becsapja: Annyi egyházi gyakorlat és szokás akad (ke
resztvetés, misehallgatás, zarándoklás. processiók, gyertyák, képek 
és oltárok ajándékozása stb.), amelynek segítségével ismételten ki
vonhatja magát Istennek az akarata alól, hogy szeresse embertársát 
mint önmagát. A protestáns embernél ezek a lehetőségek sokkal 
kisebbek.. Számára a veszély abban van, hogy azt hiszi, hogy a „tisz
ta tanítással” eleget tesz Isten parancsolatának. A protestáns ke- 
resztyénséget, különösen is a „tiszta tan” evangélikusságát ismétel
ten fenyegeti az a kísértés, hogy fölcserélje az életet magát a „tan
nal” . Ezért van az, hogy pl. Harnack Adolfot sok evangélikus teoló
gus nagy tudósnak tartja ugyan, de nem fogadja el teológusnak, mert 
nem osztja dogmatikus keresztyénségüket. Ez a dogmatikus ke- 
resztyénség sokszor megdöbbentően távol van a szeretet és az alázat 
leikétől. Szinte azt lehet mondani, hogy ezek közül a dogmatikus 
teológusok közül sokan — nem tudatosan ugyan! — abban a hitben 
élnek, hogy „tiszta tanításuk” révén feloldozást kapnak a szeretet- 
ből fakadó élet parancsa alól!

Rendkívül fontos kérdés bontakozik ki így előttünk: A lényege 
szerint tanítás vagy egy bizonyos életform a-e az, amit mi ma evan
gélikus keresztyénségnek nevezünk? Kierkegaard mondta egyszer:
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„A  keresztyénség nem tan, hanem hit és Krisztus követése.” Az Üj- 
testámentom szerint Jézus nem adott új tant. Gyakran nevezik 
ugyan tanítónak (didaskalosz), de nem akarta tanítványait teológiára 
oktatni, hanem az Istenhez akarta őket vezetni. Nem valamilyen 
tanításnak az elfogadását és követését kívánta meg tanítványaitól, 
hanem a „krisztuskövetést” . Péternek és testvérének, Andrásnak ezt 
mondja: „Kövessetek engem és én emberhalászokká teszlek titeket” ! 
A gazdag ifjúnak pedig így szól: „Add el mindenedet és kövess en
gem!” A „krisztuskövetés” tehát önmagunk odaáldozása Isten és a 
felebarát szolgálatába.

Nagyon jól tudta Luther Márton is, hogy az igazi keresztyén élet 
elengedhetetlen tartozéka Jézus Krisztus követése. Csak természe
tes, hogy tanítás és igehirdetés nélkül nincs keresztyén élet Luther 
szerint sem. De talán azt morldhatnánk egy paradox mondattal: En
nek a tanításnak mindig azt kell hangoztatnia, hogy ne bízzuk ma
gunkat a tanra. Persze, hogy olyan hitre van szükség, amely bízik 
Isten kegyelmében. De ez a hit nem rekedhet meg a tétlenségben, 
ahogyan Luther mondja a Római levélhez írt előszavában: „A  hit 
nem emberi rögeszme és álmodozás, ahogyan egyesek a hitet elkép
zelik. És ha azt látják, hogy sem az élet nem lesz jobb, sem jó cse
lekedetek nem követik,. . .  akkor tévelygésbe esnek és azt mondják: 
a. hit nem elég, cselekedetekre is szükség van, ha kegyesek akarunk 
lenni és üdvösségre akarunk jutni. Holott a hit Isten cselekedete raj
tunk, amely átformál és újjászül bennünket Isten akaratának meg
felelően, megöli a régi Ádámot és egészen más emberekké tesz ben
nünket . . .  Óh, vajmi eleven, szorgos, tevékeny, hatalmas dolog a hit, 
úgyhogy lehetetlen, hogy ne tenne szakadatlanul jót. Nem is kérdi, 
kell-e jót cselekedni, hanem mielőtt kérdeznék, már megcselekedte 
és mindig a cselekvéssel p n  elfoglalva.”

Az eleven és tevékeny hitnek a csúcspontja ez. Annyira magasz
tos, hogy kedvünket szegné, ha nem tudnánk, hogy maga a reformá
tor is beismerte: Neki magának is újra még újra tanulmányoznia 
kell saját Kátéját. Egy másik alkalommal beszél arról, hogy a ke
resztyén ember „mindig növekedik, sohasem tekinthető felnőttnek.”

Befejezésül szeretnék még utalni Schweitzer Albertra, aki egész 
élétével az újkori „krisztuskövetés” nagy paradigmája szemünk
ben. Igen megszívlelendők alábbi megállapításai: „Olyan hitre és 
olyan egyházra van szükségünk, amely* tekintettel van az egyes em
berre és olyan magaslatra emeli fel, hogy a benne rejlő erkölcsi gon
dolkodás és tisztelet összes erői napvilágra kerülnek. Az egyházak 
nagy része hajlamos arra, hogy átokkal sújtsa a szabad gondolko
dást, Az igazság keresését a dogmatizmus váltotta fel. Vallásos szem
pontból korunk legaggasztóbb jellemzője minden szabad kegyesség
nek az eltűnése. Majdnem minden bizonyságtétel és dogmatika. Az 
a veszély fenyeget, hogy az egyetemeken is kialszik a szabad szel
lem. Tekintélyhit lép a helyére.

Arra van szüksége a keresztyénségnek, hogy teljesen Jézus 
Krisztus lelke töltse e l . . . Csak így válhatik kovásszá az emberiség
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szellemi életében. Ami 19 évszázada keresztyénség a világban, az 
csak a keresztyénség kezdete, télé gyengeséggel és tévelygéssel, és 
nem kiteljesedett keresztyénség Jézus szellemében.'’ (Aus meinem 
Leben.)

A  reformáció tanítása és az egész protestáns múlt alapján jo 
gosnak kell tartanunk a nekünk feladott leckét: Fogjunk hozzá vég
re ahhoz, hogy igazi keresztyének legyünk!

-  Dr. Pálfy Miklós

T an u lm ány ok

Luthertől a jelenig
Az egyháztörténelem alapproblémája az egyháznak az igéhez való vi

szonya. Az a döntő kérdés, hogyan és mennyiben hajlik el az egyház az 
igétől, illetve hogyan és mennyiben érti meg Isten igében kifejezett aka
ratát. Isten végzi az egyháztérítés munkáját, reformáló és javító szándéka 
végigvonul az egyháztörténeten.

Amikor a középkori egyházban a pápaság vezetésével elhajlott az egy
ház az Isten igéjének való engedelmeskedéstől, Isten az albigensek, wal- 
densek, wiclefisták, husziták eszközén keresztül akarta elvégezni évszáza
dokkal a reformáció előtt az egyházjavítás munkáját.

Isten a lutheri reformáción keresztül tudta elvégezni az egyház éb
resztését a döntő feladatra, az igéhez való hűségre. A lutheri reformáció 
erőteljesen emeli ki a Szentírás középpontúságát és annak legfőbb tartal
mát: a Jézus Krisztusban való hit állal történő megigazulást. Ezáltal az 
egyház állandó feladatot kap: a naponkénti megtérésben szüntelenül újra 
kell az egyház feladatait átgondolni az ige fényében. Ez az állandó refor
máció indító oka.

Azért vált az egész keresztyénség alapvető kérdésévé a reformációhoz 
való viszony, mert ez az igéhez való viszony kérdését veti fel. Ezért a re
formáció megítélése választóvíz a mai napig. Mellette vagy ellene? Ez az 
egyháztörténet alapkérdése azóta is. Ez a kérdés Róma számára is feltett 
kérdés.

Isten immár közel fél évezred óta feltette Rómának a kérdést. De 
Róma álláspontja nem változott a középkor óta az alapkérdésekben. Ezért 
Luthernek az egész egyház megjavításáért folytatott harca aktuális marad 
mind a mai napig. Szava iránymutató ma is, mert eligazít a keresztyénség 
döntő problémáiban.

A lutheri reformáció lényege az ige érvényesüléséért folytatott harc. 
Noha Luther ezt egy mozdulattal tette, mégis megkülönböztethető benne 
a pápasággal, mint az egyház zsarnokával, és a pápasággal, mint a világ 
zsarnokával szemben felvett küzdelem. Az alapkérdéseket illetően a pápa
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ság arculata a mai napig sem változott lényegileg, csupán formailag alkal
mazkodott a modern élet követelményeihez.

Érdekes végigkísérni Luther küzdelmét úgy, hogy közben meglátjuk, 
hogy Luther egykori harca hogyan terem a jelenben is gyümölcsöt, vagy 
másképpen: hogyan érvényesek Luther egykor régen elhangzott megálla
pításai Római mai állásfoglalásaira is.

Isten úgy vezette Luthert, hogy az ige érvényesüléséért folytatott küz
delmét először saját személyében kellett végigtusakodnia.

A legjobb szerzetes

A legjobb szerzetesként küzdött Luther a kolostorban üdvösségéért. 
Még teljesen a középkori egyház embere volt, a szerzetesi kegyességben 
kereste a tökéletességet. Rendszeresen sanyargatta magát, önfeláldozó hű
séggel végezte kötelességét, szigorúan őrködött tetteinek és gondolatainak 
tisztasága felett, mégis napról napra jobban gyötörte az a gondolat, hogy 
mindez nem elég áz üdvösség kiérdemlésére. Maga mondta: „Ha valaha 
egy barát a szerzetesi élet útján a mennybe ment, úgy oda akartam jutni 
én is, sőt, ha tovább is így tartott volna, akkor virrasztással, imádsággal, 
olvasással és más munkával biztosan halálra gyötörtem volna magam” . 
Nem volt olyan szerzetesi előírás, amit Luther a legpontosabban be ne 
tartott volna. De minél jobban vizsgálta lelki életét, annál inkább méltat
lanabbnak érezte magát Isten kegyelmére, s végül már kezdett kétségbe 
esni az üdvözülés reménye felett is. A legjobb szerzetes összeroppant a 
középkori egyházi tanítás súlya alatt. Hűen fejezi ki Luther ez idő tájt 
lelkiállapotát a „Jer örvendjünk keresztyének” emű énekének 3. verse (a 
Dunántúli Énekeskönyv 351. é.):

„A jó cselekedet, erény 
Nem segített én rajtam;
Nem enyhített lelkem sebén,
Bár imát morzsolt ajkam.
Jaj! nem leltem vigasztalást,
Enyészet rémes sírja várt 
S a borzalmas ítélet” .

Luthernek meg kellett tapasztalnia, hogy senki sem tudja ránevelni 
magát arra, hogy üdvözüljön, még a legkiválóbb szerzetes sem.

Staupitz János rendfőnök, Luther atyai barátja, a fiatal szerzetes ver
gődését megszánva, azt mondta neki: „Maga képzelt bűnös akar lenni, a 
Krisztust képzelt üdvözítőnek akarja tartani. Vésse fejébe, hogy Krisztus 
valódi üdvözítő, s maga valódi bűnös. Isten nem játszik szemfényvesztő 
játékot velünk, ő nem tréfált, mikor Fiát küldte és értünk feláldozta.” 
Staupitznak ilyen és ehhez hasonló szavai rendkívüli erővel hatottak 
Lutherre. A középkori egyház azt mondta: igaz vagy, önnön érdemeid 
alapján — és ő mégis elkárhozottnak érezte magát. Staupitztól azt hallot
ta: bűnös vagy, de a Krisztus érted is szenvedett — s Luther máris bol
dognak érezte magát. Letett önigazságáról, amellyel eddig ámították, s 
Krisztus igazságában fogózott meg.

Égő vággyal nyúlt újra a Szentíráshoz. A kolostorban ez vált legfőbb 
olvasmányává. A holt betűk megelevenedtek Luther előtt. Nagy lelki ör

518



vendezéssel olvasta, hogy a törvény által megismeri bűnös voltát; a tör
vény megmutatta Isten követelő akaratát, amelyet az ember nem tud ön
maga erejéből teljesíteni. Isten Jézus Krisztust állította oda engesztelő ál
dozatul, a benne való hit által igazul meg az ember Isten színe előtt.

Isten elkezdte Luthert reformálni. Még ekkor eszébe sem jutott 
Luthernek szembeszállni a középkori egyházzal, de már magában véve az
zal a ténnyel, hogy a középkori egyház tekintélye helyett magára Krisztus
ra figyelt, önkéntelenül is letért a középkori vallásosság útjáról.

A pápaság az ige mérlegén

A 95 tételben Luther, mint az első protestáns, a Szentírás középponti 
tanításának védelmében indul harcba Róma ellen. Az 5. tétel kimondja: 
„A  pápa nem enged és nem is engedhet el semmiféle büntetést, csak azt, 
amit vagy maga, vagy a kánonok rendelkezése alapján kiszabott” . Luther 
szerint magával a Szentírással kerül szembe az, aki azt tanítja, hogy a pá
pának hatalma van az isteni jogot megváltoztatni és feloldani azt, amit az 
isteni igazságosság kiszabott. A 6. tétel szerint: „A  pápa nem bocsáthat 
meg egy vétket sem, legfeljebb kihirdeti és megerősíti az Isten bocsána
tát” . Ezzel Luther máris ellentmondott a búcsú fogalmának, a pápai bün
tetéselengedés elméletének. A pápa nem gazdálkodhat Krisztus és a szen
tek jócselekedeteinek kincstárával s nem adományozhatja azokat senki
nek. Luther következetesen visszautasítja a pápai hatalmi ambíció megje
lenési formáit. Olykor már egészen keményre fordítja a szót. A Szentírás
nak és az apostoli kornak a világát állítja szembe mindezzel: „Aki az 
apostoli bűnbocsánat ellen beszél, legyen átkozott és kárhozott” . A bibliai 
és apostoli bűnbocsánat minden emberi közbenjárás nélkül, pápai udvar 
és hatalom nélkül hirdette Isten bűnbocsánatról szóló evangéliumát. 
Istennek ez a kegyelmes üzenete, igéje az, ami hirdeti a bűnbocsánatot. Ez 
az ige az egyház szíve. A 62. tételben erről így szól Luther: „Az egyház 
igazi kincse az Isten kegyelmének és dicsőségének legszentebb evangé
liuma”. Ebben a vallástételben éri el a 95 tétel csúcspontját. Itt találta 
meg Luther a keresztyén hit és élet középpontját, de egyben itt vált nyil
vánvalóvá a kibékíthetetlen ellentét is a magát Isten hatalmába helyező 
pápaság és a Szentírásban mindvégig hűséges reformáció között.

A középkori kiváltságok világában új hangot jelentett Luther szava, 
amikor minden ember Isten előtti egyenlőségét hirdeti. Isten maga adja a 
bűnbocsánatot, ezért keresztyénietlen minden magatartás, amely a kegye
lem vámszedőjévé és haszonlesőjévé akarja odaügyeskedni magát: „Min
den igaz bűnbánó keresztyén elnyeri a büntetéstől és a bűntől való teljes 
feloldozást, s ez őt a bűnbocsátó cédulák nélkül is megilleti. Minden igaz 
keresztyén — akár él, akár már halott — részese a Krisztus és az egyház 
minden lelki javának, amelyeket Isten ugyancsak bűnbocsátó cédulák nél
kül adott” . (36—37. tétel) Ezek a szentírási igazságok hosszú időn át nem 
voltak hallhatók az egyházban, helyettük a pápai hatalomról szóló tanítást 
hirdették.

A nép körében nagy rokonszenvre találtak ezek a mondatok. Az ere
detileg latin nyelven írott 95 tétel ugyanis csakhamar német nyelven is 
megjelent nyomtatásban, s így széles rétegek közkiricsévé vált.

Később elítélte Luther önmagát azért, amiért a 95 tételben még any- 
nyira bízott a pápában. Akkor Luther egyáltalában nem gondolt még a
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pápasággal való szakításra, azt hitte, hogy annak a keretében is lehet élni 
az igaz egyházat. Ez is azt mutatja, hogy Luther reformátorrá fejlődése 
milyen hosszú, vívódásokkal teli folyamat.

Jóhiszeműen, de éber igazságérzéssel tárgyalja Luther a pápa viszo
nyát a bűnbocsátó cédulák árusításához. Meg van győződve arról, hogy 
„a pápa a búcsú osztogatásánál inkább kívánja az áhítatos imádságot — 
mivel neki is szüksége van reá —, mint a pénzt”. (48. tétel.) Sőt, fel akarja 
világosítani Luther a keresztyénekét, hogy „ha a pápának tudomása volna 
a búcsúhirdetők zsarolásairól, akkor inkább porig égetné a Szent Péter 
székesegyházat, mintsem az ő juhainak bőréből, húsából és csontjából 
építtesse fel azt” . (50. tétel.) A nép védelmének érdekében azt hangoztatja 
Luther, hogy az emberek „mindazt, ami az életfenntartáshoz szükséges, 
kötelesek házanépük javára fordítani, és semmiesetre sem búcsúra téko- 
zolni”. (46. tétel.) Arról is meg van győződve Luther, hogyha a pápa tudná 
hogy milyen szegény emberektől csikarják ki a pénzt a búcsúhirdetők, 
akkor azokat inkább saját pénzével segítené, s ha kell, még a Szent Péter 
székesegyház eladási árát is a felabaráti szeretet céljaira fordítaná.

Luthernek ezek az előfeltevései krisztusi mérlegre állították a. pápát. 
Ezeknek a kérdéseknek a feltevésével széles tömegek előtt leleplezte 
Luther a pápaság üzleti manővereit.

A hit bátorságával szóló Luther szavai azért terjedtek olyan gyorsan 
és azért váltak olyan széles rétegekben rokonszenvessé, mert az-igazság 
szavát hallották kicsendülni belőle. Pedig az akkori világ egyik leghatal
masabb tényezője volt a pápaság. A waldensek vérfürdője, Húsz János 
lobogó máglyája és a véreskező inkvizíció mindenkit erre a hatalomra em
lékeztetett. De az igazságot sohasem lehet elnyomni. A reformációt sem 
lehetett!

Hatalmi egyház helyett szolgáló egyház

Róma álláspontját a negyedik lateráni zsinaton tartott pápai megnyitó 
beszéd fejezi ki: „Az Úr Péternek nemcsak az egyházat, hanem az egész 
világot kormányzásra adta!” Az ún. két kard elmélete szerint az egyik 
kard az egyházi, a másik pedig a világi hatalmat jelképezi; mind a kettő 
a pápaság tulajdona, csakhogy a világi hatalom kardját a pápaság átadja 
a fejedelmeknek, hogy azok forgassák, azonban ez a kard is csak átnyúj
tott kard s a teljes uralom az egyházi hatalom kardját kezelő pápáé.

Róma úgy képzelte a világhoz való viszonyt, hogy átveszi felette a ha
talmat. Innen érhető a Vatikán állandó beleszólási igénye a világpolitikai 
küzdelmekbe.

Ez az erőszakosság teljesen ismeretlen Luther számára. Neki nincs 
semmiféle hatalmi ábrándja. Isten kezéből veszi a történelmet, a világi 
felsőbbséget, az államformát, a munka és a hivatás életet betöltő szerepét, 
a társadalmi élet minden jogát és kötelességét, és természetesen tényként 
állapítja meg a „Világi felsőbbségről” szóló iratában, hogy a keresztyén 
embernek nemcsak joga, hanem kötelessége az állam által szabott társa
dalmi feladatok teljesítése.

Amíg tehát Róma, a világhoz való viszonyt nem tudja másként elkép
zelni, mint úgy, hogy úrrá lesz a világ felett, s ha ez nem sikerül, akkor 
legalább erős politikai befolyásra törekedik, de mindenképpen beleszólási 
jogot akar biztosítani magának a társadalmi életbe, addig Luther termé
szetesnek tartja, hogy a keresztyén ember két birodalomba tartozik: tagja
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az egyháznak és tagja a világnak, amely szintén Isten teremtésének és 
gondviselésének tárgya. A keresztyén'ember bent él az egyházban és h vi
lágban egyszerre, tehát mindkét birodalomban. vannak kötelességei. Asz
tali beszédeiben ezt mondotta Luther az egyháznak a világban való élé
séről:

,,Isten egyházának benne kell élnie az emberi társadalomban (Gesell- 
schaft): azért helyezte Isten egyházát a világba, azért szerzett annyiféle 
világi foglalkozást és munkát, hogy a keresztyének ne szerzetesek legye
nek, hanem a társadalmi közösségben (communis societas) éljenek, hitük
ről, és cselekedetükről legyen felismerhető keresztyén mivoltuk.”

Luther számára tehát a világ nem legyőzésre való ellenség, amelyet 
az egyház le tud győzni vagy nem tud legyőzni, hanem a világ az a terü
let, amelyben a keresztyén hit megtenni a maga gyümölcsét a társadalom
hoz, az emberekhez, a munkához való helyes viszony tekintetében is.

Az egyház nem lehet akadálya a világ társadalmi fejlődésének. Erről 
az Ágostai Hitvallás így ír: „Az egyházi hatalom megbízása az evangélium 
tanítására és a szentségek kiszolgáltatására szól. Az ne rontson idegen 
hatáskörbe, ne ruházzon át földi királyságokat, ne érvénytelenítse a pol
gári hatóságok rendeletéit, ne oldja fel a törvényes engedelmességet, né 
akadályozza az igazságszolgáltatást, semminemű polgári rendelet vagy 
szerződés ügyében ne szabjon törvényt a felsőbbségnek arról, hogy milyen 
legyen az állam formája.”

Mi evangélikusok máig is ennek a reformátort látásnak az alapján 
állunk akkor, amikor igen-t mondunk a szocialista társadalmi fejlődésre. 
Mai evangélikus egyházpolitikánk négy évszázados haladó hagyományo
kon nyugszik, ebben Lutherünk és Hitvallási Irataink is eligazító erővel 
segítenek minket.

Luther hatalmas jelentőségű egyházpolitikai győzelmet aratott Róma 
felett akkor, amikor az egyház útját nem a politikai hatalom felé, hanem 
az Igével és szentségekkel való szolgálat felé irányította, viszont a nép szá
mára nem alvilágtól elforduló „szent” ember eszményét állította, ha
nem a bibliai cselekvő hitről szólott, s ennek következtében tartotta 
a keresztyén élet megvalósulási területének.

A pápaságot ugyan izzó politikai hatalmi, vagyonszerzési vágy fű
tötte, de ugyanakkor a nép tömegei számára azt hirdette, hogy az élet 
a „siralom völgye” , ahol legjobb lemondani minden földi jóról, mert 
Isten előtt éppen az az érdem, ha valaki a lemondás erényét gyako
rolja. A szerzetességen keresztül propagálta a pápaság a világtól, s an
nak ügyeitől való elszakadást, miközben a magas klérus sem az óriás 
vagyontól, sem a politikai hatalomtól, sem a világ ügyeibe való beavat
kozástól nem volt hajlandó megválni. A világtól való elvonulás gon
dolatával akarták a nép figyelmét elterelni azokról a kérdésekről, ame
lyeket maguk akartak megoldani.

A kolostor volt a helye a világtól való igazi menekülésnek. Aki ide 
belépett, az magasabbrendű életnek vélte a magáét, le is nézhette a sze
gény, egyszerű népet, amely nem tud ilyen „szent” lenni, mint a kolostor
lakó. Eszerint a felfogás szerint a nép alsóbbrendű erkölcsi élet fokán 
van, s ezzel együtt a világi hivatásban való munka vagy akár csak a há
zasélet is, mind olyan dolgok, amelyek felett átnéz a kolostorlakó. A nép
nek viszont az a feladata, hogy minél inkább megközelítse a szent em
ber eszményét és maga is egyre inkább elforduljon a világtól, és az egy
ház uralma alá adja az életét.
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Luther élesen leszámol a világtól való gőgös elfordulással. Köztudo
mású, hogy a reformáció hatására mindenütt feloszlottak a világtól való 
menekülés fellegvárai, a kolostorok. Kegyes gőgjük ellen Luther lángoló 
haraggal fordul egyházunk egyik alapvető hitvallási iratában, a Schmal- 
kaldi Cikkekben: „Aki fogadást tesz a kolostori életre, azt hiszi, különb 
életet folytat, mint a közönséges keresztyén ember és cselekedetei által 
nemcsak magát, haném másokat is mennybe akar-segíteni. Mi más ez, mint' 
Krisztusnak egyenes megtagadása.”

A Schmalkaldi Cikkek alapítványi intézményekről és kolostorokról 
szóló részében arról szól Luther, hogy ezeknek eredeti célja nem az elzár
kózás, hanem „tudós férfiak és derék nők kiképzése” és az életbe való ki
bocsátása volt a céljuk.

„Ahol ezen intézetek e célnak nem felelnek meg, sokkal jobb, ha 
üresen maradnak. Döntsük le inkább, semhogy bálványozó és emberek ál
tal kieszelt istentiszteletükkel a közönséges keresztyénségnél és az Isten
től szerzett hivataloknál és rendeknél többre becsüljük. Mert ez esetben 
a Jézus Krisztus váltságáról szóló első főcikkel össze nem férnek. Ezen
felül épp úgy nincsenek megparancsolva, mint bármely más emberi talál
mány, se nem szükségesek, se nem hasznosak, sőt inkább veszedelmesek 
és csak haszontalan fáradságot okoznak, aminthogy az ily istentiszteletet 
is a próféták Avennek, azaz fáradságnak mondják (Hós. 4:15; Ámos 5:5)” .

Luther valóságos forradalmi újítást jelent azzal, hogy a Római levél
hez írt magyarázatában a testi munkát egyenlő értékűnek tartja a lel- 
készi szolgálattal, sőt a szerzetesi életformát támadó irataiban a becsüle
tesen dolgozó parasztnak vagy cselédlánynak a munkáját többre becsüli 
a terméketlen és dologtalan szerzetesi életnél.

A munkának nem kell „egyenesen” Istent szolgálnia, hanem azzal, 
hogy embereket szolgál, találja meg a munka legigazibb működési meze
jét, a cselekvő keresztyén testvérszeretet szolgálatát. Mert azzal, hogy a 
munka embert szolgál, Isten akaratát szolgálja, ezért a világi-gazdasági 
munkában való szorgosság nem távolít el Istentől, hanem éppen az Iránta 
való engedelmességet jelenti.

Amíg tehát Róma a világtól való elfordulás tanával, a „Szent” ember 
eszményének a propagálásával el akarta terelni a figyelmet az élet nagy 
és kis kérdéseiről, addig Luther szerint „a hit tevékeny, szorgos, cselekvő 
erő, amely nem is kérdezi, mit kell cselekednie, mert mielőtt kérdezős
ködne, már meg is cselekedte azt” . Ez a cselekvő hit kint az életben termi 
meg a maga gyümölcseit, a hétköznapok sodrában, az emberekhez és a 
munkához való helyes viszonyban mutatja meg, hogy mindenre van ereje 
a Krisztusban (Fii 4:13).

A Tridentinumtól a Mária-dogmákig

Róma nem fogadta meg Istennek a reformáció által nyújtott figyel
meztetését, hanem tovább haladt a maga útján. Róma egész dogmatikai 
rendszere egyre inkább épült a pápaságra. Ezzel alapvető tévedésében meg
merevedett és megkövült.

A trienti zsinat (1545—1563) legfőbb dogmatikai feladatául a katolikus 
tanokat a reformátori tanítástól való elhatárolását tűzte ki maga elé. 
Kénytelen volt ugyan néhány visszaélést megszüntetni, s ezzel bizonyos 
fokú egyházjavítást létrehozni, lényegében azonban szembeszállt a refor-
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rriációval és az Isten igéjével. A reformátor! tanítás alapelve volt a „sola 
scriptura” , „sola gratia”, „solus Christus”. Ezzel szemben a trienti zsinat 
a Szentírással egyenlő hitforrássá tette a szenthagyományt, a tradíciót: 
„A  szent zsinat mind az Ó-, mind az Újszövetségnek valamennyi könyvét, 
minthogy az egy Isten a szerzője mindkettőnek, nemkülönben a hitre és 
erkölcsre tartozó hagyományokat, mint amelyeket vagy az Üdvözítő, vagy 
a Szentlélek élő szóval közölt és a katolikus egyház folytonos utódlással 
őriz, egyenlő kegyelettel és tisztelettel fogadja és becsüli.” Katolikus taní
tás szerint az apostoli utódlás (successio apostolién) hézagtalan nemzedék- 
láncai köti össze a jelenlegi tanító egyházat a kinyilatkoztatás első szer
veivel, ezért azt a jogot tulajdonítja magának, hogy a hagyományi ki
nyilatkoztatást megállapítsa. A szent hagyományt elsősorban a katolikus 
egyház élő tanításából lehet meríteni. A pápa rendelkezik teljes tanító 
hatalommal az egyházban, mint az egyháznak adott hatalom birtokosa.

A katolikus egyház ezzel alapjában tagadta meg a reformáció figyel
meztetését, mert Isten igéjének a középpontba állítása helyett emberi 
tényezőre, a pápaságra bízta az egyház fölötti uralmat. Most már nem az 
ige uralkodik az egyház felett, hanem a pápaság, illetve az egyház ural
kodik az ige felett. A reformáció eleven tiltakozás volt minden ellen, 
ami az Isten igéje fölébe akart kerülni, vagy ami elegyíteni próbálta azt. 
A katolikus egyház reformáció utáni fejlődése viszont tudatosan és terv
szerűen szorította háttérbe az igét a pápaság javára.

A katolicizmusban áz egyház, illetve a pápa fölébe kerekedett az 
Isten igéjének. A katolikus dogma az egyháztól hívés végett előadott 
igazság. Ez azt jelenti, hogy az egyház a primőr, a kiindulópont, a zsinór- 
mérték, s a Szentírás csupán e tanítás alátámasztásául és igazolásául 
szolgál. Maga az egyházi előterjesztés a közvetlen hitszabály. Ha az egy
háznak ez a kinyilvánító szava hiányzik, a kinyilatkoztatott igazság sem 
lehet dogma lényegileg, legfeljebb csak a szó tágabb értelmében.

Az 1870-ben kimondott pápai csalatkozhatatlanság dogmája tovább 
mélyítette a szakadékot a reformáció tanításával. Katolikus tanítás sze
rint Jézus Krisztus Péter apostolt közvetlenül és egyenesen az egyház 
jogi fejévé tette, amellyel a teljes kormányzó, tanító, törvényhozó, ítél
kező és végrehajtó hatalom jár együtt. A vatikáni zsinat kimondta: „ki 
van közösítve, aki azt állítja, hogy Szent Pétert az Úr Krisztus nem tette 
meg az összes apostolok vezérévé és az egész küzdő egyház látható fejévé, 
vagy hogy nem igazi és tulajdonképpeni joghatósági főséget kapott egye
nesen és közvetlenül a mi Urunk Jézus Krisztustól, hanem csak tiszte
letbeli főséget.” Innentől kezdve a katolikus dogmatika egyre jobban 
erősíti és tömjénezi a pápa főségét. Ennek a tetőzése az az állítás, amely 
szerint a pápa ugyanolyan jellegű és terjedelmű hatalomnak birtokosa, 
amilyet Jézus Krisztus Péter apostolnak adott. Ezt a vatikáni zsinat így 
fogalmazta meg: „Ki van közösítve aki azt mondja, hogy a római pápának 
csupán felügyelői vagy irányítói tiszte van, nem pedig az egész egyházra 
kiterjedő teljes és legfőbb joghatósága, nemcsak a hit és erkölcs ügyé
ben, hanem az egész földön elterjedt egyház fegyelmére és kormányzatára 
tartozó ügyekben is, vagy hogy övé ama legfőbb hatalomnak csupán 
oroszlánrésze, nem pedig egész teljessége, vagy hogy ez a hatalom nem 
rendes és közvetlen, akár az összes és egyes egyházak, akár az összes 
és egyes pásztorok és hívők fölött.” Ezzel tehát a pápa isteni jogon (iure 
divino) lett az egyház teljes hatalmú fejévé. Ennek az a lényege, hogy 
a pápa nem a fejedelmek, vagy az egyház akaratából vagy a történelmi
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fejlődés eredményeképpen, hanem isteni rendelkezés erejénél fogva bírja 
a legfőbb joghatósági hatalmat az egyházban.f

Ezzel összefügg, hogy a pápa a kinyilatkozatott igazság megőrzésében 
és tanításában tévedhetetlen. A vatikáni zsinat kimondta, hogy a római 
pápa „azzal a tévedhetetlenséggel rendelkezik, melyet az isteni megváltó 
a hitbeli és erkölcsi tanítások meghatározásában az ő egyházának adott.”

A pápai tévedhetetlenség dogmáját a katolikus püspökök egy része 
is ellenezte, s csak ezeknek a zsinatról való eltávolítása után mondta ki 
a vatikáni zsinat azt a tételt, hogy a pápa egymagában is tévedhetetlen, 
amikor Szent Péter székéből (ex cathedra) szól: „A szent zsinattal egyet
értésben tanítjuk és istenileg kinyilatkoztatott hitigazságként kimondjuk, 
hogy a római pápa, midőn Szent •Péter székéből (éx cathedra) szól, azaz 
midőn az összes keresztyének pásztorának és tanítójának tisztében jár 
el és legfőbb apostoli tekintélye erejében hitre vagy erkölcsre tartozó 
tanítást az egész Egyházra kötelezőleg mond ki (doctrinam de fide vei 
moribus ad universa Ecclesia tenendam) azzal a tévedhetetlenséggel ren
delkezik, amelyet az isteni Megváltó a hitre és erkölcsre vonatkozó 
dolgok eldöntésében adott az ő Egyházának, és ezért a pápa döntései a 
maguk erejében és nem az Egyház beleegyezése következtében perújítást 
nem tűrnek (irreformabiles).” Ez azt jelenti, hogy a Luther korában 
fennállott szakadék a reformáció és a katolicizmusí között a további év
századok folyamán nöttön nőtt s most már —• emberileg — áthidalhatat- 
lanná vált. A csalatkozhatatlansági dogma és a kizárólagossági igény 
emberileg reménytelenné teszi, hogy Róma egyenrangú felekként, egy
házakként tárgyalhasson mint a protestantizmus, mind az orthodoxia kép
viselőivel. Ha Rómának, ilyen szándékai volnának, előbb dogmái egész 
sorát kellene érvénytelennek nyilvánítania.

A legutolsó évtizedek katolikus fejlődése is a szakadék mélyítésére 
mutat. Róma hivatalos egyház tanának átfogó dokumentumai a „Mystíci 
eorporis” (1943) és a „Mediator Dei” (1947) encyklikák. Ezek szerint a 
római egyház Krisztus folytatólagos inkarnációja a földön, „egy második 
Krisztus” . A római egyház magát a földön Isten országának tekinti. 
Ebből adódik a világ felé irányuló hatalmi igénye s a többi keresztény 
felekezet felé irányuló abszolutsági igénye. Isten ügyét a magáénak tekinti 
és Krisztus eschatologikus győzelmének máris birtokában érzi magát. 
Ezek az encyklikák is továbbépítették az abszolút, tévedhetetlen, magát 
közvetlenül Krisztustól eredeztető pápaságról szóló tanítást.

„A humani generis” című pápai encyklika (1950), Mária testi menny- 
bemenetelének dogmáját készítette elő, miközben megállapította, hogy a 
Szentírás tekintélye és az pgyház tekintélye viszonyában az egyház a 
Szentírás ura, a teológiának pedig nem az a feladata, hogy az írás értel
mét keresse, hanem hogy „megmutassa, hogy egy az egyház által már 
meghatározott tanítás miként van meg a hitforrásokban éppen abban 
az értelemben, ahogyan az az egyház tanítói hivatala által meghatároz- 
tatott.” Eszerint a teológia feladata nem az, hogy az egyház életét és 
tanítását a biológiai norma zsinórmértéke nyomán megmérje, hanem 
az, hogy utólag szolgáltasson bizonyítékokat mind a Szentírásból, mind 
a szent hagyományból ahhoz, amit a Vatikán dogmaként kijelent, vagy 
amire dogmatikai előkészületi munkálatokat végez.

Mindezt tanulságosan mutatja a Mária-dogmák létrejövetele is, ame
lyek pápai ex cathedra kijelentésekből keletkeztek, s amelyeket a teológia 
utólag igazol, teljesen függetlenül a szentírási bizonyságtételtől.
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A katolikus mariológia^szerint „Szűz Mária valósággal és tulajdon
képpeni értelemben isten-anya”. IX. Pius 1854-ben az „Ineffabilis Deus” 
kezdetű dogmatikai bullában pápai székhatározattal ünnepélyesen kimon
dotta: „Határozzuk, hogy az a tanítás, melynek értelmében a boldogságos 
Szűz Mária a mindenható Isten páratlan kegyelméből és kiváltságából 
Krisztus Jézusnak, az emberi nem Megváltójának érdemeire való tekin
tettel fogantatásának első pillanatában az eredeti bűnnek minden szeny- 
nyétől óva maradt, Istentől ki van nyilatkoztatva és ezért minden hívő 
kötelessége erősen és állhatatosan vallani.” Ez azt jelenti, hogy Krisztus 
megváltó kegyelme előre-váltás, praeredemptio, elővételezett megváltás, 
redemptio anticipata formájában vált érvényessé Mária esetében. Ádám- 
ban ugyan mindannyian vétkeztünk, ebből azonban a katolikus tanítás 
kiveszi Máriát. Mária ezek szerint Isten különös kiváltságánál fogva 
élete egész folyamán mentes volt minden súlyos és bocsánatos személyes 
bűntől.

A szeplőtelen fogantatásról alkotott dogmát vitte tovább a Mária 
fest szerinti megdicsőülését állító mennybemeneteli dogma (1950). Eszerint 
Mária halálával lelke Isten színe látására jutott, teste pedig nem indult 
feloszlásnak, hanem nyomban a megdicsőült testek állapotára emelke
dett, halála után nemcsak lélek, hanem test szerint is mennybe vitetett.

A katolikus teológia azonban máris előkészíti a Mária-dogmák to
vábbi fejlődését. Eszerint Mária kiváltságos módon üdvösségünk köz
vetítője. Mivel Jézus anyja, ezzel a Megváltót és a megváltást adta a 
világnak. Mária az összes keresztyén hívők anyja, mindnyájunk számára 
a természetfölötti élet közvetítője. I

Mária — katolikus tanítás szerint — közreműködött megváltásunk 
megszervezésében. Nemcsak fizikailag szolgálta megváltásunk szervezését, 
amennyiben tulajdon szűzi testével öltöztette emberi testbe a Megváltót, 
hanem a legnagyobb engedelmességnek, az Isten iránti odaadásnak tevé
kenységével is. Ezért Mária közreműködik a megváltás gyümölcseinek 
kiosztásában. Ö a megváltottak elsője, „a megváltás hajnalcsillaga” . Köz
benjárásával kijárja fia megváltó kegyelmét a rászorultaknak. A szentek 
közbenjáró ereje ugyanis ístenszeretésünk tökéletességétől és Isten-közeL 
ségünk fokától függ. Még merészebb katolikus teológiai tétel szerint Szűz 
Mária közbenjárása egyetemes, vagyis a jelen üdvrendben Isten minden 
kegyelmet Szűz Mária közben járásának-köz vetítésével ad meg.

Mindez már előre vetíti annak az árnyékát, ami Mária társmegváltói 
(corredemptrix) dogmájának dolgozik elébe.

Az a római egyház, amelyet Isten Lutheren és a reformáción keresz
tül akart megtisztítani, még nem ismerte sem a pápá tévedhetetlenség 
tanát, sem a Mária-dogmákat, s mégis oly nagy erővel védte Luther a 
római égyházzal szemben a Szentírás főségét és Krisztus érdemét. Nyil
vánvaló, hogy a keresztyén hit és élet további és messzemenő sérelmé
ről van szó, amikor a Szentírás főségét a reformáció korabelinél sokkal 
jobban elhomályosítja a pápaságnak a szent hagyományról és saját téved
hetetlenségéről alkotott dogmája, a „solus Christus”-t pedig elhomályo
sítja a mariológia.

A katolikus egyház dogmafejlődése bebizonyította, hogy Luthertől 
a jelenig a pápaság nemhogy figyelt volna Istennek a reformáción ke
resztül megszólaló figyelmeztetésére, hanem mégj óbban belemélyedt 
azokba az alaptévedésekbe, amelyekért a reformáció olyan élesen bírálta. 
Ezért aktuális Luthernek á régen elhangzott bírálata ma is, hiszen csak



fokozódott a pápaság visszaesése régi tévelygéseibe, amivel magát emelte 
Krisztus helyébe, magát tette meg a Szentírás egyedül hiteles magya
rázójává, s nem a mariológiával szorította háttérbe a krisztológiát. Ezzel 
a Vatikán még jobban eltávolodott a szentírási alaptól s most már minden 
állíthatóvá vált dogmafejlődésében.

Róma a haladás ellen

Az eddigiekben azt tárgyaltuk, hogyan folytatódott a reformáció után 
a Vatikánnak az a törekvése, hogy az egyház urává legyen. Időst pedig 
azt tekintjük át röviden: hogyan folytatódott Rómának az a törekvése, 
hogy a világ ura, illetve irányító tényezője legyen.

Luther azt vetette Róma szemére, hogy politikai ambíció fűti és a 
középkor tradícióinak megfelelően akart a világ fölébe kerekedni. Ebben 
a célkitűzésben azóta sem változott Róma, Luther minden bírálata célba 
talál ma is, csak a módszerek változtak, a történelmi körülményekkel 
együtt.

Ha pedig azt a kérdést vetjük fel, hogy tartalmában mire irányult 
Rómának a világot a maga számára meghódító törekvése, akkor azt lát
juk, hogy a Vatikán vezetésével és irányításával a katolikus hierarchia 
nem a történelem előrevivő irányzataival, hanem a visszahúzó erőkkel 
alkot egységet. Sőt a Vatikán az eszközként szerepel a nagy történelmi 
folyamatok megfékezésének és meggátlásának a szolgálatában. Ez a szerep 
nem mai keletű. A Vatikán állásfoglalásainak vázlatos felsorolása is meg
mutatja azt a tendenciát és irányt, amelyet ezekben a kérdésekben követ.

Amikor az amerikai függetlenségi nyilatkozat és a francia forra
dalom proklamálta a .vallásszabadságot, illetve lelkiismereti szabadságot, 
Róma egy 1791-es brevejében elítélte a vallásszabadságot s ragaszkodott 
középkori abszolútsági és kizárólagossági igényéhez.

IX. Plus „Quanta cura” című encyklikájában (1864) hamisnak és 
rombolónak bélyegzi azt a nézetet, hogy „a polgároknak joguk volna 
minden, semmiféle egyházi vagy. világi tekintély által nem korlátozott 
szabadsághoz, bármiféle gondolatot szóban, sajtó útján vagy más módon 
nyilvánosan közzétenni.” Az encyklika kísérő irata a „Syllabus” 80 pont
ban foglalja össze az emberiség-ún. tévedéseit, s ezek között a vallás- 
szabadságot, de az emberiségét foglalkoztató haladó gondolatokat és 
mozgalmakat is elítélte.

XIII. Leó legnevezetesebb encyklikája a „Rerum novarum” (1891), 
amelyben politikai és szociáletikai kérdésekkel úgy foglalkozik, hogy 
azokban a múltat akarja konzerválni. Az „Aeterni patris” (1879) encyk- 
likában Aquinoi Tamás teológiáját avatta a katolikus teológia számára 
iránymutatóvá, s ezzel Róma megerősítette a középkorhoz való vissza
térés tendenciáját.

X. Pius döntő csapást mér a katolicizmuson belül fellépő modem 
irányzatokra. Az általa kiadott új syllabus, a „Lamentabili” (1907), a 
modernizmus 65 teológiai tévelygését kárhoztatta. A „Pascendi dominici 
gregis,” encyklika (1907) a modernizmust minden eretnekség gyűjtőme
dencéjének tartja. 1910-ben a pápa elrendelte, hogy a teológia doktorai
nak le kell tenniök az antimodernista esküt. Ezzel a döntéssel Róma el
vágta a maga számára az utat a modern szellem komoly megértéséhez.

Ezek után nem csoda, hogy amikor 1917 októberében a világ föld
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rajzi térképén megjelent a munkások és parasztok első szocialista állama, 
XV. Benedek pápa harcra mozgósította a katolikus egyházakat Német
országban, Ausztriában, Magyarországon, Csehszlovákiában, Lengyelor
szágban, Franciaországban és Olaszországban. Az Osservatore Romano 
1918 januárjában ezt írta „Anarchia döngeti a kapukat minden ország
ban. Szedjétek össze idejében erőiteket, hogy eltorlaszolhassátok útját."

XI. Pius pápa 1930 februárjában nemzetközi egyházi imahadjáratot 
rendelt el a Szovjetunió összeomlásáért.

Jóllehet már a 19. század második felére vezethető vissza a klerikális 
pártok és egyéb katolikus tömegszervezetek keletkezése, mégis ezek vi
rágzása a két világháború közötti időre tehető. A világháború utáni idő
ben Európa-szerte felülkerekedett az ellenforradalom, s ez nagy remény
séget keltett a katolicizmusban. XI. Pius „a katolikus akció pápája". 
Az „Ubi arcano Dei” (1922) és a „Quas primas” (1925) encyklikában 
jelöli ki a katolikus akció útját, amely a laikusokat mozgósítja a pápaság 
vezetése alatt, hogy a közéletet katolikus gondolatvilággal hassa át. A 
Katolikus Akció feladata irodalmi tevékenység kifejtése, katolikus egy
letek szaporítása, amelyek minden foglalkozási ágat és életkort átfognak, 
a szerzetesség felvirágzása, az ún. harmadik rendek megjelenése, és végül 
a katolikus politikai pártok megerősítése. Katolikus szerzők nemegyszer 
büszkélkedtek „a katolikus imperializmus” diadalával. Nyugateurópában 
és Amerikában nagy taglétszámú klerikális pártok gyakoroltak és gyako
rolnak jelentős befolyást sok állam belső helyzetére. Különösen Német
országban, Ausztriában, Belgiumban, Olaszországban, Spanyolországban, 
Portugáliában és más országokban működő keresztyén demokrata, keresz
tyén szocialista és egyéb katolikus pártok törekednek az államra gya
korolt befolyásuk kiszélesítésére. A Vatikán nem kímélte sem befolyását, 
sem anyagi eszközeit az ilyenféle szervezeteknek elterjesztésére, hogy az 
ő kezükben összpontosulhasson a lelki és a politikai hatalom teljessége 
(plenitudo potestatis).

XI. Pius pápaságának idejét a konkordátumok érájának is nevezik. 
A Vatikán konkordátumot kötött Bajorországgal (1924), Poroszországgal 
(1922), Lengyelországgal (1925), Romániával (1927), Csehszlovákiával (1928). 
Portugáliával (1928), Mexikóval (1929). XI. Pius pápa 1923-ben a római 
katolikus egyházat alávetette a fasizmusnak. 1929 februárjában a Late- 
ráni Egyezményben konkordátumot kötött Mussilinivel. A Lateráni Egyez
mény formálisan megerősítette a Vatikánnak és Mussolini fasiszta rend
szerének szövetségét. A pápa Mussolinit „a gondviselés által küldött" em
bernek nevezte.

A Vatikán 1933-ban egyezményt írt alá Hitlerrel. Hitlernek kedvezett 
különösen a konkordátum 31. cikke, amely arról szól, hogy a Vatikán 
által vezetett klerikális szervezetek egybeolvadnak a nácizmussal.

1939-ben a Vatikán segítségével verték le a spanyol nép szabadság- 
harcát. Franco fasiszta uralmát XII. Pius pápa „a katolikus hit támaszá
nak nevezte” .

Amikor Hitler 1941-ben megtámadta a Szovjetuniót, a Vatikán üd
vözölte a fasiszta intervenciót, s azt a reményét fűzte hozzá, hogy jelentős 
tömegeket téríthet orosz földön a katolikus egyházba. 1942-ben XII. Pius 
pápa karácsonyi üzenetében a szocializmus elleni összefogásra uszított.

A második világháború után 1947-ben XII. Pius felhívta a Katolikus 
Akciókat, hogy fokozzák a haladók elleni küzdelmüket. 1948-ban a pápa 
kiközösítette azokat a katolikusokat, akik munkáspártokba léptek. 1949-
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ben a pápa megtiltotta a katolikus papságnak, hogy részt vegyen a béke
mozgalomban, majd fellépett azok ellen a katolikus lapok ellen, amelyek 
a béke és a nemzetközi feszültség enyhítése mellett foglaltak állást. 
1958-ban XII. Pius halála előtt végrendeletében bizonygatta, hogy a tár
sadalom osztályokra tagozódása „a teremtő akaratán alapul, s ez az 
akarat szentesíti azt” .

1958-ban a 77 éves Angelö Giuseppe Roncalli kardinális került a 
pápai székbe, XXIII. János néven. 1959 januárjában a pápa kinyilvání
totta azt a szándékát, hogy új zsinatot hív egybe. A zsinatot azzal a fel
adattal akarja foglalkoztatni, hogy valamiféle egységet hozzon létre a 
keresztyén világban. A Vatikán szóvivői nem hagytak kétséget afelől, 
hogy a protestantizmus és az orthodoxia felé semmiféle dogmatikai enged
ményt sem tudnak tenni. Mi lehet akkor az egység alapja? A Figaro 
című jobboldali párizsi napilap 1960. június 7-iki száma szerint .a készülő 
ökumenikus zsinat főtémája az egyház állásfoglalása lesz a szocializmus
sal szemben, amit a pápa egy rövidesen megjelenő encyklikában fog kör
vonalazni. A pápa a dogmatikai nehézségek ellenére is szükségesnek 
tartja a keresztyénség egységét a közös veszedelemmel szemben.

Hasonló ellenséges hangot ütöttek meg a haladással szemben a bíbo
rosok. 1960-ban Münchenben az eucharistikus világkongresszuson Wendel 
bíboros, a nyugatnémet tábori lelkészek vezetője „Isten fenyítő virgácsá
nak” nevezte az atomfegyvert. Spellmann bíboros, amerikai tábori püspök 
élesen támadta a békés egymás mellett élés politikáját é s . leszámolást 
követelt „a vérszomjas fenevaddal”.

Dominico Tardini, a Vatikán államtitkára, és Giovanni Montini kar
dinális szintén ellenséges erőszakot hangoztatnak a szocialista tábor or
szágaival szemben. Eugene Tisserant kardinális aktívan harcol az arab 
országok nemzeti felszabadító mozgalma ellen. Ottaviani bíboros is ismert 
haladásellenes kirohanásairól.

Ugyanakkor a Vatikánnak nincs eligazító szava az emberiség törté
nelmi fejlődésének döntő kérdéseiben, mivel nem érti meg a társadalmi 
fejlődés irányát és mozgató rugóit, ennélfogva mindig ellenségesen viszo
nyul a haladáshoz és minden eszközzel gátolni igyekszik azt.

Összefoglalás

Közeleg 1961. reformáció ünnepe. Erre készülve lássuk meg az össze
függést Luther reformátori harca és a jelen között abban, hogy válto
zatlanul hangzik Isten igéjének egyháztisztító, figyelmeztető. szava. 
Nekünk az a feladatunk, hogy továbbra is erre a fundamentumra épít
sük keresztyén életünket. Róma nemcsak hogy az maradt, ami volt, a 
reformáció korában, hanem méginkább elmerült alapvető tévedéseiben. 
Ha méltán érte egykor Rómát Luther és a reformáció bírálata, akkor 
méltán éri az ma is. Láttuk, hogyan mélyült a dogmatikai szakadék Róma 
és a protestantizmus között azzal, hogy a pápaság méginkább kiépítette 
a maga uralmát az egyház felett egészen addig, hogy a szentírási alaptól 
elszakadva hozhat létre bármiféle dogmát (mariológia). Láttuk azt is, 
hogy a Luther által megbírált egyházpolitikai vonalon Róma hogyan ha
nyatlott tovább, s hogyan vált az emberiség fejlődésének és haladásának 
gátló eszközévé. A protestantizmus büszkén szokta emlegetni, hogy ha
ladó hagyományai elkötelezték az emberiség fejlődését segítő irányok
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támogatására. A keresztyéni magatartásból nem is következhet más, mint 
az emberiség békéjének, az általános leszerelésnek, a népek közötti békés 
egymás mellett élésnek, a kulturális és társadalmi haladásnak az állás
pontja. Ezen a téren tárul fel a keresztyének összefogásának, egységre 
jutásának magasztos és a népek által megbecsült feladata. A protestan
tizmus sohasem kompromittálhatja magát olyan egységtörekvéssel, amely 
ezeknek az ellentéteként az emberiség elleni összefogás egységét jelentené.

Mi evangélikusok továbbra is az igéhez való hűség jegyében akarunk 
keresztyének lenni, így akarjuk őrizni az egyház legfőbb kincsét, az 
evangéliumot, ami ma az emberiség javára végzett konkrét cselekedetekre 
indít minket. Ezt cselekedjük, mert így teremtjük a Jézus Krisztusban 
való megigazító hit jó gyümölcseit.

így válunk a reformáció mai örököseivé!

Dr. Ottlyk Ernő

A SAJTÓ OSZTÁLYON KAPHATÓ 
HITTANKÖNYVEK.

Virágh: Evangélikus hittankönyv I. o. — — — — 7,50 Ft
Molnár: Bibliai Történetek II. o. — — — — — 6,— Ft
Molnár: Bibliai Történetek III. o. — — — — — 8,— Ft
Kinczler: Bibliai Történetek IV. o. — — — — — 6,50 Ft
Dr. Ottlyk: Az egyház története V—VI. o. — — — 14,— Ft 
Groó: A Szentírás VII. o. — — — — — — — 9 — Ft
Prőhle: Az evangélium igazsága VIII. o. — — — l2 — Ft 2
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A kegyelmi predestináció

— Az akaratszabadság problémája a teológiában —

Két dolog indított arra, hogy a predestináció teológiai kérdésével 
a következők során részletesebben foglalkozzunk. Az egyik az a tapasz
talat, hogy nemcsak híveink között, hanem sokszor még szűkebb egyházi 
körben is bizonytalanság uralkodik arra vonatkozólag, tanítja vágy ta
gadja-e egyáltalán egyházunk a predestinációt, a keresztyén teológiának 
és hitnek ezt a sokat vitatott, évezredes, sarkalatos tanát. Teológiai gon
dolkodásunknak talán ez a legbonyolultabb kérdése. Mégsem szabad 
visszarettennünk tőle. Mert egyfelől lelkipásztori szempontból is fontos, 
hogy ebben a kérdésben helyesen lássunk, és tanácsolni tudjuk azokat 
a gondolkodó, végső kérdésekkel viaskodó híveinket, akiknek a „pre- 
destinációs probléma” mérhetetlen sok lelki gyötrelmet, félelmet és nyug
talanságot szerezhet.'

1. A predestináció problémája

A kinyilatkoztatás szerint Istennek az embervilágban végzett meg
váltó és megszentelő munkája minden idő előtt történt isteni döntésen 
(proorismos, praedestinatio) alapul.

Erről az örök isteni végzésről három helyen hallunk világos és hatá
rozott formában. Mindhárom hely Pál apostol leveleiben található. 
A legfontosabb közülük Ef . 1, 9—11. „Megismertette velünk az ő akaratá
nak titkát jótetszése szerint, amelyet eleve elhatározott magában, az 
üdvösségnek az idők teljességében való rendjére nézve, hogy mindent 
egybefoglal a Krisztusban, mind amik a mennyekben vannak, mind 
amik a földön vannak. Őbenne nyertük el mi is az örökséget, miután 
eleve elrendeltettünk annak elhatározása szerint (prooristhentes kata 
prothesin), aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik.” A má
sodik klasszikus hely ugyancsak az Efezusi levélben olvasható: „........hogy
mindenki előtt megvilágosítsam, mi az Isten titkának a terve, amely 
Őrök időktől fogva elrejtetett az Istenben, aki mindeneket, teremtett, 
azért, hogy ismeretessé legyen most a mennybéli fejedelemségek és ha
talmasságok előtt, az egyház által Istennek sokféle bölcsessége, amaz 
örök elvégzés szerint (kata prothesin tón aiónón), amelyet Krisztus 
Jézusban, a mi Urunkban cselekedett” , Ef. 3, 9—11. Végül a második 
Timótheus-levélben ezt írja az apostol: „ . . a k i  megtartott minket és 
szent hívással hívott, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem az ő saját 
végzése és kegyelme szerint (kata idian prothesin kai charin), amely 
nekünk Krisztus Jézusban adatott örök időknek előtte, de nyilvánvalóvá 
most lett, a mi Megtartónknak, Krisztus Jézusnak megjelenése által”,
II. Tim. 1, 9—10. Döntő fontosságú az a tény — s erre már itt a kezdet
nél figyelnünk kell —, hogy a Szentírás mindhárom, világos és kifejezet
ten predestinációs igehelye Isten kegyelmes örök végzéséről szól!

A Szentírás centrális tanúságtétele továbbá, hogy Istennek ez az 
örök, kegyelmes végzése Krisztusban — univerzális kegyelmi végzés, 
mert az egész bűnös embervilágnak, minden embernek szól. „Úgy sze
rette Isten a világot...”, Jn. 3, 16. Isten „azt akarja, hogy minden ember
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iidvözüljön és az igazság megismerésére eljusson” , I. Tim. 2, 4. „Meg
jelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek” , Tit. 2, 11. Isten 
„nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki találja 
meg a megtérés útját”, II. Pt. 3, 9. Vö. I. Jn. 2, 2; Ez. 31, 11; I. Kor. 8, 11; 
Rm. 14, 15. stb.

Istennek ez az öröktől fogva létező, egyetemes kegyelmi végzése 
két ponton lesz súlyos hitbeli és teológiai kérdésünkké. Egyfelől azáltal, 
hogy a Szentírás arról is világosan szól: egyesek végül ténylegesen kár
hozatra jutnak. Ha ezt összekapcsoljuk Isten akarata mindenhatóságának 
igei üzenetével, kikerülhetetlenül ez elé a gyötrelmes kérdés elé kerü
lünk: ha Isten öröktől fogva érvényes döntésével minden embert üdvös
ségre rendelt, akkor végül is vagy mindenkinek üdvözülnie kell — vagy 
Isten kegyelme és mindenható akarata szenved csorbát. Ehhez járulnak 
másfelől egyes nehéz és homályos értelmű íráshelyek, ahol az előbbi 
igei kijelentésekkel ellentétben mintha arról lenne szó, hogy Isten egye
seket . öröktől fogva elvethet, illetve hitetlenségre és kárhozatra rendel. 
Ilyenekül szokták említeni elsősorban Rm. 9—11. egyes részeit, Csel. 
13, 48-at, I. Pt. 2, 8-at stb.

Ezek a végtelenül nehéz kérdések — melyek az írásból kikerülhetet
lenül elénk állnak — az egyház első századaitól, de különösen a refor
máció idejétől kezdve állandóan foglalkoztatták a teológiai gondolko
dást. Az említett igehelyek és kérdések együttes felvetése alkotja 
a „predestináció problémáját’, melynek részleteivel a következőkben 
foglalkozunk.

2. Isten egyetemes kegyelmi predestinációja
(Biblikus tanítás az eleveelrendelésről) 

1. Istennek a Szentírásban tanúsított, az embervilág és egyesek sor
sára vonatkozó, örök végzésére kétféleképpen nézhetünk: önmagában 
véve és Jézus Krisztuson keresztül.

Ha Isten örök döntésére önmagában véve próbálunk gondolni, akkor 
könnyen felmerülhetnek lelkünkben — egyes igehelyek által látszólag 
erőteljesen megtámogatva — olyan gondolatok, hogy Isten szuverén, 
isteni szabadsága nemcsak az üdvösségre, hanem a kárhozatra predesti- 
nálás lehetőségét, is magában rejti. „Könyörülök, akin könyörülök, és 
irgalmazok annak, akinek irgalmazok” , Rm. 9, 15. „Vajon mondja-e a 
készítmény a készítőnek: miért formáltál engem így?” Rm. 9, 20. A ke
gyelem és a könyörület valóban nem tehető egyszerűen „kötelező tör
vénnyé” Isten számára, ahogyan Voltaire, vagy szelídebb formában 
Ritsehl gondolta. Ha Isten végtelen fenségére, szabadságára és szentsé
gére, aztán parányi önmagunkra nézünk, semmi jogalapot sem találunk 
ahhoz, hogy igényt emelhessünk Istennek irántunk és minden ember 
iránt öröktől fogva való kegyelmére. A félelmetes, szent és akaratában 
teljesen szabad Istenre önmagában gondolva („Deus absconditus”) szinte 
kikerülhetetlenül sodródunk az örök kettős isteni végzés, kegyelmezés 
és elvetés, megrémítő és földre sújtó gondolata felé!

Amíg azonban Isten örök, predestináló végzéséről csak önmagában, 
spekulatív-filozófiai módon, Jézus Krisztus nélkül gondolkodunk, mind
addig nem keresztyének módján keressük Isten titkos végzésé megoldá
sát. Isten örök predestinációjáról szólva nem a kinyilatkoztatás mellett,
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mögött vagy fölött levő sötét titokról gondolkodunk, hanem olyasvalami
ről, amit Isten Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott!1

2. A keresztyén teológia történetében először Luther adott igazán 
biblikus, határozott tanítást Istennek a Krisztus-kinyilatkoztatásból, 
nem pedig értelmi spekulációnkból megismerhető, örök kegyelmi vég
zéséről. A. predestináció problémájával a De servo arbitrio (1525) lapjain 
viaskodik a legtöbbet. Itt a „Deus absconditus” , tehát az ige nélküli, 
helyesebben »t Krisztus és evangéliuma nélküli, gondolkodás oldaláról 
vizsgálja először ezt a kérdést. Ilyen módon egészen közel jut a kettős 
predestináció félelmes tanításához: ha önmagában véve tekintünk 
Istenre, azt kell mondanunk, hogy nemcsak a hivők hite az Ö titokzatos 
.akaratának a műve, hanem az is, hogy mások viszont hitetlenül elvesz
nek. Luther azonban már ebben a munkájában is, később pedig még 
sokkal élesebben, elhatárolja magát minden igazi kettős predestinációs 
tanítástól: a „Deus absconditus” (Isten önmagában véve) akarata felőli 
félelmes gondolatok elől a hit teljes bizodalmával odamenekül a ki
nyilatkoztatás Istenéhez. Isten örök döntését reánk és az embervilágra 
vonatkozólag — mondja Luther — csak Jézus Krisztusban ismerhetjük 
meg, akiben minden bűnössel együtt minket is üdvözíteni akar. „Ezen 
a Krisztuson kívül nem szabad más Istent vagy Istennek másféle aka
ratát keresnünk!” -

A hitvallási iratok közül egyedül a Formula Concordiae foglalkozik 
részletesen a predestináció problémájával. Egyházunknak ez a hitval
lása megállapítja: „Isten örök eleveelrendelését Krisztusban kell szem
lélnünk, soha és semmiképpen sem a közbenjáró Krisztuson kívül!”1 2 3 
Krisztusban pedig a Biblia egyértelmű tanúságtétele szerint Isten azt 
az univerzális kegyelmi végzését nyilatkoztatta ki, hogy „minden ember 
üdvözüljön és az igazság megismerésére eljusson” , I. Tim. 2, 4. Isten 
örök predestinációjának titkát tehát nem kereshetjük sehol másutt, csak 
Jézus Krisztus mindannyiunkért történt inkamációjában, minden bű
nösért hozott keresztáldozatában és valamennyiünk megigazulásáért tör
tént feltámadásában! Isten nem másutt, hanoin Jézus Krisztusban, lep
lezte le titkonvaló, örök végzését: „Isten titkos, elrejtett bölcsességét 
prédikáljuk, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. . .  
Amiket szem nem látott, fül nem hallott és emberi szív meg sem gon
dolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek, azokat az Isten nekünk 
kinyilatkoztatta a Lélek által”, I. Kor. 2, 7—10. A predestináció titokzatos 
Istene nem más, mint a „ Deus revelatus in Christo” !

Ahelyett tehát, hogy Isten örök, titkos végzéséről gyarló és véges 
értelmünkkel spekulálnánk és következtetnénk, lehetetlen feladatra vál
lalkozva, s ezzel vagy a kétségbeesés vagy a hamis biztonságérzet útjára 
kerülnénk, ebben a kérdésben is a bibliai, közelebbről az evangéliumi 
kinyilatkoztatás tényéhez kell ragaszkodnunk. A „predestinációs prob
léma” egyetlen igazi megoldása az előbb ismertetett válasz: a kárhozatra 
vető, félelmes és szuverén Isten (az értelem, a lelkiismeret, a törvény

1 K. Barth, Kirchliche Dogmatik n /2 , 63.
2 Nec est praeter huné Christum alius Deus aut aliqua Del voluntas quae- 

renda. Luther W A 40 I, 256.
3 Aeterna praedestinatio Dei in  C h r i s t o  et nequaquam extra mediatorem 

Christum est consideranda. FC SD XI, 65.
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Istene) elől hitben teljes bátorsággal és örömmel menekülhetünk mindig 
oda Istennek a Krisztusban feltárt, minden (kivétel nélkül minden!) 
bűnösnek szóló, kegyelmes végzéséhez: a testbe öltözött, értünk meg- 
feszített és feltámadt Krisztushoz, a nekünk szóló evangélium igéjéhez 
(„érettetek” , „bűneitek bocsánatára”), keresztségünk életre szóló, nagy 
kegyelmi tényéhez és az úrvacsora felkínált kegyelméhez. Ezekben leple- 
ződik le,-válik nyilvánvalóvá. Istennek az örökkévalóságban az ember
világról és rólunk, örök sorsunkról hozott titkos predestinációs végzése!

3. A mai teológiában — a szigorú ortodox kálvinizmus -'köreitől el
tekintve — szinte általános a visszatérés a predestinációnak ehhez a 
lutheri reformációban felismert biblikus, evangéliumi értelméhez. Nem 
ismertethetjük itt részletesen a mai teológia idevonatkozó munkásságát; 
csupán a református teológia két legnagyobbjának, sőt az egész mai pro
testáns teológiai munka talán legismertebb két teológusának, Barth 
Kárclynak és Brunner Emilnek predestinációs tanításával foglalkozunk, 
előbbi megállapításunk igazolására.

Barth Károly nagyszabású dogmatikája igen részletes tanítást ad a 
predestinációról.4 Bár megtartja a kálvini kifejezéseket, tanításának 
lényeges tartalma szerint Luther evangéliumi vonalán halad Kálvinnal 
szemben. Jellemző már tanításának címe is: Isten kegyelmi kiválasztása 
(Gottes Gnadenwahl). A predestináció-tant a „legnagyobb evangélium”- 
nak tartja („das ganze Evangélium”, „evangélium in nuce” ). Barth két 
fő tétele a predestinációról így hangzik: 1. Jézus Krisztus a kiválasztó 
Isten. 2. Jézus Krisztus a kiválasztott ember. Az első tétel azt jelenti, 
hogy Isten örök predestinációjáról csak Jézus Krisztuson át, reá tekintve: 
gondolkodhatunk. A Krisztus nélküli predestinációs spekuláció helyett 
pedig Őbenne Isten minden embernek szóló, irgalmas akaratát kell és 
szabad hittel megragadnunk. Második tétele szerint viszont mi csak a 
Krisztussal együtt — tehát a hit közösségében — vagyunk öröktől fogva 
kiválasztottak. Ó-emberünk kezdettől fogva kárhozatra van rendelve; 
új emberünk szerint Isten kiválasztó, kegyelmes akaratából azonban 
a mienk Isten szeretete, az üdvösség, az örök élet. Van tehát kettős 
predestináció: de a kárhozatra predestinálás csak az értünk halálra adott 
és a pokolra alászállt, a kárhozat gyötrelmét is elhordozó Krisztusra és 
ó-emberünkre vonatkozik. A Krisztusba vetett hitre és új emberére 
nézve viszont mindenki kiválasztott, üdvösségre predestinált. „Te Jézus 
Krisztusban nem vagy elvetett — Ö elhordozta a te elvettetésedet: ezért 
Őbenne kiválasztott vagy!” — csak ezt hirdethetjük bárkinek. De ezt is 
kell hirdetnünk minden embernek!

Brunner Emil ugyan erős kritikát gyakorol dogmatikájában Barth 
tanításának egyes sajátságos vonásain, a lényegben azonban egynek 
vallja magát vele, s ez a lényeg az egyetemes kegyelmi predestináció 
Krisztusban. Csakhogy Brunner még többet és még határozottabban 
hivatkozik itt Lutherre, Kálvin ellenében. Szerinte Isten predestináló 
végzéséről csak Jézus Krisztus történeti váltsághalálára nézve szólha
tunk; ott lett nyilvánvalóvá számunkra. Jézus Krisztus kiengesztelő 
halálának minden emberre vonatkozó, egyetemes érvénye pedig az ige

4 Barth, Kirchliche Dogmatik II/2, 1—563.
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alapján letagadhatatlan. Nem szabad azonban a kiválasztás „célosságá
ról" sem elfeledkeznünk! Isten azért választott ki minket öröktől fogva 
magának, hogy higgyünk, engedelmesek, szentek és feddhetetlenek le
gyünk. Aki hitetlenül és engedetlenül szembefordul Isten kiválasztó 
kegyelmével, maga rekeszti ki magát az üdvösségből. Tehát semmi 
esetre sem Isten örök, eltaszító végzése!5

4. Isten egyetemes kegyelmi predestinációjának tanításával kapcso
latban végül még két fontos kérdést kell tisztáznunk.

Először: ha Isten öröktől fogva mindannyiunkat üdvösségre rendelt, 
akkor mi az értelme a „kiválasztás” (eklogé) bibliai kifejezésének? Hiszen 
a kiválasztás rendesen valamiből, a kiválasztottnál nagyobb mennyiség
ből való elkülönítést jelent.

A „kiválasztás” ilyen értelme a Szentírás e kifejezésénél nem alkal
mazható. Nem azt jelenti, hogy Isten az embervilágból csak egy bizo
nyos, meghatározott számú embert választott ki magának az üdvösségre, 
a többieket nem. Ennek a nézetnek semmilyen komoly igei alapja nin
csen, sőt — mint láttuk — döntő és világos igehelyekkel kifejezetten 
ellenkezik. Azt jelenti az „eklogé” , hogy Isten egyetemes, mindenkinek 
szóló üdvözítő akarata a történelemben, a bűn következtében — felő
lünk visszafelé tekintve — a kiválasztás formáját ölti fel. Lesznek, akik 
üdvösségre jutnak, de lesznek, gkik kívül maradnak Isten országán 
(a nagy vacsora példázata). Nem azért, mintha Isten nem akarná meg
adni mindenkinek az üdvösséget, nem hívna mindenkit. Hanem a vég
eredményre nézve. A bibliai „kiválasztás” tehát nem az okra (Isten örök, 
predestináló akarata), hanem a végső eredményre tekintő kifejezés (egye
sek üdvözülése, mások tényleges elkárhozása). A tényleges, történeti 
„kiválasztás” az emberiségben nem Isten kegyelmes akaratának, hívásá
nak korlátozottságára, hanem a hívottak egy részének engedetlenségére, 
hitetlen ellenállására vezethető vissza! Izrael népe, majd a keresztyén 
gyülekezet is a maga egészében „kiválasztott” (a kiválasztás az ige sze
rint elsődlegesen Izraelre és az egyházra vonatkozik, az egyes emberek 
csak mint ezek tagjai nevezhetők kiválasztottaknak); ez azonban még
sem jelenti azt, hogy Izrael és a keresztyén gyülekezet a maga egészében, 
minden tagjával együtt üdvösségre is jut! Lesznek, akik Izraelből és 
az egyház népéből is kívül maradnak Isten országán. Azért talán, mert 
Isten nem választotta ki őket öröktől fogva? Nem, hanem a saját enge
detlenségük miatt — csak ez lehet a biblikus felelet! A kiválasztottság 
nem teszi feleleslegessé, hanem megköveteli a hit bizodalmát, a meg
térést, s egyúttal az evangéliummal való szolgálatra kötelez minden 
ember iránt.6

A második kérdés: ha Isten örök végzése Krisztusra nézve minden 
ember üdvösségére szól, hogyan lehetséges, miképpen magyarázható meg 
Isten akaratának mindenhatósága ellenére sokak elkárhozása? Az ige 
szerint komoly tényként kell számolnunk azzal, hogy lesznek majd örök

5 Brunner E., Dogmatik, Bánd I. (Die christliche Lehre von Gott. 2. Aufl 
1953). 323—381. lpk.

0 Vö. „eklogé” , Schrenk cikke: Kittel, Theol. Wörterbuch zum Neuen Testa- 
ment. IV, 181 kk.
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kárhozatra vetettek. Azt mutatja-e ez, hogy ezekben Isten nem akarta 
igazán véghez vinni üdvösségre szóló, örök kegyelmes döntését? Ha pedig 
akarta, akkor ez azt jelenti-e, hogy Isten nem tudta megvalósítani ben
nük kegyelmes szándékát, s hogy a bűnös emberi akarat bizonyos ese
tekben erősebb lehet Isten akaratánál, meghiúsíthatja Isten örök, üdvös
ségre szóló végzését?

Ezek végtelenül nehéz kérdések. Itt éleződik ki valóban a „predesti- 
nációs probléma” ! De itt érkezünk el az Isten igéje által elénk szabott 
határokhoz is: eddig és ne tovább! Az előbbi súlyos dilemma ellenére 
sem mondhatunk mást: az ige nem engedi, hogy egyesek tényleges elkár
hozását Estelinek valamilyen örök végzésére vezessük vissza. Mert Isten 
üdvözítő akarata minden embernek szól! De nem vállalhatjuk a másik 
utat sem, mintha a bűnös ember teremtményi akarata erősebb lehetne 
a teremtő Isten mindenható akaratánál.

Ezek a kérdések lehetnek természetesen ó-emberünk racionális ki
búvói is a hit kockázata alól; de lehetnek a hivő, gondolkodó értelem 
kínzó kérdései is. Nem áltathatunk senkit azzal, hogy a teológia itt em
beri értelmünk, logikánk számára is teljesen kielégítő feleletet tud adni, 
meg tudja magyarázni ezt a nagy titkot. Amit a teológia itt tehet, annyi, 
hogy kijelöli előttünk a kinyilatkoztatás által megadott határvonalakat. 
Egyesek elkárhozása Isten egyetemes, kegyelmes akarata és predesti- 
nációs végzése ellenére — ez a bűnnek megmagyarázhatatlan titka az 
Istentől egészében jónak teremtett világban. Ennél többet kimondani 
csak a logikai következtetés kockáztathat meg. Isten kinyilatkoztatott 
igéje alapján azonban messzebb e titok megértésében nem mehetünk.

Ha valahol, itt kell meghallanunk Luther figyelmeztetését: „Emlé
kezzetek majd rá, akik most engem hallgattok, hogy ezt tanítottam: az 
„elrejtőző Isten” örök végzése felől nem szabad vizsgálódni. Azt (a dön
tést) kell keresni, amelyet az ige hívása és szolgálata tesz nyilvánvalóvá. 
Mert itt bizonyossá lehetsz hited és üdvösséged felől!” 7

3. A kettős predestináció tana és kritikája

1. A kegyelmi predestináció tanítása mellett a legismertebb és értel
münk számára a legkövetkezetesebbnek látszó tanítás az előző kérdé
sekkel kapcsolatban a „kettős predestináció” (gemina praedestinatio) 
tana. Ezt a tanítási típust legnagyobb hatású formájában, Kálvin János 
predestinációtanában vizsgáljuk meg.

Kálvin az Institutio III. könyvében kifejti, hogy Isten az örökké
valóságban tanácsot tartott önmagával; örök, megváltozhatatlan döntés
sel személy szerint mindenkiről elvégezte, kiket vesz majd fel egykor 
az üdvösségbe, és kiket vet örök kárhozatra.

Isten nem azért predestinált egyeseket örök életre, másokat viszont

7 Vos Igitur, qui nunc me audltis, memineritis me hoc docuisse, non esse 
inquirendum de praedestinatlone Dei absconditi. Séd ea acquiespendum esse, quae 
revelatur per vocationem et per ministerium verbi. Ibi enim potes de íide et 
salute tua certus essel Luther, WA 43, 463.
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örök kárhozatra, mivel isteni előretudásával (praescientia) mindenki 
felől előre látta a jövendőt s ennek megfelelően döntött. Mert ebben az 
esetben végeredményben nem Isten rendelkeznék, hanem visszamenőleg 
a mi magatartásunk határozná meg Isten döntését; tehát Isten tőlünk 
függne. Fordítva van a dolog: Isten előreelrendelése logikailag megelőzi 
Isten előretudását, ha ezek gondolkodásunkban választhatók is csak 
széjjel, a valóságban nem.

Azokon, akiket minden érdemük nélkül üdvösségre választ ki, irgal
masságát mutatja meg. Ezeket megajándékozza a hittel és hitben való 
megmaradás kegyelmével (donum perseverantiae). Ezek nem veszthetik 
el a hitet és az üdvösséget. Azokon viszont, akiket kárhozatra rendelt, 
szentségét és bűnt gyűlölő igazságosságát mutatja meg. Ezek vétkezése, 
engedetlensége ugyanis megérdemelten és igazságosan hozza magával 
a kárhozatot. (Azt a kérdést, hogy miképpen igazságos elkárhozásuk, 
Kálvin elutasítja; Zwingli itt arra utal, hogy Isten nem mérhető a mi 
erkölcsi mértékeinkkel.)

A kettős eleveelrendelés tanától elválaszthatatlan az a tanítás, hogy 
Isten nemcsak egyesek elkárhozását, hanem ezzel együtt a bűnesetet is 
maga rendelte. „Azt állítom, hogy Isten nemcsak előre látta az első 
ember bűnesetét és benne a későbbiek romlását, hanem döntésével el is 
rendelte. Elismerem, borzalmas döntés (decretum quidem horribile, 
fateor)”.8

A kettős predestináció tanának ezt a végső következtetését — hogy 
ti. Isten örök végzése magában foglalja a bűnesetet is — csak a leg
szigorúbb kálvini tanítók merték követni, Kálvin és Beza után (prae- 
destinatio supra lapsum, szupralapszárizmus; Isten örök végzése kiter
jed a bűnesetre is, „e fölött” van). A dordrechti zsinat (1619) és nyomá
ban számos református hitvallási irat ezt a súlyos következtetést eluta
sította, s ezzel tulajdonképpen a következetes kálvini tanítás élét tom
pították el. E szerint a legyengített kettős predestinációs felfogás szerint 
Isten örök végzése a bűnesetre magára nem vonatkozik. A bűneset logi
kailag nézve — de semmiesetre sem időileg értve, hiszen akkor nem 
l'ehetne eleveelrendelés — kívülesik a predestinációs; „azon innen” tör
ténik Isten eleveelrendelése (praedestinatio infra lapsum, infralapszá- 
rizmus).

A kettős predestináció tanítása egészen új megvilágításba helyezi, 
átszínezi, sőt átformálja a keresztyén tanítás és igehirdetés majdnem 
minden lényeges részét. Jézus Krisztus megváltói műve, keresztje a ke
gyelemre predestináltak megmentésének történeti eszköze, s egyúttal 
a kiválasztottak választottságának, Isten reájuk vonatkozó kegyelmes 
döntésének „tükre” és „tanúja” . Isten örök kiválasztó döntése Jézus 
Krisztus váltságművére nézve történt, de valójában csak a kiválasztot
takért ment végbe. A kegyelmi eszközöknek, kiváltképpen az igének, 
kegyelmes hívása szól ugyan külsőleg mindenkinek; Isten azonban nem 
adja mindenkinek a Szentlelket, hogy hallgatni is tudjon erre a hívásra. 
A keresztség és az úrvacsora a kiválasztottak hite számára jel, pecsét 
választottságuk felől. Az elvetetteknek azonban a sakramentumok külső

8 K á lv in , Inst. I l i  23, 7.
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jegyei „üres jelek” (signa inania): szóbeli és látható Ígéretük mögött 
nincsen ott Isten valóságos kegyelme és ígérete.

A kettős predestináció esetében a keresztyén ember gyötrő kérdé- 
sévé lesz kiválasztottsága vagy örök elvetettsége kérdése. Hogyan lehet 
valaki bizonyossá Isten reá vonatkozó döntése felől? Kálvin szerint a 
választottak eljuthatnak a választottságukra vonatkozó teljes bizonyos
ságra. Ennek módja pedig a következő. Akiket Isten üdvösségre válasz
tott, azoknak Szentleikét is adja, aki hitet kelt szívükben. Nézzük tehát 
Krisztusra, akiben Istennek irántunk való kegyelmét mint „tükörben” 
szemlélhetjük. Ha igazán hinni tudunk Krisztusban, ez kiválasztottsá
gunk jele! Igen ám, de az ember szívébe odalopózik a kétség: igazi 
hit-e, nem képzelődés-e a hitem? S megretten, hogy hátha Isten titkos 
végzése mégis ellene szól. Kálvin tanítása itt további tanácsot ad: hogy 
hitünk igazi-e, a Szentlélek valóban bennünk lakozik-e, ez viszont azon 
mérhető le, hogy a Lélek és hitünk átformálja, megszenteli-e életünket, 
sikeresen tudunk-e küzdeni a bűneinkkel, és előrehaladunk-e a megszen- 
telődés útján? Minél erősebben küzd valaki a bűnei ellen és minél szen- 
tebb az élete, annál bizonyosabb lehet hitének valódisága s ezen keresz
tül kiválasztottsága felől. Ez a közvetett következtetés a sokat emlegetett 
kálvini „syllogismus practicus” (gyakorlati következtetés), amely termé
szeténél fogva rendkívül erős etikai aktiváló, a megszentelés harcára 
indító, akarati motívum a kálvinizmusban; jellegzetes veretet ad a kál
vini erkölcsiségnek, s részben ez magyarázza a törvény nagy jelentő
ségét is.

2. E tanítás előfutára Augustinus volt. Mivel szerinte mindenki a 
bűneset testi-lelki romlásának részese és áldozata (mássá perditionis), 
egy bizonyos számú embert minden érdeme nélkül még a világ terem
tése előtt kiválasztott az üdvösségre. A kegyelem és a Szentlélek mun
kája ezeken a kegyelemből kiválasztottakon ellenállhatatlan és elveszít- 
hetetlen (gratia irresistibilis et amissibilis). A kárhozatra (!) való örök 
isteni predestinálás félelmes tanítását azonban Augustinus — Kálvinnál 
biblikusabban — sehol nem mondja ki. „Isten jó, Isten igazságos; képes 
némelyeket üdvözíteni érdem nélkül, mert jó; de arra nincs mód benne, 
hogy valakit is elkárhoztasson gonosz cselekedet nélkül, mert igaz
ságos” .9

A középkor ilyen vonatkozásban is eltemette Augustinus teológiáját. 
Csak Gottschalk szerzetes újította azt fel, sőt túl is ment rajta, az abszo
lút kettős predestináció irányában. Az újkorban a janzenizmus eleve
nítette meg római katolikus területen Augustinus e tanítását. A római 
egyház i hivatalos tanítása — mint ezzel később foglalkozunk — élesen 
szembefordult a kettős predestináció augustinusi—infralapszáris formá
jával.

3. Vessük fel először azt a kérdést: hogyan áll meg a kettős predes
tináció tana az ige mérlegén? Vizsgáljuk először is azt, van-e szó a 
Szentírásban valahol is örök kettős predestinációról, illetve kárhozatra 
predestináló, örök isteni döntésről kifejezett formában? Erre aránylag 
egyszerű a felelet: azon a három helyen, ahol az ige határozott formá
ban beszél Isten örök predestináló végzéséről — mint láttuk — Isten

3 Augustinus, Contra Julianum III, 18, 35.
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kegyelmes végzéséről van szó a gyülekezet üdvössége felől, Jézus Krisz
tusban. Sehol sem esik azonban szó ilyen formában arról, mintha Isten 
valakit is kárhozatra predestinálna! Ha tehát a predestináció szót ere
deti, bibliai jelentésében akarjuk használni (proorismos), csak ezt a ke
gyelmes, üdvösségünkre vonatkozó, örök isteni végzést jelölhetjük meg 
vele.

Nehezebb a válasz arra a kérdésre, hogy vannak-e olyan helyek 
a Szentírásban, amelyek legalábbis értelmük szerint alapot adnak arra, 
hogy egyeseknek öröktől fogva kárhozatra szóló elvettetését tanítsuk? 
A Szentírás egyes helyeken közel látszik járni ehhez.

Első helyen a Római levél 9—11. fejezetének egyes szakaszait kell 
megemlítenünk. Ennek az egységes egészet alkotó s csak ebben az össze
függésben exegetálható levélrésznek a megértésénél azonban a követ
kezőkre kell figyelnünk. 1. Vitathatatlan tény, hogy ez a levélrész nem 
egyesek örök sorsával, hanem Izrael történeti-idői sorsa kérdésével fog
lalkozik („a nagyobb szolgál a kisebbnek” stb.). Nem „predestinációs 
szakaszról” van tehát szó! 2. Istennek e fejezetekben említett szabad, 
szuverén döntése szoros összefüggésben áll Izrael hitetlenségével, enge
detlenségével; Izrael időleges megkeményítése és elvetése nem örökre 
szól, és nem valamilyen örök, predestinációs döntés következménye 
(olvassuk elfogulatlanul 9,32-t, 10,3-at vagy 10,16-ot!). Ugyanez áll a 
Fáraó megkeményítéséről, Júdásról és más hasonló helyekről is: az ige 
engedetlenségüket és elvettetésüket sehol sem tulajdonítja kifejezetten 
valamilyen örök, predestináló isteni elvetésnek, hanem időbeli-történeti 
hitetlenségük büntetésének. Mt. 13, 13. kk. 3. Nem lehet szó végül e feje
zetek alapján arról, hogy a végső cél szempontjából taníthasson valaki 
Izrael vagy egyesek örök elvetéséről. Bármilyen közel járjanak is a kettős 
predestinációhoz egyes feltételes kijelentések („ha pedig az Isten ..
9, 22. kk.), ezt lehetetlenné teszi az egész levélrészt megkoronázó záró
következtetés 11, 32-ben: „Mert az Isten mindenkit engedetlenség alá 
rekesztett, hogy mindenkin könyörüljön” . Az a Pál apóstol, aki ezt tudja 
vallani, semmiesetre sem hirdethette az egyeseket öröktől fogva kár
hozatra vető, kettős pred-sstinációt!

A kárhozatra predestinálás klasszikus helyei közt tartják egyesek 
számon I. Pt. 2, S-at („mivel azok nem engedelmeskednek az igének, 
beleütköznek abba, hiszen arra is rendeltettek”). Kétségtelenül homályos 
hely. W. Elért szerint a büntetésszerű megütközés értelmezése sokkal 
kézenfekvőbb, ha itt Izrael történeti sorsáról van szó (ami igen való
színű). Más, sokszor emlegetett igehelyeknél (Csel. 13, 48.) a kárhozatra 
predestinálás egyáltalán nem szerepel; az csupán belőlük levont logikai, 
tehát emberi következtetés. De megengedett dolog-e Istent a mi logikánk 
törvényei alá kényszeríteni? Megemlítjük végül Júdás levele 4. versét, 
ahol a nyilvánvalóan helytelen magyar fordítás teszi ezt az egészen más 
értelmű helyet a kettős predestináció igazolásává (tévtanítókról van ott 
szó, „akik régen beírattak az ítéletre” a Károli-fordítás szerint; pedig 
a helyes fordítás ez lenne „akik felől már régen — palai — előre írtak”, 
ti. a próféták; sajnos, az új, revideált fordítás sem hozta egészen helyre 
ezt a nyilvánvaló hibát!).

összefoglalva: nincs biztos igei alap ahhoz, hogy a kárhozatra pre
destinálás tanát az igére alapozott tanításnak tekinthessük; viszont
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— mint tanulmányunk elején rámutattunk — vele ellentétben számos 
világos igehely bizonyítja Isten univerzális kegyelmét.

4. Vizsgáljuk meg végül, hogyan viszonyul ez a tanítás a kinyilat
koztatás egészéhez? Hogyan foglaljunk állást vele kapcsolatban a ke
resztyén tanítás összefüggésében?

A kettős predestináció tanának van néhány olyan gyümölcse, amely 
semmiképpen sem fér össze a kinyilatkoztatás teljes igazságával.

a) Ha az embervilág sorsa együttesen és egyenként már a világ 
teremtése előtt eldőlt, akkor — minden magyarázási kísérlet ellenére — 
Krisztus Urunk testtélétele, váltságműve és ezen belül kereszthalála 
elveszíti döntő jelentőségét; „színjátékká” halványul, „tükörré” , válik, 
melynek az a feladata csupán, hogy a hit számára láthatóvá tegye azt, 
ami már úgyis régen el van döntve. Másrészt: a kettős predestináció 
igazsága esetében Krisztus nem halt meg mindenkiért, hanem csupán 
a kiválasztottakért. Ez viszont ellenkezik az igével.

b) A kettős predestináció tana azzal jár, hogy bár a gyülekezetben 
hangzik Isten hívása, Isten azt mégsem szánja komolyan mindenkinek. 
(„Jöjjetek énhozzám mindnyájan . . . ” — valóban mindenki?) A titkon, 
öröktől fogva kárhozatra vetetteknek nem szól komolyan, hanem csupán 
látszólagos az ige kegyelmes ígérete, a bűnbocsánat szava, a keresztség 
és az úrvacsora kegyelem-felkínálása. Joggal állapítja meg Stange: 
„Isten iróniája lenne, ha olyanokat hívna megtérésre, akiknek nem adja 
meg erre a lehetőséget.” Magyarázza-e valaki a nagy vacsora példázatát 
úgy, hogy Jézus vele azt akarta mondani: a távolmaradóknak nem szólt 
komolyan a vendéglátó hívása, s ezek ezért maradtak távol? Pedig a 
kettős predestináció igazsága esetében csak ez lehetne Jézus példázatá
nak végső értelme!

c) Nem egyeztethető össze a kinyilatkoztatás egészével a kettős pre
destináció tanának az a következtetése sem, amely Isten örök, szent aka
ratával hozza kapcsolatba a bűnesetet, s vele a bűnt. Isten eszerint nem
csak előre tudta, hanem akarta is a bűnesetet, s ezért is bukott el az 
ember, mert Isten így rendelte.10 Bármennyire próbálja igazolni ezt 
azzal, hogy a bűneset ad alkalmat végeredményben Isten kegyelme, meg
bocsátása gyakorlására, mi történik azokkal, akik végleg elesnek a bűn
ben? Rajtuk Isten nem gyakorolja kegyelmét? Másfelől, a bűn és a bűn
eset ilyen kapcsolatba hozása Istennel, Isten bűnt gyűlölő szentsége és 
Krisztus bűneinkért szenvedett kereszthalála láttán istenkáromlásnak 
tűnik, szembeszáll a teljes igével. Isten és a bűn szennye semmilyen 
kapcsolatba sem hozható egymással, sem az üdvösségtörténetben, sem 
személyes életünkben! Másképp nekünk is azt kellene mondanunk, amit 
Pál apostol olyan élésen elutasít: „Nosza vétkezzünk, hogy nagyobb 
legyen a kegyelem!”

d) Ez a tanítás végül helytelenül látja Isten igéje és az emberi érte
lem viszonyát. Bár Kálvin Isten „titkos tanácsvégzésének” nevezi a pre- 
destinációt, mégis értelmének logikai következtetéseivel próbálja meg
közelíteni. Ha Isten választotta ki magának az üdvözülőket üdvösségre, 
következik ebből, hogy az elkárhozókat nem választotta ki, illetve örök

10 C adit ig itu r  h o m o , D ei p rov id en tia  s ic  ord in a n te . K á lv in , Inst. III, 23, 8.
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től fogva elvetette. Az emberi értelem és logika így szinte Isten helyére 
áll, és „Isten lehetőségeit emberi alternatívák szerint ítéli meg” .11 Mivel 
Isten örök kegyelme irántunk feltétlen kegyelem, azért szólhat minden
kinek, hívhat kivétel nélkül minden bűnöst a hit döntésére.

4. Predestináció és szünergizmus

A kegyelmi predestináció és a kettős predestináció után végül e taní
tás harmadik válfajával, az isteni elöreelrendelésről szóló római katolikus 
tanítással kell megismerkednünk. x

A római katolikus teológia vallja Isten általános, mindenkinek szóló 
kegyelmét, és elutasítja a kettős predestináció tanát. „Aki azt állítja, 
hogy a megigazító kegyelem csak az életre eleve elrendelteké lehet, min
den más hívotthoz szól ugyan a hívás, anélkül azonban, hogy a kegyel
met megkapnák, mert isteni hatalom által előre elrendeltettek a rosszra, 
mindazok anathéma alatt legyenek!” 11 12 Aki elkárhozik, a saját bűne és 
engedetlensége miatt kárhozik el. Isten megkeményíthet ugyan egyeseket 
azzal, hogy nem ad többé kegyelmet nekik; ennek előzetes oka' azonban 
mindig a saját engedetlen gonoszságuk. „A megkeményítés oka az Isten 
ellen lázadó emberi szív.” 13 14

Közelebbről az egyetemes üdvözítő isteni akarat tana azt jelenti itt, 
hogy Isten szeretete odafordul minden ember felé, anélkül, hogy le- 
igázná. Isten „szabadságában szereti az embert. Akaratát nem igázza 
l e .. . Átengedi az embernek, melyiket akarja választani a két, végered
ményben lehetséges életforma közül. . .  Isten valódi szeretettel akarja 
mindenki üdvét, de az üdvösség valóságos elérését függővé teszi az ember 
készségétől, elfogadási hajlandóságától.” 14 A római egyház teológiája 
tehát végeredményben az ember közreműködésében látja az üdvösség 
döntő magyarázatát. Ez a predestináció-tan és a szünergizmus-tan össze
kapcsolása.

Ha az örök, predestináló isteni döntés végső gyökere után kutatunk, 
két különböző véleménnyel találkozunk. A római egyház ebben a kér
désben nem hozott döntést (dogma), hanem teret ad eltérő vélemé
nyeknek. A tomisták (főleg Augustinusra, de Aquinói Tamásra is támasz
kodva) azt állítják: Isten örök végzése az üdvözölök üdvösségére nézve 
nem függ az ember leendő magatartásától, hanem azt eredményezi (ante 
praevisa merita). A molinisták (a XVI. századbeli jezsuita teológus, 
Molina követői) szerint a tomizrrvusból. az következnék, hogy Isten az 
emberek közül csak egy meghatározott számot választ ki előre az üd
vösségre, a többieket viszont meghagyja a kárhozatban. Ezért azt tanít
ják, hogy Isten örök előretudásával már a világ teremtése előtt látja, 
kik fognak majd szabadon a kegyelem mellett dönteni az időben, s ezeket 
rendeli eleve az üdvösségre. Isten előretudása tehát logikailag megelőzi 
az előreelrendelést (post praevisa merita). Ebben az esetben nyilvánvaló,

11 W. Elért, Dér christliche Glaube. 3. kiad. 456. lp.
12 Tridentinum, Sessio VI, c. 17.
n M. Schmaus, Katholische Dogmatik. III/2 (5. Aufl.), 362. lp.
14 M. Schmaus i. m. III/2, 359. lp.
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hogy Isten predestináló végzését visszamenőleg az emberi akarat döntése 
határozza meg; Isten döntése az ember döntésétől függ — igazi pre- 
destinációról tehát nem lehet szó.

A római katolikus teológiai felfogás mindkét típusa a predestináció 
nagy titkát végeredményben emberi logikánk segítségével akarja meg
oldani. A tomista—molinista ellentét alapja a praescientia és a praedes- 
tinatio szembeállítása. Az emberi közreműködés minden bekapcsolása 
azonban gyökeresen megsemmisíti a Szentírás üzenetét Istennek minden 
érdemünk és közreműködésünk nélküli, feltétlen kegyelméről, üdvözítő 
munkájáról. Ezért a kettős predestináció tanához hasonlóan ezt a szüner- 
gisztikus predestinációs tanítást is határozottan el kell utasítanunk.

5. A kegyelmi predestináció tanának jelentősége

A predestináció tanítása—  mint láttuk — egyházunk tanításának is 
szerves része. De nemcsak e szó jelentése tér el erősen a lutheri és a 
kálvini teológiában (kegyelmi predestináció — kettős predestináció), 
hanem egészen más ennek a hitcikknek az értelme és teológiai helye is 
az egyházi tanítás egészében.

1. A kettős predestináció tanában a teorétikus érdek, Isten titkainak 
feltárása az egyik fő mozgatórugó. Kálvin maga is elismeri, hogy az 
emberi elme itt Isten bölcsességének legszentebb titkaiba próbál be
hatolni. „Először is jusson eszükbe, hogy míg a predestináció felől gon
dolkodnak, az isteni bölcsesség mélységeibe hatolnak be — se in divinae 
sapientiae adyta penetrare” .15

Az értelem számára a kegyelmi predestináció tanítása valóban héza
gosnak, töredékesnek, logikailag következetlennek látszhatik. De valljuk, 
hogy éppen ebben van igazi ereje! Inkább vállalja a törést, a logikai 
következetlenség vádját, sőt a nyílt logikai antinomiát is (mindent Isten 
teremtett és munkál — a bűn és hitetlenség mégsem vezethetők vissza 
Isten döntésére), semminthogy egy hajszálnyira is eltérjen a kinyilat
koztatástól, azt — szembekerülve az igével — „logikusan továbbgon
dolja” ! A kegyelmi predestináció tanításának „gyengéje” és ereje az, 
hogy benne a kinyilatkoztatáshoz való feltétlen ragaszkodás úrrá lesz 
az értelem követelésén és a kálvini tanításban annyira lenyűgöző, szisz- 
tematikus áttekinthetőség, teljesség érdekén.

2. A lutheri és a kálvini predestinációs tanításnak egy a célja: mind
kettő Isten hatalmát, fenségét, isteni dicsőségét magasztalja. A kettős 
predestináció tana Isten abszolút fenségét, szuverén szabadságát emeli 
ki, s ezt azon mutatja meg, hogy Isten egyeseket szabadon kárhozatra 
vet, másokon pedig könyörül. Isten szuverén fenségének magasztalásá- 
ban itt az ószövetségi kinyilatkoztatás Istenének félelmes, rettenetes, 
majesztetikus vonásai erősen dominálnak.

A kegyelmi predestináció tana viszont Isten istenségét, fenségét és 
dicsőségét örök szeretetében, kegyelmében csodálja, mellyel öröktől 
fogva mindeneket üdvözíteni akar. „Istennek azzal adjuk meg teljesen

15 K á lv in , Inst. III , 14, 1.
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a dicsőséget, hogy csupa irgalmasságából Jézus Krisztusban minden mi 
érdemünk vagy jócselekedetünk nélkül üdvözít minket, akaratának dön
tése szerint.” 16 A kegyelmi predestináció tanításánál az evangéliumban, 
a Krisztus-kinyilatkoztatásban adott centrális megalapozottság érvé
nyesül.

3. Az előbbiekből következik, hogy míg a kettős predestináció tana 
egyformán érdekelt az üdvözölök és az elkárhozók sorsának végső ma
gyarázatában, addig a kegyelemi predestináció tanítása csak az üdvözölök 
sorsát vizsgálja. Isten örök predestináló végzésével csupán ezek sorsa 
hozható összefüggésbe. „A  predestinációról szóló evangélikus tanítás 
csak azoknak szól, akik hisznek, nem pedig azoknak, akik hitetlenek. 
A hitetlenség felé Istennek mindig csak egyetlenegy követelése van: 
hogy megtérjen.” ! 7

4. A predestináció-tan ezért számunkra merő, tiszta evangélium, 
nem pedig félelmes és „nem mindenkinek való” tanítás. Lényege az, 
hogy üdvösségünk és üdvbizonyosságunk Krisztus Urunk kereszthalálá
nak történeti-idői tényén túl Isten örök, időelőtti kegyelmes döntésében 
gyökerezik! Már az örökkévalóságban elhatározta, hogy Krisztus által 
minket üdvösségre választ ki. Krisztus eljövetele, földi élete, kereszt- 
halála, a kegyelmi eszközök rendelése, a Szentléleknek szívünket és éle
tünket megújító munkája, az egyház léte — mindezek végeredményben 
ennek az örök kegyelmi végzésnek a véghezvitele! „Mert akiket eleve 
ismart, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fiának képmására formál- 
tassanak, hogy ő elsőszülött legyen sok atyafi között. Akiket pedig eleve 
elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; 
akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette”, Rm. 8, 28—30.

így nyilatkoztatta ki előttünk Isten igéje a kegyelmes isteni pre
destináció szent titkát. S ha mellette megmaradunk, akkor ez nagyon 
vigasztaló és üdvösséges tanítás a rettegő emberi lelkiismeret félelmei 
között. Mert hatalmasan megerősíti azt az igei igazságot és azt a hitűn- ' 
két, hogy minden saját érdemünk nélkül, egyedül Isten kegyelméből és 
Jézus Krisztusért igazulunk meg és üdvözölünk. Mert a világ teremtése 
előtt, amikor még semmi jót sem tehettünk, Isten örök predestináló 
végzéséből már kiválasztattunk az üdvösségre!

így helyezi az evangélium teológiája az egyház és a keresztyén 
ember sorsát itt a történelemben és egykor majd az üdvösségben a leg
rendíthetetlenebb kőszikla-alapra: Istennek reánk vonatkozó, örök ke
gyelmes akaratára. Ezért van az, hogy dogmatikánkban ez a tanítás nem 
az Istenről szóló tan egyik részlete, nem bevezető cikk (Barth), nem is 
az egészet lezáró és összefoglaló fejezet. Igazi teológiai helye: a kriszto- 
lógia és a szótériológia bevezető szakasza, az Isten megváltó és üdvösség- 
szerző munkájáról szóló tanítás fundamentuma. Ha a predestináció és 
a megváltás belső kapcsolata meglazul, ez a tanítás kétségek és félelmek 
forrásává lehet. így azonban valóban tiszta, teljes evangélium!

Dr. Nagy Gyula

16 Formula Concordiae, SD XI, 87.
17 c. Stange, Studien zűr Theologie Luthers I (1928), 89. lp.
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Igazság és békesség
(A Kárpátontúli református egyházról)

Örömmel olvastam nagy tekintélyű lapjukból, a Szovjetuniónk terü
letén működő keresztyén egyházak vezető egyéniségeinek tollából megje
lent írásokat. Főként azokat a közléseket, melyekből nyilván kitűnik az 
itteni egyházak vezetőinek, nem különben híveinek is azon aktív mun
kája, melyeket egyházi téren fejtenek ki, legelsőben is híveik lelki mun
kája s nem különben a Világ békéjének szent ügye, megőrzése és mun- 
kálása terén.

Megragadom a magam részéről is az alkalmat és a legnagyobb kész
séggel adok tudósítást a mi Ukrán Kárpátontúli területen élő református 
egyházunk és híveink életéről, gyülekezeteink állapotáról, szervezeti fel
építéséről és munkájáról.

Legelsőbben is leszögezni kívánom, hogy a Kárpátontúli területen élő 
református gyülekezeteink — 90 egyház —• egy teljesen önálló egyház- 
kerületként működik a Szovjetunió területén. Szervezete, alkotmánya, hit
elvei, liturgiája teljesen azonos a Magyarországi és Csehszlovákiai refor
mátus egyházakéval. Zsinat-prezsbiteri, önkormányzati szervezete van. 
Egyházunk, mint független egyház, népképviseleti alapon áll. Minden gyü
lekezetnek megvan a maga prezsbitériuma, úgynevezett húszas tanácsa, 
mely saját körében végzi az egyház kormányzásának, anyagi és erkölcsi
lelki ügyeinek a menetét. A prezsbitériumok, egyházközségek felett három 
egyházmegye van esperesekkel, tanácsosokkal. A legfelsőbb felügyeleti irá
nyítási hatáskör az egyházkerületé, amit a püspök és egyházkerületi taná
csok vezetnek, irányítanak. A püspöknek, akit életfogytiglan választanak 
a prezsbitériumok, jogköre hasonló a magyar és csehszlovákiai, meg a 
többi baráti államokban élő püspökök jogkörével.

A Kárpátontúli ref. egyházkerület állapotáról tudnunk kell, elsőben 
is —, hogy gyülekezeteink Szovjet hazánk azon a részén feküsznek, me
lyek mind a két világháború pusztításainak nagyban ki voltak téve. Külö
nösen az uzshorodi egyházmegyét nem kímélte a pusztító világháború.

A fasiszta vezetők, mikor a Kárpátokat, mint védelmi övezetet csúfos 
vereséggel feladták, itt az Ung, Latorcza és Tisza mentén akarták meg
állítani a győzelmesen előrenyomuló felszabadító hadsereget. Ezeket a te
rületeket nyílt hadszíntérré tették, ezen a környéken két hónapig tartott 
a kilátástalan védekező harc. Ennek következtében több községünk temp
lomával együtt romokban hevert.

A hívek legelsőbben a házaikat hozták rendbe s áztán önerejükből, 
egymással versenyezve, felépítették rendbehozták templomaikat.

Jelenben mindenütt szép tisztán, ékesen állanak az Isten házai. A ref. 
hívek a többi felekezetekkel — fajra, nyelvre, nemzetiségre tekintet nél
kül — együtt békében, egyetértésben élnek. Szabad vallás gyakorlata alap
ján gyakorolják hitéletüket, élvezve a lelkiismereti szabadságot.

A ref. gyülekezetek munkája elsősorban az ige szolgálatában áll. Mi 
az ige, szentírás egyháza vagyunk. Vasárnapokon és ünnepnapokon, hét
köznapokon mindenütt zavartalanul folyik az igehirdetés munkája.



Lelkipásztorok, hívek a Krisztus evangéliumának, a szentírásnak alap
ján állva testvéri közösségükben építik Istennek országát. Munkálkodnak 
úgy a maguk, mint gyülekezeteik szolgálatában a testvéri szeretet és meg
értés szellemében.

Nem szűnünk meg azonban a gyülekezet munkáján keresztül szolgálni 
elsősorban nagy Hazánk béketörekvéseinek célkitűzéseit s ezen keresztül 
a világ békéjének az ügyét.

Mindén alkalmat megragadunk úgy a múltban, mint a jelenben —■, 
ahol és amikor csak tehetjük, hogy a béke ügyét szolgáljuk.

Az 1952. évben Moszkvában tartott egyházak békekonferenciája már 
világosan megjelölte azt az utat, melyen elindultunk és amely úton járni 
is akarunk. Célkitűzésünk Ezsaiás próféta könyve 32 r. 17 szakaszában 
világosan körvonalazva van: „És lesz az igazság műve békesség és az igaz
ság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökre!” Mindnyájunk szívét 
remény és megalkuvást nem ismerő békeakarat tölti be. Szorongó érzés
sel szemléljük mindnyájan, hogyan tornyosulnak újra a láthatáron a há
ború sötét fellegei, hogy a pusztulás, a halál és megsemmisülés jégzáporát 
zúdítsák újra a világra.

Minket nem ámíthatnak már el azok a jelszavak, hogy csak egy újabb 
háború hozhatja el a világ számára a békességet. Hiszen a háborús gyúj- 
togatók már a második világháború idején azzal hitegettek bennünket, 
hogy már az véget vet a háborúnak örökre, hogy már annak szörnyű vajú
dásában megszületik az igazi béke, az egyetemes emberszereteten alapuló 
béke és eljön az igazság, szabadság, testvériség és egyenlőség úgy a nem
zeti, mint a nemzetközi életben.

Mi tudjuk, hogy egy új világháború borzalmai az atom- és hidrogén
bombák birtokában minden képzeletet felülmúlnak.

Minden érzésünk tiltakozik hát az újabb háború lehetősége ellen, 
mert az a hitünk, hogy minden háború Isten ellen való, mert Isten gon
dolata nem a háborúságnak, hanem a békességnek gondolata.

A történelém igazolja, hogy a háborúk nagy része hazug, hamis ér
zelmekből indul ki és az ezek által szított gyűlöletből táplálkozik. A hazug 
jelszavak mögött ott rejtőzködik a kapzsiság, a hatalomvágy, az irigység 
és a féltékenység — és mindenek felett az ezeket fűtő hiúság.

Isten világosan kijelenti, hogy a békesség nem a hazugság szülte há
ború, hanem egyedül az igazság műve lehet, — csak az igazság gyümölcse 
lehet — a nyugalom és biztonság.

A világ nyugalmáért, békességéért nem szűnünk meg, itteni magyar 
ref. hívek, pásztorok imádkozni és dolgozni!

A gyűlölködés és békétlenség helyett kívánjuk, hogy megértő szere
tet vezesse a népeket és elhívott vezetőit.

A háborús uszítások helyett belekiáltjuk a nagyvilágba a zsoltáríró 
szavait: — testvérek, álljatok meg végzetes utaitokon és az igazság és bé
kesség csókolgassák egymást. (LXXXV. zs. 11. v.). Hiszen, ha mindnyájan 
kitartóan munkálkodni és imádkozni fogunk a világbéke ügyéért, — lesz 
békességünk, nyugodalmunk, biztonságunk mindörökre.

Ezt a célt szolgálja a mi munkánk. Szovjet Ukraina Kárpátontúli te
rületén élő református gyülekezetekben.

Igazság és békesség, megértés és jóakarat kísérjen utunkon.
Gencsy Béla

Kárpátontúli Ref Püspök.
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Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya
Június 26-án volt tizenhat éve annak, hogy az Egyesült Nemzetek 

Konferenciája elfogadta az Egyesült Nemzetek alapokmányát. Ez a laza 
nemzetközi szervezet abból a tiszta és józan vágyból jött létre, amely 
a második világháború rettenetes pusztítása közepette született meg. 
A mérhetetlen szenvedés, oktalan öldöklés, a támadás és védekezés áldo
zatainak hegyei, a fasiszta kegyetlenkedés, a kultúra és civilizáció meg
semmisülésének fenyegetettsége a szövetséges hatalmakat arra az elhatá
rozásra késztette, hogy a világbéke nagy és egyetemes ügyét maguk 
vegyék kézbe. A szövetséges hatalmak — Szovjetunió, Amerikai Egyesült 
Államok, Egyesült Királyság — egy közös ellenséggel vívták hatesztendős 
háborújukat. A közös ellenség az a Németország volt, amely egy ember
öltő alatt másodszor zúdított totális katasztrófát Európára és Európán 
kívül az egész világra.

1. A történelem az élet tanítómestere

Tudott dolog volt az, hogy az első világháború „holttestét” hosszú idő 
elteltével lehetett csak eltemetni. A második világháború után is a gazda 
sági és erkölcsi nyomorúság állapota várható volt. Ilyen méretű háborúk 
után, mint akár az első, akár a második világháború volt, sem a győz
tes, sem a vesztes hatalmak gazdasági élete nem lehet normális és ki
elégítő. A gazdasági vérkeringés ziláltsága a harcok során végzett pusz
títás, a termelés katonai célokat szolgáló egyoldalúsága, a fegyverfog
ható lakosság termelésből való kikapcsolása és pusztulása, a lélektani 
reakció, a dezorganizáltság következtében felmérhetetlenül megnövek
szik, egyszóval maga a háború olyan gazdasági nyomorral terpeszkedik 
a polgári lakosságra, hogy annak következményei hosszú időn keresztül 
megbénítanak mindenfajta tevékenységet. A népek valójában minden 
háború után sokáig hurcolják a nincstelenség koldustarisznyáját ma
gukkal.

Az utóbbi idők európai történelme egy dologra világosan felhívta 
a figyelmet. Az pedig az volt, hogy Bismarck óta (Sedan) a német impe
rializmussal számolni kell. A múlt század e tekintetben rendkívül érde
kes képet mutat. Téves lenne azt gondolnunk, hogy az európai hang
verseny porondján csak egy hatalom játszott imperialista hangszereken. 
Hiszen a század elején, a forradalmi Franciaországból kinőtt Napóleon 
uralma idején olyan hódításokat végzett, hogy az európai térképre másfél 
évtizeden keresztül nem lehetett ráismerni. Az is igaz, hogy a napóleoni 
stafétabotot igen gyorsan átvették az angolok. Az imperializmus fáklyá
ját a Szigetország azonban nem Európa országaiban tűzte le, hanem 
Afrika, Ázsia és Amerika kontinensein. A század során felsorakozott 
majd valamennyi tengerparti állam ehhez a művelethez. (Az csak ter
mészetes, hogy az Egyesült Államok sem maradhatott ki ebből a vetél
kedésből!) II. Vilmos császárnak tétlenül, de szívós gyűlölettel kellett 
szemlélnie a színes földrészek kolóniáinak gazdára találását. A lényeges 
különbség azonban abban mutatkozott, hogy a múlt század nagyhatalmai 
távoli világrészeken élték ki imperializmusukat, Németország viszont itt
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Európában akarta területi igényeit kielégiteni. Poroszország ebbe már 
belekóstolt, amikor 1792-ben nagy területeket szállt meg Lengyelország
ból, amely azután az első világháború végéig Németországhoz tartozott. 
A sedani francia összeomlás (1871) eredménye pedig az volt, hogy 
Elzász-Lotharingia a német sas szárnyai alá került.

Tehát itt volt Európában a tűzfészek. Figyelemre méltó, hogyan 
táncol a szakadék szélére Vilmos császár Németországa és ugyanezek a 
hangok, események, hogyan ismétlődnek meg durvább formában Hitler 
politikájában 25 évvel később.

Alig lehet elképzelni tragikusabb színjátékot annál, mint ahogy 
1906 és 1914 között lassan, de feltartóztathatatlanul nőtt és mélyült a sza
kadék Európa és Németország között. A legsúlyosabb válság ebben a 
néhány évben Anglia és Németország között állt fenn. (A múlt század
ban még rendkívül jelentős volt a dinasztikus kapcsolat. Szinte komédia
számba veendő az a helyzet, hogy az angol VII. Edward, nagybátyja 
Vilmos német császárnak. A személyes gyűlölködés a két rokon között 
nagymértékben rontott az európai béke helyzetén.)

Angliának mindig az volt a politikája, hogy egy országot sem enge
dett Európában túlsúlyra jutni. A szigetországnak ez mindig „élethalál- 
kérdése” volt; Poroszország viszont létrehozta vérrel és vassal a német 
egységet és Bismarck távozása óta világuralomról ábrándozott. Német
ország rendszeres munkával nagy nemzetté, ipari, kereskedelmi és ten
gerészeti nagyhatalommá küzdötte fel magát. Felfedezte a világot, apró 
részekből és töredékekből egész kis gyarmatbirodalmat szervezett meg 
és nem érte be e birodalom középszerűségével. „Nekünk gyarmatokra 
van szükségünk... Nekünk hely kell a nap alatt” , ez a német hivatalos, 
hang a világháború előtt.

Azonban az „igazi” gyarmatokra, az elsőrendű gazdaságú és népes
ségű földdarabokra már rátétték a kezüket a régebbi hódítók. Itt pedig 
gondolni kell a porosz politika régi elveire, melyek szerint: „A  szükség
törvényt b on t... Az erő új jog forrása lehet!” Németországnak erős 
flottára volt szüksége, hogy tengerentúli birtokait meghódíthassa, maj
dan pedig megvédhesse. 1892-től kezdve előbb csak óvatosan, titko
lózva, később pedig már nyílt bátorsággal kezdte fejleszteni flottáját. 
A német császár minden beszédében élénken megnyilatkozott a becs
vágy: „A  mi jövőnk a vizen van . . .  Meg kell ragadnunk Neptun szigo
nyát . . . ”  A császárnak az a vágya, hogy a tengeren és a gyarmatvilág
ban legyőzze Angliát, visszhangra talált a német népben, mely egymillió 
taggal tengerészeti ligát alakított. A flotta kérdése, mint német becs
vágy, ütközött az angol érdekekkel. Anglia e mögött támadó szándékot 
látott. Igaz, hogy a flottafejlesztési akciókkal egyidejűleg mindig barát
ságos nyilatkozatok történtek. A császár és Bülow kancellár, az admi
rálisok fogadkoztak, hogy a flotta nem Anglia ellen fegyverkezik. De 
bizonyára nem tudtak volna arra felelni, hogy akkor mi ellen van szük
ség a fegyverkezésre. (Később, 1908-ban egy konkrét kérdésre Bülow 
a Távol-Keletet jelölte meg ködös célul és ezzel olyan zavart támasztott, 
hogy szinte már nem hittek a német nyilatkozatoknak.)

A németek viszont angol támadástól féltek. Nincs annál veszedel
mesebb dolog, mint ha az érzelmek egy szó körül kristályosodnak. 
A német köztudatba bedobták ezt a szót: „bekerítés” . VII. Edward király 
utazásait, amelyet ifjú kora óta végzett, most ebben a színben kezdték
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látni. A tengerészeti liga szónokai egész Németországban az angolgyű
löletet h irdették. Lloyd George és Winston Churchill akkor még a német 
szövetség osztatlan hívei voltak. A német szövetségnek azonban egyetlen
egy alapja lehetett volna, a tengeri fegyverkezés korlátozása. Az első 
világháború előtt a tengeri flotta és hadsereg jelentette a legfejlettebb 
haditechnikát. Az volt az „atom- és termonukleáris fegyverek ütőképes
sége” az akkori stratégák előtt.

A német flottafejlesztés maga után vont egy hatalmas versenyt. 
Anglia rendkívüli adókkal próbálta behozni, a német flottatervezetet. 
„Arra kell gondolni, mondta Hardinge (angol miniszter), hogy ha Angliát 
Németország legyőzné a tengeren, akkor Anglia földjére rátörhetne a 
világ legerősebb hadserege. Viszont a nagy angol flotta sohasem lehet 
ilyen veszedelmes Németországra nézve, mert Angliának nincsen hódí
tásra képes hadserege. (Akkor még önkéntes milíciákkal rendelkezett 
csak. Amolyan népfelkelőkkel!) A most Kielben, huszonnégy órányira 
az angol partoktól állomásozó hatalmas német flotta fenyeeető veszedel
met jelent, melynek létezését sem az orosz és francia tengeri haderő, 
sem pedig a német tengerentúli kereskedelem védelmének szükségessége 
nem indokolja. Nem lenne-e keresztülvihető, hogy Németország ne sza
porítsa tovább a hajóhadát? A császár ingerülten válaszolta, hogy mindez 
lehetetlen okoskodás és hogy Németországban egy komoly ember sem 
gondol arra, hogy a német flotta Anglia ellen fordulhat. Rendben van 
— szólt a makacs Hardinge —, de mégis meg kell állítani a flotta
fejlesztést. Éspedig vagy egészen abba kell hagyni, vagy a tempóját kell 
lefékezni. —  Akkor hát ha kell, megverekszünk, felelt a császár (aki a 
„kell” miatt sértődött meg). . .  A német nemzet becsületéről és méltó
ságáról van szó.” (André Maurois: VII. Edward és kora. Athenaeum 
kiadás.)

Alig találunk változást a második világháborút megelőző időben. 
Vészesen hasonlít a fenyegető hanghordozás, a fegyverkezési hajsza, a 
bizalmatlansági légkör megteremtése, a propaganda teljes látbavetése 
ez időben, de most már szinte egész Európa ellen. II. Vilmos Német
országa egyszer már le akarta nyelni Európát, ami neki nem sikerült, 
abba kapott bele fokozottabb formában ismét Hitler.

Az első világháború végén megszületett egy új társadalmi rend
szerű állam, a Szovjetunió. Az első olyan állam, amely a maga rend
szerét a békéhez kötötte. Sem területi igényt, sem revansizmust nem 
táplált. Hallatlan erőfeszítéssel számolta fel a cárizmus évezredes elmara
dottságát és tervezte meg a maga békés gazdaságát.

Az első világháború végén még valami megszületett, A párizskör- 
nyéki békeszerződések következtében a gyűlölet és a félelem. A béke- 
szerződések ki akarták ugyan küszöbölni egy újabb háború lehetőségét, 
de fogalmazásaikban és végrehajtásaikban a győztesek bosszúja domi
nált a legyőzöttek felett. Ezt a lélektani helyzetet lovagolta meg azon
nal a fasizmus, ezzel tudott uralomra jutni és később minden gazdasági 
baj magyarázatául nem a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenséget állí
totta a tömegek elé ok gyanánt, hanem  a világháborúban elszenvedett 
német vereséget. Két és fél évtizeden keresztül nevelték azután a né
metségbe a gyűlöletet és bosszút a győztes hatalmakkal szemben. 
A villámhárítót a társadalmi bajok felett kitűnően tudták alkalmazni. 
Ezen belül azonban a fasizmus örömmel kötött szövetséget a tőkés osz
tályokkal. Ez így világos is. De még egy kérdést kell napfényre hoznunk. 
Ez a német fasiszta ideológiával függ össze. A nácizmus első szakaszá
ban semmiféle területi vagy politikai differenciája nem volt a Szovjet
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unióval. Hogy mégis politikai propagandája szovjetellenessé vált, az 
a társadalmi és gazdasági ideológiai különbségen, illetőleg fejlődési 
formán nyugszik, és azon, hogy a szovjet rendszer a történelmi kérdések, 
a fejlődés megoldását nem a háborúban, hanem a társadalmi rend meg
változtatásában látja. Az alépítmény változása maga után vonja a fel
építmény gyökeres változását is.

2. A két világháború tanulsága

A két háború között tehát már jóval a háború kitörése előtt adva 
voltak a szövetséges partnerek. Ezek egyrészt a párizskörnyéki béke- 
szerződésekben megrövidített, államok és az a néhány csekély állam, 
amelyre katonai nyomást tudott gyakorolni Hitler (tehát a Tengely és 
csatlósai), másrészt a német imperializmus által veszélyeztetett tőkés 
államok (elsősorban Anglia, Franciaország), harmadsorban az ideológiai 
különbözőség által adott ellenfél (elsősorban a Szovjetunió).

A két háború között a másik okvetlenül háborúhoz vezető tény 
a példátlan fegyverkezés volt. Ezt a helyzetet és szellemet, politikai 
hangulatot sem egyes emberbarátok békeakciói, sem tömegmozgalmak 
nem tudták mérsékelni, sem a végső lépéstől visszatartani. A lavina már 
igen korán megindult és 1939-ben ért „lakott területre”, hogy azután 
hat esztendőre maga alá temessen egy fél világrészt. A háború első sza
kaszában a német katonai nyomást a szövetséges hatalmak nehezen 
tudták hárítani. A német sikereket csak 1942-ben törték meg. Ettől 
kezdve a szövetségesek szervezett katonai ellentámadásai a tengely- 
hatalmak és csatlósaik haderejét lépésről lépésre morzsolták fel. (Ennek 
katonai és történelmi hátterét röviden vázoltam előző dolgozatomban.)

A szövetségesek győzelmei és sikerei súlyos kérdések tömkelegét 
hozták magukkal. Mindet felsorolni képtelenek is lennénk. De néhányat 
ragadjunk ki annak szemléltetésére, hogy a háború után mily nehéz volt 
a dolgokat ismét helyükre rakni.

Egyik ilyen nagy horderejű kérdés Európa területi beosztása volt. 
Visszaállítható-e az első világháború utáni állapot, vagy más alapokon 
kell keresni a határkérdések megoldását, illetőleg rendezését? Egy másik 
alapkérdés, alkalmazható-e a régi szempont a győztes hatalmak részé
ről úgy, mint az első világháború után? (Bosszú, revansizmus.) Ismét 
egy másik súlyos kérdés, hogy mivel kerülhető el a következő háború. 
Egyáltalában születhetnek-e olyan megállapodások, amelyek belátható 
időre biztosítják a világbékét és amely kizárja egy újabb háború lehető
ségét?

Ezeken a kérdéseken túlmenően az első világháborúban polgári tőkés 
és feudalista államok álltak egymással szemközt, viseltek egymással 
háborút és győztek, illetőleg vesztettek. A második világháborúban e 
tekintetben új szituáció állt elő. A győztes hatalmak között ott találunk 
egy merőben új társadalmi rendszerű államot, a Szovjetuniót. Amikor 
tehát mindezeket a kérdéseket meg kell oldani, már érintkezési felületet 
kap, annak minden problematikájával együtt, a szocializmus és kapi
talizmus. A kérdés most már mindkét részről gazdasági és társadalmi 
kérdés is lesz. Ennek kihatását, kedvező és kedvezőtlen vonásait minden 
más kérdéssel együtt tapasztalhattuk.

A dolog lényegéhez azután még egy fontos tényezőt hozzásorolhatunk. 
A második világháborúban a német népet a fasizmus motorizálta. Ami
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vétket és bűnt népek és népcsoportok ellen ma elkönyvel a világ, az 
a fasizmus számlájára került. Itt azonban meg kell állapítani azt, hogy 
korántsem ilyen egyszerű ez a képlet. Igaz az, hogy a gyalázat, az ember
telenség, a gonoszság a fasizmus köpenyében jelentkezett. De vajon nem 
vétkes-e ebben az egész német társadalom, az egész német nép? Ilyen 
„fergeteges sikert” egyetlen egy „izmus” sem ért el a német népnél. 
Nem ejt-e gondolkodóba ez bennünket? A  fasizmus ideológiája csak 
éppen legalizálta és szentesítette azt az ősi nacionalista német vágyat, 
törekvést és álmot, hogy Európát maga alá gyűrje és siker esetén rab
szolgájává tegye.

Ezekkel az alapkérdésekkel találkozunk a második világháború 
végén. Amint már láttuk, a teheráni, jaltai, potsdami megállapodások
ban ezek a kérdések döntő módon kidomborodnak. (A német kérdésre 
külön is kitértem!) Most már az lesz a jövő kérdése, rendbe lehet-e úgy 
hozni Európa és a világ ügyét, hogy belátható időkig ne fenyegesse 
veszély a világ békéjét.

Sok kérdés még napjainkig is megoldásra vár. A területi kérdések 
egy része pl. még mindig nincsen lezárva. Németország vagy Berlin ügye 
újra meg újra a tárgyalások témái közé tartozik. Sok kérdést mestersé
gesen eltorzítottak a hidegháborús pánikkeltés és az új fegyverkezés 
szakaszaiban. De sok kérdésben feltűnően hatott az új tényező befolyása 
a kérdések rendezésénél. Ez az új tényező a szocializmus szelleme és 
valósága volt. A kérdések megoldásához az alapszellem jó volt. Nem 
véletlenül számolódott fel majd valamennyi táján a világnak a gyarmati 
országok sokasága, dőltek meg a diktatúrák, és változtak meg a múzeális 
társadalmi és gazdasági rendek.

A rendezésnél még egy figyelemre méltó dologra ki kell térnünk. 
A szocializmus a háború és béke kérdését nem dinasztikus személyi, 
vagy faji, nemzeti törekvésekre vezeti vissza, hanem egyszerűen társa 
dalmi. gazdasági eredőkre. Tehát a háború mindig a tőke bizonyos érdek- 
csoportjának kezdeményezése. A szocializmus új társadalmat hoz létre. 
A szocialista állam mindenkor a széles tömegek érdekeit tartja szem 
előtt. A munkásosztály érdekei soha nem keresztezik egy másik állam 
munkásosztályának érdekeit. A munkásember nemzeti, faji, vallási' kü
lönbözőség ellenére társában ugyanazt a munkásembert látja. Tovább- 
menően a munkásosztály államformájában, a szocialista államban nem 
él bosszúval és gyűlölettel a legyőzött állam munkásosztályával szemben. 
A szocialista állam nem kíván területi gyarapodást, egyenlő félnek 
ismeri el a kis államokat.

Ezek a szempontok a háború alatt felettébb eszmélkedésre késztet
ték a tőkés polgári államok vezetőségét. Nem vitás egy pillanatig sem, 
hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok, sőt az Egyesült Királyság 
(Anglia) kapcsolatai már sejtetni engedik a háború utáni világ társa
dalmi és gazdasági képét. Ez az a dolog, amelyre gyakran utalok, hogy 
a második világháború alatt és után a világ kapitalista és imperialista 
hatalmainak sok mindent mérlegre kellett tenniük, és sok mindent át 
kellett ott értékelniök.

Így látjuk kibontakozni, talán ugyanabból az alapból a német kér
dést, a népek egymás közötti viszonyának kérdéseit, a gyarmati kérdést, 
a diktatúrák kérdéseit stb. Ezek a problémák 1945-ben még megoldásra 
szánt problémák voltak, de látjuk, hogy a tizenhat esztendő alatt, szinte 
szemünk előtt, hogyan oldódnak mindezek meg. Hogy ezek nem máról 
holnapra valósulnak meg, ezen nem lehet csodálkozni. Mindenesetre 
ilyen kedvező változás máskor évszázadok alatt sem ment végbe.
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3. A kivezető út

Az a laza szervezet, amelynek keretében azután lebonyolódnak ezek 
az események, az Egyesült Nemzetek Szervezete lesz. Alapokmánya kissé 
talán hasonlítható egy nép alkotmányához. Az ENSZ-alapokmány is 
nagy vonásokban az alapelvet, a  szellemet adja meg. És amint minden 
nép parlamentje hozza meg a törvényeket, a minisztériumok pedig a 
rendeleteket az életnek és gyakorlatnak megfelelően, úgy minden tag
állam sajátos szabadsággal érvényesítheti belső ügyeit és életét. A három 
nagyhatalom: Szovjetunió, Egyesült Államok, Egyesült Királyság (később 
felszólították csatlakozásra Franciaországot és Kínát, akkor még Csang 
Kaj-sek vezetésével) San Franciscóban az „alkotmányt” szerkesztette 
meg. Az életnek megfelelő törvények és rendeletek később, a tárgyalá
sokon születtek meg. Hogy ezen a téren voltak visszaélések és torz jelen
ségek, az mit sem von le az „alkotmány” értékéből és jelentőségéből. 
De figyeljük meg jól, hogy minden kérdésben, amely nagy horderejű 
és döntő, végeredményben visszatérés történik ehhez az alapokmányhoz.

Le kell azt is szögeznünk, hogy az első világháború után is szüle
tett egy nemzetközi szervezet, a Népszövetség. Hatása és ténykedésének 
eredménye rendkívül kevés volt. A Népszövetség és az ENSZ között 
a lényeges különbség éppen az, ami a két világháború között volt. Formá
jában, méreteiben a Népszövetség kihatása eltörpült; elveiben pedig a 
Népszövetséget polgári kapitalista államok sajátos szellemükben hívták 
életre. Az ENSZ megalakulásánál már döntő szerepet játszik egy szo
cialista állam. A szocializmus szelleme igen komolyan érvényesül az 
alapokmányban.

Ennek a szervezetnek a súlya és tekintélye akkor nagy, amikor 
a létrehívó hatalmak között helyreáll a barátságos és jó viszony. Viszont 
amint romlik, úgy gyengül az ENSZ tekintélye is. Ez a jelenség sok 
mindenre enged következtetni. Napjainkban az ENSZ tekintélynöveke
dése viszont a nagyhatalmak békés közeledésének szándékát tükrözi. 
Végül is ez a tömegszervezet fogja össze a faji, társadalmi berendezke
dések és gazdasági különbözőségektől függetlenül élő népeket egységbe, 
és téremt olyan légkört, amelyet az együttélés alapjának lehet nevezni. 
Az ENSZ ugyanakkor hőmérője lesz a világ nagy kérdéseinek. Ha a 
világban bárhol beteg egy testrész, a „higany szála” azonnal felszökik. 
A  tünetek a New York-i ENSZ-pálotában azonnal lemérhetők. De ezen 
a „hőmérőn” .lemérhetjük a normális nemzetközi élet minden rezdületét 
is. Azt is, hogy a dolgok mennyiben terelődnek helyes kerékvágásba.

Végső fokon az ENSZ-nek van köze a volt Népszövetséghez. Nem
csak abban, hogy ugyanazt a célt tűzte maga elé (amint kifejeztük, 
lényeges eltérésekkel!), de az 1920-tól 1939-ig működő Népszövetség 
vagyonát is az ENSZ vette át. Az első lépés az ENSZ megalakulása felé 
a Szovjetunió, Egyesült Államok, Nagy-Britannia Dumbarton Oaks-ban 
(USA, 1944. aug. 21-től szept. 28-ig) történt tanácskozása volt. A végső 
megállapodások 1945. április 25-től június 26-ig San Franciscóban tör
téntek. A világszervezet alapító okmányát ötven állam írta alá és ratifi- 
káltatta sietve. Ma, amikor ezeket a sorokat írom, kilencvenkilenc a tag
államok száma. Magyarország 1955. december 14-én nyert felvételt. 
Sajnálatos és végzetes hiba Kína esete, hogy ti. még mindig a esang- 
kajsekista Kína bitorolja az ENSZ-tagságot. A népi Kína el nem isme
rése nevetséges állapot. Gyökerei ennek a súlyos hibának még a dullesi 
politikában vannak. Ez az állapot is azonban oldófélben van. Dulles is 
és öccse (Allén W. Dulles, a központi hírszerző iroda vezetője) előtt is
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legördült a politikai színpad függönye. Kína ENSZ-tagsága igen rövi
desen várható.

Az alapokmány XIX fejezetben 111 cikket tartalmaz. Néhányat ezek 
közül, amelyek szerintem lényegesek, ismertetni fogok bővebben. Az 
Egyesült Nemzetek Szervezetével kapcsolatos szervezeteket, amelyek 
az alapokmányban is szerepelnek, külön fogom ismertetni. Ezek között 
akad olyan szervezet (mint pl. a Nemzetközi Távközlési Unió), amelynek 
eredete a múlt században keresendő (1865), de mint napjaink nélkülöz
hetetlen nemzetközi kapcsolatait biztosító egyesület, munkáját az ENSZ 
keretein belül bonyolítja le. Az ENSZ eredeti hivatása is az, hogy a nem
zetek között a vérkeringés tökéletesen funkcionáljon, és ha ebből vala
mennyi is megvalósul, akkor nem fölösleges világszervezet. Amint majd 
látni fogjuk, az ENSZ a békés és békére törekvő államok nagy családja, 
ahol minden fajtájú és nemzetiségű és vallású népnek megvan a maga 
helye és ahol kölcsönös segítségre számíthat. Meggyőződésünk, hogy ez 
az „ideális állapot” nem csupán utópia, és rövidesen a világ tanúja lehet 
az ENSZ rendeltetésszerű feladatvégzéseinek, amelyben különösen az 
elmaradt, de a kis népek is ebben az alapokmányban biztosított bomi 
mokban részesülnek.

Most pedig térjünk rá az alapokmány, ismertetésére!

Legyen tartós a béke!

AZ EGYESÜLT NEMZETEK ALAPOKMÁNYA
Elfogadta az Egyesült Nemzetek Konferenciája 1945. június 26-án 

San Franciscóban.
Ml, AZ EGYESÜLT NEMZETEK NÉPEI elhatároztuk azt, hogy 

megmentjük a jövő nemzedéket a háború borzalmaitól, amelyek 
életünk folyamán kétszer zúdítottak kimondhatatlan szenvedést az 
emberiségre,

hogy újból hitet teszünk az alapvető emberi jogok, az emberi 
személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők, valamint a nagy 
és kfs nemzetek egyenjogúsága mellett,

hogy megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek mellett az 
igazságosság és a nemzetközi szerződésekből, valamint a nemzetközi 
jog egyéb forrásaiból eredő kötelezettségek iránti tisztelet fenntart
ható,

hogy előmozdítjuk a szociális haladást és nagyobb szabadság 
mellett az életnek magasabb színvonalra emelését,

ÉS HOGY EBBŐL A CÉLBÓL
türelmet gyakorolunk és egymással jó szomszédként békességben 

élünk együtt,
hogy egyesítjük erőinket a nemzetközi béke és biztonság fenn

tartására és
hogy alapelvekben való megegyezés, valamint eljárási módszerek 

létesítése útján biztosítjuk azt, hogy fegyveres erő alkalmazására, ha
csak közérdek nem kívánja, sor többé ne kerüljön,

hogy nemzetközi szervezetet alkalmazunk valamennyi nép gazda
sági és szociális előrehaladásának előmozdítására,

MEGÁLLAPODUNK ABBAN, HOGY E CÉLOK MEGVALÓSÍ-
TASARA ERŐFESZÍTÉSEINKET EGYESÍTJÜK.
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Ennekfolytán kormányaink, San Francisco városában összegyűlt 
képviselőik útján, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásai
kat bemutatták, megegyeztek az Egyesült Nemzetek ebben az Alap
okmányban és ezáltal nemzetközi szervezetet létesítenek, amelynek 
Egyesült Nemzetek lesz a neve.
Ez az ünnepélyes hangú bevezetés került az Alapokmány cikkei és 

fejezetei elé. Az ember önkéntelenül is érzi a történelmi pillanat atmosz
féráját. Azt, hogy a nemzetközi élet reprezentánsai egy élethalálharc 
fáradalmait és felelősségét hordozzák. Azt, hogy az elmúlt évek sötét 
árnyéka, a tűz és vér még igen eleven és azt, hogy ezt a történelmi pil
lanatot állandósítani, tartósítani akarják. Megállítani akarják az időt 
úgy, hogy abban ne hulljanak bombák, ne ropogjanak fegyverek, ne 
legyen halálsikoly és halálhörgés. Miután ezeket az érzéseket a bevezetés
ben manifesztálja, tér rá a nemzetközi jogi kérdésekre. Az egész Alap
okmányon így az a törés érződik, mintha a bevezetést a „béke apostolai” , 
a többit pedig jogászok fogalmazták volna. Az első fejezet a célokat és 
elveket taglalja két cikkben:

CÉLOK ÉS ELVEK
1. cikk
Az Egyesült Nemzetek céljai a következők:
1. Fenntartani a nemzetközi békét és biztonságot és evégből hat

hatós együttes intézkedéseket tenni a békét fenyegető cselekmények 
megelőzésére és megszüntetésére s támadó cselekmények vagy a béke 
más módon történő megbontásának elnyomására, valamint békés 
eszközökkel, az igazságosság és nemzetközi jog élveinek megfelelő 
módon kiegyenlíteni vagy rendezni olyan nemzetközi viszályokat és 
helyzeteket, amelyek a béke megbontására vezethetnek;

2. a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önren
delkezési jog elvének tiszteletbentartásán alapuló baráti kapcsolato
kat fejleszteni és az általános béke megerősítésére alkalmas egyéb 
intézkedéseket foganatosítani;

3. gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbaráti jellegű nem
zetközi feladatok megoldása útján, valamint az alapvető emberi 
jogok és szabadságok mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre, vagy 
vallásra való tekintet nélkül történő tiszteletbentartásának előmozdí
tása és támogatása terén nemzetközi együttműködést létesíteni;

4. az egyes nemzetek által e közös célok elérése érdekében kifej
tett tevékenységek összeegyeztetésének központjául szolgálni.

2. cikk
Az 1. cikkben felsorolt célok szolgálatában a Szervezet és tagjai 

a következő elveknek megfelelően járnak el:
1. A Szervezet valamennyi tag szuverén egyenlőségének elvén 

épül fel.
2. A tagok abból célból, hogy a tagságból eredő jogokat és elő

nyöket mindannyiuk számára biztosítsák, kötelesek ebben az Alap
okmányában vállalt kötelezettségeiket jóhiszeműen teljesíteni.

3. A tagok kötelesek nemzetközi viszályaikat békés eszközökkel 
és oly módon elrendezni, hogy a nemzetközi béke és biztonság, vala
mint az igazságosság veszélyeztetve ne legyen.

4. A tagoknak nemzetközi érintkezéseik során más állam területi 
épsége vagy politikai függetlensége ellen irányuló, vagy az Egyesült 
Nemzetek céljaival össze nem férő bármily más módon nyilvánuló
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erőszakkal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától tartóz-  
kodniok kell.

5. A tagoknak az Egyesült Nemzetek részére ennek az Alap
okmánynak megfelelően folytatott minden tevékenységéhez segítséget 
kell nyújtaniok és tartózkodniok kell attól, hogy segítséget nyújtsa
nak olyan állam részére, amely ellen az Egyesült Nemzetek megelőző 
vagy kényszerítő intézkedéseket foganatosítanak.

6. A Szervezet biztosítani fogja, hogy amennyiben a nemzetközi 
béke és biztonság fenntartása érdekében szükséges, azok az államok 
is, amelyek az Egyesült Nemzeteknek nem tagjai, ezeknek az elvek
nek megfelelően járjanak el.

7. Ennek az Alapokmánynak semmiféle rendelkezése sem jogo
sítja fel az Egyesült Nemzeteket arra, hogy olyan ügyekbe avatkoz
zanak, amelyek lényegileg valamely állam belső jogalkotásának 
körébe tartoznak és nem kívánja meg a tagoktól azt sem, hogy az 
ilyen ügyeket ennek az Alapokmánynak megfelelő rendezés alá 
bocsássák; ez az elv azonban a VII. fejezetben tárgyalt kényszerítő 
intézkedések alkalmazását nem gátolja.
Az első fejezet a leglényegesebb döntéseket tartalmazza. Az egész 

ENSZ ennek az alapján funkcionál. Világosan kitűnik belőle, hogy a 
Szervezet elsőrendű hivatása a béke megőrzése és munkálása. A nemzet
közi életben minden kérdést elsősorban az első fejezet alapján vizsgál
nak felül. Az első és második cikk rendezi a népek közötti normális 
életet. Természetesen nem gyakorolhat nyomást a Szervezet egyetlen 
állam belügyeire, amennyiben annak belső élete nem veszélyezteti az 
egyetemes békét. Hiszen a Szervezet valamennyi tagja szuverén egyenlő
ségének elvén épül fel. Itt csak a „hozzáadás” és nem az „elvétel” erkölcsi 
szabályai érvényesülhetnek. így ebben a szervezetben együttmunkálkod
hatnak jóhiszeműen és jóindulatúan a világ valamennyi különböző szí
nezetű államai. A második és harmadik fejezet a tagságról és a szervek
ről intézkedik:

II. Fejezet
TAGSÁG
3. cikk
Az Egyesült Nemzetek eredeti tagjai azok az államok, amelyek 

az Egyesült Nemzeteknek a Nemzetközi Szervezetek tárgyában San 
Franciscóban tartott értekezletén való részvétel, vagy az Egyesült 
Nemzetek 1942. január elsején kelt nyilatkozatának előzetes aláírása 
után ezt az Alapokmányt aláírják és a 110. cikk rendelkezéseinekJ 
megfelelően megerősítik.

4. cikk
1. Az Egyesült Nemzetek tagja lehet minden más békeszerető 

állam; amely a jelen Alapokmányban foglalt kötelezettségeket vál
lalja és a Szervezet megítélése szerint e kötelezettségek teljesítésére 
képes és hajlandó.

2. Államokat az Egyesült Nemzetek tagjai közé a Biztonsági 
Tanács javaslatára, a Közgyűlés határozata útján veszik fel.

5. cikk
Az Egyesült Nemzeteknek azt a tagját, amely ellen a Biztonsági 

Tanács megelőző vagy kényszerítő intézkedéseket foganatosított, a 
Közgyűlés a Biztonsági Tanács javaslatára tagsági jogainak és kivált
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ságainak gyakorlásától felfüggesztheti. E jogoknak és kiváltságoknak 
gyakorlását a Biztonsági Tanács állíthatja helyre.

6. cikk
Az Egyesült Nemzeteknek azt a tagját, amely a jelen Alap

okmányban foglalt elveket következetesen megsérti, a Biztonsági 
Tanács javaslatára a Közgyűlés a Szervezetből kizárhatja.

111. Fejezet
SZERVEK
7. cikk
1. Az Egyesült Nemzetek fő szervei a következők: Közgyűlés, 

Biztonsági Tanács, Gazdasági és Szociális Tanács, Gyámsági Tanács, 
Nemzetközi Bíróság és Titkárság.

2. Amennyiben szükségesnek mutatkozik, ennek az Alapokmány
nak megfelelően segédszervek is létesíthetők.

8. cikk
Az Egyesült Nemzetek nem állíthat fel korlátozást arra nézve, 

hogy fő- és segédszervei munkájában a férfiak és a nők bármilyen 
minőségben ne egyenlő fetételek mellett vehessenek részt.
A IV. fejezet a Közgyűlés összetételéről, feladatairól és hatásköréről, 

a szavazásról és eljárásról intézkedik. A Közgyűlés az ENSZ legfőbb 
szerve, parlamentje, amelyen közismerten valamennyi tagállam képvisel
teti magát. A tagállamok 5 állandó és 5 változó taggal, de csak 1 szava
zattal vehetnek részt a Közgyűlés munkájában. Évente rendszeresen egy
szer ülésezik, az ülésszak szeptember harmadik keddjén kezdődik.
A Közgyűlésnek az ENSZ szervei felelősek. Ténykedésükről a főtitkár 
számol be évi jelentésében. Rendkívüli közgyűlést akkor hívhatja össze 
a főtitkár, ha a Biztonsági Tanács javasolja, a tagok többsége meg
szavazza, vagy egy tag javaslatát a többi támogatja. A Közgyűlés fontos 
kérdésekben kétharmad, egyszerű kérdésekben szótöbbséggel dönt.

Az V. fejezet a Biztonsági Tanács összetételét, feladatát és hatás- . 
körét szabályozza. A Biztonsági Tanács van elsősorban hivatva á nemzet
közi béke és biztonság fenntartására. Az öt nagyhatalmat, mint állandó 
tagot és hat nem állandó tagot tömörítő állandóan működő intézmény. 
Egyedül ez foganatosíthat olyan határozatot, amely konkrét akciót von 
maga után. (Pl. katonai szankció.) Egy konkrét akció határozatához hét 
tag, köztük öt állandó, jóváhagyó szavazatára van szükség. Vagyis az 
állandó tagok bármikor élhetnek vétójukkal. (Az utóbbi ilyen konkrét 
akció a kongói ügy volt, amit a Biztonsági Tanács megszavazott.)

A Biztonsági Tanács elnöke havonta változik, a tagok angol ABC 
sorrendje szerint. Állandó tagok: Amerikai Egyesült Államok, Francia- 
ország, Kína (ezen a helyen még mindig csangkajsekista képviselő van), 
Nagy-Britannia és Szovjetunió. A nem állandó tagokat bizonyos regio
nális szempontok szerint két évre választja a Közgyűlés.

A Biztonsági Tanács alá tartozó szervek a következők:
1. Vezérkari Bizottság (amelyet a 48. cikk hívott életre) az állandó 

tagok vezérkari főnökeinek vagy képviselőinek részvételével.
2. 25 tagú Leszerelési Bizottság. (Ezt a bizottságot a szóról szóra 

ismertetett 7. cikk 2. bekezdése szellemében csak később hívták életre. 
A Leszerelési Bizottságnak van most a legtöbb munkája és teendője.
A Bizottság munkáját bírálta Hruscsov szovjet miniszterelnök az 1959-es 
közgyűlésen, amikor a leszerelésről adott egy rtagyszabású tervezetet.)
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A Biztonsági Tanács létesíthet ad hoc bizottságokat. (Ilyen pl. a Pa
lesztinai Fegyverszünetet Ellenőrző Bizottság.)

A VI. fejezet szellemében még az előző fejezethez tartozik: A viszá
lyok békés rendezésével foglalkozik. Ebben a kérdésben feladata és 
intézkedési joga a Biztonsági Tanácsnak van. A Biztonsági Tanács mun
kája azonban itt még nem fejeződik be. A VII. fejezet a béke veszélyez
tetése, a béke megszegése és támadó cselekmények ellen hoz eljárási 
szabályzatokat:

39. cikk
A Biztonsági Tanács megállapítja a béke bárminő veszélyezteté

sének vagy megszegésének, vagy bárminő támadó cselekménynek 
fennforgását és vagy megfelelő javaslatokat tesz, vagy elhatároz 
afelett, hogy milyen intézkedéseket kell a nemzetközi béke és biz
tonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében . . .  foganatosítani. 
A Biztonsági Tanács munkájával és ténykedésével a napisajtó szinte 

állandóan foglalkozik. Számos tevékenysége mutatja, hogy az ENSZ. 
állandóan működésben levő szerve. Hatásköre nagy és átfontolt. Egyetlen 
egy vétó elég a tárgy újra való tárgyalásához. Emiatt azután nehézkes a 
végrehajtás. Viszont a nemzetközi életben nem könnyű az eligazodás és 
sok tekintetben át kell gondolni a dolgokat, amíg végre cselekvésre 
szánják el magukat az illetékesek. A Biztonsági Tanács . testületében 
a szocialista, polgári-kapitalista és az ún. semleges államokból álló kép
viselők vannak rendszerint. (1960 végéig pl. az állandó tagokon kívül 
Argentína, Olaszország és Tunézia volt.)

Amint jeleztük, a Közgyűlés az ENSZ parlamentje. Ha a világ vala
mely részén, a tagállamok, vagy más országokban az Egyesült Nemzetek 
„alkotmányát” sértő dolgok történnek, akkor bármely tagállam részéről 
mód kínálkozik az „interpellálásra” . Ezeket a kérdéseket a Biztonsági 
Tanács, vagy az általa megbízott testület van hivatva felülvizsgálni és 
intézkedés csak akkor történik, ha a jelentés elbírálása megtörtént, 
A VIII. fejezet a regionális megállapodásokat tartalmazza három cikk
ben (52—54.).

52. cikk
1. Ennek az Alapokmánynak semmilyen rendelkezése sem zárja 

ki olyan regionális megállapodások vagy szervezetek fennállását, 
amelyek a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának regionális 
jellegű tevékenységre alkalmas vonatkozásaival foglalkoznak, fel
téve, hogy az ilyen megállapodások vagy szervezetek, valamint tevé
kenységük, az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel összhangban 
állnak.
Az 52. cikk módot nyújt tehát a világ bármely részén arra, hogy 

olyan megállapodásokat vagy szervezeteket hozzanak létre, amelyek a 
cikkben vázolt elveknek alávetik magukat. E tekintetben minden ilyen 
szerv javaslattal és tanácsadással szolgálhat az Egyesült Nemzetek Szer
vezete felé. (Ilyen regionális szervezetnek tekinthetjük pl. az 1955-ben 
Bandungban megtartott értekezlet résztvevőinek laza szervezetét.) Az 
ENSZ ezeket a regionális szerveket hivatása szerint különös előszeretet
tel kezeli. Külön megbélyegzi azonban az ún. „ellenséges állam”-okat. 
Ez a kifejezés minden olvan államra vonatkozik, amely ennek az alap
okmánynak bármelyik aláírójával a második világháborúban ellenséges 
viszonyban állt.

A IX. fejezet a nemzetközi, gazdasági és szociális együttműködés 
alapelveit rakja le.
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Abból a célból, hogy létrejöhessenek az állandóságnak és jólét
nek azok a feltételei, amelyek a nemzetek között a népeket meg
illető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszteletbentartá- 
sán alapuló békés és baráti kapcsolatokhoz szükségesek, az Egyesült 
Nemzetek elő fogják mozdítani:

a) az életszínvonal emelését, a teljes munkalehetőséget, valamint 
a gazdasági és szociális haladás és fejlődés feltételeit;

b) a nemzetközi gazdasági, szociális, egészségügyi és rokon fel
adatok megoldását és a nemzetközi kulturális és nevelésügyi együtt
működést;

c) fajra, nemre, nyelvre, vagy vallásra való tekintet nélkül az 
alapvető emberi és szabadságjogok általában, együttesen és külön 
együttműködik.
Ennek a cikknek megfelelően, különösen a b) pontban megjelölt 

kulturális együttműködés és kapcsolatteremtés folyamatát tapasztal
hatjuk állandóan. Látjuk tehát, hogy a kulturális együtműködés, de pl. 
az egészségügyi vagy gazdasági tanácsadó, ill. megfigyelő akciók mind 
az Egyesült Nemzetek szellemében, ill. elveinek megfelelően folynak 
a gyakorlatban. Mindezek a tevékenységek baráti légkör kialakítását 
munkálják és így végső fokon az egyetemes béke ügyét szolgálják. Ezek 
azok a kapcsolatok, amelyeket a szovjet minisztertanács elnöke számos 
beszédében megemlít, sőt, amennyiben ezek a kapcsolatok hiányzanak, 
úgy javasolja ezeknek megteremtését. Hazánk ENSZ-tagsága óta ilyen 
és hasonló kapcsolatokat számos állammal hozott létre.

A X. fejezet a Gazdasági és Szociális Tanács szervéről hoz döntése
ket. Ez a tanács, a közgyűlés alá tartozó szervezet, amelynek célja 
a nemzetközi gazdasági, szociális, kulturális, nevelésügyi és egészségügyi 
élet terén előmozdítani a nemzetek közötti kapcsolatok fejlődését a béke 
és biztonság érdekében. Tehát a IX. fejezetben vázolt nemzetközi gazda
sági és szociális együttműködés feladatait egy külön szervezet képviseli 
az ENSZ-ben. Az egyes kérdésekben a jelenlevő tagok egyszerű többsége 
dönt. A 18 tagból álló vezetőséget a Közgyűlés három-három évre vá
lasztja meg. A Tanács érdemi munkáját tizenegy munkabizottság végzi 
(ezeket a munkabizottságokat később és szükségességük szerint hívták 
életre):

1. Szállítási és Közlekedési Bizottság.
2. Statisztikai Bizottság.
3. Emberi Jogok Bizottsága.
4. Szociális Bizottság.
5. Bizottság a nők helyzetéről.
6. Kábítószerbizottság.
7. Népességi Bizottság.
8—10. Európai, ázsiai és távol-keleti, latin-amerikai gazdasági bizott

ságok.
11. Nemzetközi Áruforgalmi Bizottság.
Ezek a bizottságok csak tevékenységük idején működnek. A Tanács

nak több állandó bizottsága van, pl. a Gyermekalap és az Állandó Köz
ponti Öpiumhivatal.

A XI. fejezet nyilatkozatot tartalmaz az önkormányzattal nem bíró 
területekre vonatkozóan. Két cikkben (73—74.) végeredményben a gyar
mati kérdést tárgyalja.

55.  cik k
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Az Egyesült Nemzeteknek azok a tagjai, amelyek olyan területek 
igazgatásáért vállalták el vagy készek elvállalni a felelősséget, amely 
területek népei az önkormányzat teljes mértékét még nem érték el, 
alapelvként ismerik el, hogy e területek lakosságának érdekei elsőbb
séget élveznek és magasztos megbízatásnak tekintik azt a köteles
ségüket, hogy a nemzetközi békének és biztonságnak az Alap
okmánnyal létesített rendjén bélül e területek lakosságának jólétét 
tőlük telhetőleg előmozdítsák és hogy ebből a célból

a) biztosítsák az érdekelt népek műveltségének köteles tiszte- 
letbentartásával azok politikai, gazdasági, szociális és nevelésügyi 
előrehaladását, az igazságos bánásmódot velük szemben és védelmü
ket a visszaélések ellen;

b) az egyes területek és népeik különleges viszonyainak és előre
haladottságuk különböző fokának megfelelően kifejlesszék az önkor
mányzatot, kellő figyelemre méltassák a szóban levő népek politikai 
törekvéseit és támogassák őket szabad politikai intézményeik foko
zatos kifejlesztésében.

c) elősegítsék a nemzetközi békét és biztonságot;
d) előmozdítsák a fejlődést segítő építő intézkedéseket, támogassák 

a kutató munkát és együttműködjenek egymással s amikor helyén
valónak látszik, a különleges nemzetközi testületekkel, abból a cél
ból, hogy a jelen cikkben felsorolt szociális, gazdasági és tudományos 
célok a gyakorlatban megvalósulást nyerjenek és

e) a főtitkárnak, tájékoztatás céljából, a biztonság és az alkot
mányjogi meggondolások által esetleg megkívánt határokon belül 
rendszeresen statisztikai és más technikai természetű tájékoztatáso
kat nyújtsanak azoknak a területeknek gazdasági, szociális és neve
lésügyi helyzetére vonatkozóan, amelyekért külön-külön felelősek . . .  
Amint látjuk, az ENSZ 1945-ben már lefektette elveiben a gyarmatok

felszámolásának kérdését. A gyakorlatban ez természetesen nem ment 
máról holnapra. A gyarmatokkal rendelkező államok érdekei minden 
tekintetben nehezítették és gátolták a kérdés gyors és emberséges meg
oldását. A XI. fejezet elveiért kétségen kívül a legtöbbet politikai és 
erkölcsi téren a szocialista államok tettek. Ebben a problémakörben mi 
magunk, tehát az evangélikus egyház is, rendkívül sokszor és helyes bib
likus alapállásból nyilatkoztunk meg. A gyarmati kérdésben elfoglalt 
alapállásunk az utókor előtt és a színes népek előtt is mindenkor becsü
letünket fogja kivívni. Nem véletlen, hogy a keresztyénségnek az a moz
galma, amelyet mi a Prágai Keresztyén Békekonferencia néven isme
rünk, külön albizottságban állandóan tárgyaltatja színes testvéreink 
gyarmatokon élő tömegeinek kérdéseit és készteti e tekintetben állás- 
foglalásra az egész keresztyén világot. A gyarmatok fölszámolásának 
kérdése, a nemzetközi élet előtt állandó napirendi téma. Csak örvendez
hetünk annak, hogy napjainkig a második világháború óta 37 állam sza
badult fel. Utolsó, ez év tavaszán az afrikai Sierra Leone.

A XII. fejezet a nemzetközi gyámsági rendszerről intézkedik. A foly
tatólagos fejezet a gyámsági rendszernek megfelelően gyámsági tanácsot 
hív életre. A Gyámsági Tanács célja nemzetközi gyámság gyakorlása 
olyan területeken, amelyek még nem rendelkeznek teljes önkormány
zattal. Tagjai a gyámsági területekkel rendelkező tagállamok, a Bizton
sági Tanács gyámsági területekkel nem rendelkező tagjai. Továbbá az 
egyensúly érdekében még 5 gyámsági területtel nem rendelkező tag,

73. c ik k
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akiket a közgyűlés választ három esztendőre. Az egyes kérdésekben 
a jelenlevő tagok többsége dönt.

A XIV. fejezet nemzetközi bíróság hatáskörét szabályozza. A Köz
gyűlés vagy a Biztonsági Tanács felkérheti a Nemzetközi Bíróságot jogi 
kérdésekben való véleményadásra. Ha valamely fél a Bíróság által hozott 
ítélet kötelezettségének nem tesz eleget, a Biztonsági Tanácshoz felleb
bezhet.

A  XV. fejezet szabályozza a titkárság kérdéseit öt cikkben (97—101.). 
A titkárság vezetője a főtitkár.

100. cikk
1. A főtitkár és a tisztviselői kar kötelességeik teljesítése közben 

sem valamely kormánykör, sem a Szervezeten kívül álló más ható
ságtól utasítást nem kérhetnek és nem kaphatnak. Tartózkodniuk 
kell minden olyan magatartástól, amely rájuk, mint egyedül a Szer
vezetnek felelős nemzetközi tisztviselőkre, rossz fényt vethet.

2. Az Egyesült Nemzetek minden tagja kötelezi magát arra, hogy 
tiszteletben tartja a főtitkár és a tisztviselői kar kötelességeinek 
kizárólagosan nemzetközi jellegét és nem kísérli meg őket feladatuk 
gyakorlásában befolyásolni.
A titkárságra és a főtitkárságra vonatkozóan 1960 végén és jelen 

évben is különböző kifogások merültek fel. Elsősorban a kongói kérdés; 
váltotta ki a bizalmatlanságot. A jelenlegi főtitkár, a svéd Hammarskjöld 
(1953 óta), a kongói kérdésben tétovázó volt. Látásom szerint tájékozódá
sát Belgium, ill. belga érdekeltségű körökből szerezte. Bizonytalan intéz
kedéseinek és a lassú végrehajtásnak következtében az 1960. június 1-én 
megalakult, és függétlenült Kongói Köztársaság végzetes katasztrófába 
sodródott. Miniszterelnöke, a különböző csoportok garázdálkodásának 
halálos áldozata lett. E zavarok miatt a Biztonsági Tanács állandó tagja
ként részt vevő Szovjetunió felvetette a bizalmi kérdést. A kérdés meg
oldását nem zárta le az elmúlt Közgyűlés, valószínű az ősszel kezdődő 
közgyűlés újra előveszi. A kérdés ilyen radikális felvetése azonban sürgős 
intézkedéseket váltott ki Kongó esetében. De ezen túlmenően reális az- 
a szovjet javaslat, hogy a főtitkári teendőket három személy végezze el. 
A realitáshoz ugyanis hozzátartozik az, hogy nagyjából a világon 
(az ENSZ-tagok között is) három típusú államrend van (szocialista, pol
gári-kapitalista és semleges). Ennek megfelelően a három típust kép
viselné egy-egy főtitkár.

A következő fejezetek a vegyes rendelkezéseket (XVI.), ideiglenes 
biztonsági rendelkezéseket (XVII.) és a módosításokat (XVIII.) tartal
mazza.

XIX. Fejezet
MEGERŐSÍTÉS ÉS ALÁÍRÁS
110. cikk.
1. Ezt az Alapokmányt az aláíró államok saját alkotmányos el

járásuknak megfelelően erősítik meg.
2. A megerősítő okiratokat az Amerikai Egyesült Államok kor- 

mánnyánál kell letenni, amely minden egyes letételről értesíteni fogja 
az összes aláíró államokat, valamint a Szervezet főtitkárát, ha azt 
már kinevezték.

3. Ez az Alapokmány életbelép, amint a Kínai Köztársaság 
(Csang Kaj-sek — A szerz.). Franciaország, a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és Észak-lrorszáo Egyesült
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Királyság és az Amerikai Egyesült Államok, valamint a többi aláíró 
államok többsége megerősítő okiratukat letették. A megerősítő ok
iratok letételéről ezt követőleg az Amerikai Egyesült Államok kor
mánya jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek másolatát az összes aláíró 
államoknak megküldi.

4. Azok az aláíró államok, amelyek ezt az alapokmányt annak 
életbelépése után erősítik meg, saját megerősítő okiratuk letételé
nek időpontjában válnak az Egyesült Nemzetek eredeti tagjaivá.

111. cikk
Ezt az alapokmányt, amelynek kínai, angol, francia, orosz és 

spanyol szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok kor
mányának irattárában kell letenni. Kellően hitelesített másolatokat 
ez a kormány fog a többi aláíró állam kormányának megküldeni.

Ennek hiteléül ezt az alapokmányt az Egyesült Nemzetek kor
mányainak meghatalmazottjai aláírták.

Készült San Francisco városában az egyezerkilencszáznegyven- 
ntödik év június havának huszonhatodik napján.
Ezt az Alapokmányt azután ötven állam írta alá. Ezek az államok 

vállalták először az ENSZ-tagságot. -Az ún. „ellenséges államok” nem 
lehettek azonnal tagjai az ENSZ-nek. Hasonlóképpen a világszervezet
nek nem tagjai a kettészakított országok (Német Demokratikus Köztársa
ság, Német Szövetségi Köztársaság, Koreai Köztársaság (Dél-Korea), 
Vietnami Demokratikus Köztársaság, Vietnami Köztársaság (Dél-Viet- 
nam). Továbbá nem tagjai a semleges Svájc és a törpe államok (Andorra, 
Liechtenstein, Monaco, San Marino és Vatikán).

Az ENSZ, mint valami „világállam”, szabályos költségvetéssel ren
delkezik. A költségvetési tételek ezt a hatalmas organizmust vannak hi
vatva pénzügyileg szolgálni. Az elszámolás pedig a közgyűlés előtt tör
ténik. Az ENSZ apparátusának költségeit a tagállamok viselik. A tag
államok hozzájárulása százalékos arányban van kivetve. (Pl. Szovjetunió: 
13,62%, Nagy-Britannia 7,62%, Amerikai Egyesült Államok - 32,51%, 
Franciaország 5,56%, Magyarország 0,39% stb.)

AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETÉVEL KAPCSOLATOS
SZERVEK

A  világnak és a nemzetközi életnek számos olyan kérdése van, amely 
természetesnek tűnik és eszünkbe sem jut létezésük. A nemzetközi élet 
hatalmas organizmus, ha a dolgok rendben vannak, a vérkeringés nor
málisan funkcionál. Háború esetén érezzük a zavart és a hiányt és amint 
testünknél betegség esetén szerzünk tudomást bizonyos testrészünk léte
zéséről, vagy annak a működésből való kiesése okozhat súlyos zavart. 
Feltűnő az is, hogy olyan kérdésekkel találkozunk, amelyek a világ vala
mely tájának kérdése, nekünk nem itt Közép-Európában. De léteznek 
és méreteiknél fogva hatalmas tömegek problémája. Ilyen pl. a kábító
szer. ópium, gyermek, fertőzőbetegségek stb. kérdése. Hogy ezekben a 
kérdésekben eredményesen járhassanak el, szükség van legalább a szom
szédos, de sok esetben valamennyi állam támogató segítségére. De van
nak azután olyan problémák is, amelyek nélkül ma elképzelhetetlen 
szinte az élet. Földünket országhatárok szabdalják. Némelyik ország ter
mészeténél, földrajzi, klimatikus helyzetétől fogva szegény, az élet elemi 
feltételeinek megteremtéséhez sok nyersanyag, élelmiszer behozatalára 
van szükség. Ezzel szemben bizonyos államok egyes nyersanyagokból
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hatalmas fölöslegekkel rendelkeznek. Vannak népek, amelyek ma az „el
maradt népek kategóriájába” tartoznak. Ez a fogalom társadalmi, gazda
sági, sőt kulturális tényezőket takar. Minden területen segítségre szorul
nak. Viszont akadnak bőven ún. „fejlett” államok. Normális nemzetközi 
élet mellett megvan annak a lehetősége, hogy minden téren a kölcsö
nös segítség, vagy egyoldalú segítséggel forduljanak az államok egymás 
felé. Ilyen kérdéseknek már pusztán feltárása hallatlan feladatot jelent. 
Óriási méretű apparátusokra van szükség a dolgok lebonyolításához. 
Ha az ENSZ célkitűzésébe, a világbéke és világbiztonság figyelemben 
tartása mellett ilyen tevékenység létrejön, vagy a múltban e célokat már 
megvalósítandó megvolt, akkor mint az Egyesült Nemzetek Szervezetei
vel kapcsolatos intézmények, vagy szervek, beépülnek az ENSZ munká
jába. Erre módot is nyújt az alapszabály. Tíz ilyen szervezet nyert be
jegyzést eddig.

1. Egészségügyi Világszervezet.
1946-ban alakult New Yorkban az ENSZ Gazdasági és Szociális Ta

nácsának kezdeményezésére. Feladata, minden ország számára a lehető 
legmagasabb egészségügyi szintet biztosítani, segítséget nyújtani az el
maradott országoknak a járványok elleni harcban, a táplálkozás, a lakás- 
viszonyok, a gyermekegészségügy fejlesztése, a nemzetközi egészségügyi 
törvényhozá megjavítása terén. Ennek a szervezetnek hazánk is tagja.

2. Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete.
Létrejöttét 1943-ban kezdeményezték, de csak 1945-ben alakult a 

quebeci konferencián. Feladata: a világ mezőgazdasági és élelmezési 
helyzetének figyelemmel tartása. Statisztikai információ nyújtása a mező- 
gazdasági termelésről, halászatról, erdőgazdaságról és a mezőgazdasági 
termékek, cikkek piaci és árhelyzetéről állandó tájékoztatás nyújtása. 
Magyarország ennek a szervezetnek nem tagja.

3. Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szer
vezete (UNESCO).

Mint az ENSZ specializált szerve, 1945-ben alakult. Feladata a béke 
és nemzetközi biztonság erősítése az országok közötti nevelésügyi, tudo
mányos és kulturális együttműködés fejlesztésével. Hazánk tagja ennek 
a szervezetnek.

4. Meteorológiai Világszervezet.
1878 óta szervezet. 1947-ben alakult újjá és 1951-ben vette fel az 

ENSZ-közgyűlés szervezetei közé. Feladata elősegíteni a meteorológia 
terén a nemzetközi együttműködést és a tagállamok között az időjárási 
adatok gyors kicserélését, létrehozni az egész világra kiterjedő meteoro
lógiai hálózatot, szabványosítani az adatközlést stb. Magyarország tagja 
ennek a világszervezetnek.

5. Nemzetközi Atomenergia Ügynökség.
1956-ban hívták életre és a következő évben lett az ENSZ szervezete. 

Székhelye Bécs. Feladata előmozdítani az atomenergia békés célokra 
való felhasználását.

6. Nemzetközi Munkaügyi Szervezet.
1919-ben alakult, mint a Népszövetség autonóm szervezete. 1946-tól 

működik az ENSZ keretein belül. Feladata: nemzetközi munkaügyi kon
venciók és javaslatok kidolgozása és előterjesztése a tagállamoknak 
ratifikálás céljából, a munkakörülmények és az életszínvonal javítása,
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a minimálbér emelése, a társadalombiztosítás kiszélesítése. Hazánk ennek 
a szervezetnek is tagja.

7. Nemzetközi Távközlési Unió,
1865-ben alakult, 1947 óta az ENSZ speciális szervezete. Feladata a 

rádiófrekvenciák elosztása az egyes tagállamok között, a lehető leg
olcsóbb díjszabás kialakítása, nemzetközi életmentési szolgálat, nemzet
közi szaktájékoztatás. Magyarország tagja ennek a szervezetnek.

8. Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank.
1944-ben hozta léire az ENSZ, de csak 1346-ban kezdte meg műkö

dését: Feladata a második világháborúban kárt szenvedett országok 
újjáépítéséhez kölcsönök nyújtása, továbbá beruházások a gazdaságilag 
elmaradt országok részére, vagy a tőkehiánnyal küzdő országok terme
lésének és erőforrásainak fejlesztéséhez hitelnyújtás, külkereskedelmé
nek előmozdítása. A Bank ezeket a feladatokat hosszúlejáratú hitelek 
nyújtása, kötvények kibocsátása, magáncégek részére kölcsönök nyújtása 
révén látja el. Hazánk nem tagja ennek a szervezetnek.

9. Nemzetközi Valutaalap.
1945. év végén alakították az Egyesült Nemzetek. Célja a nemzetközi 

valutaügyet előmozdítani, az egyes valuták átváltási stabilitását bizto
sítani, támogatni a fizetési egyezmények létrehozását, a nemzetközi ke
reskedelem színvonalának növelése. Hazánk ennek a szervezetnek sem 
tagja.

10. Postaügyi Világunió.
1875-ben alakult, 1947 óta az ENSZ specializált szervezete. Célja a 

világ összes országa postai szerveinek egyesítésével fejleszteni az orszá
gok közötti együttműködést. A világ majd valamennyi állama tagja, így 
hazánk is ennek a szervezetnek.

*

Röviden megpróbáltam bemutatni azt a hatalmas szervezetet, 
amelynek nevével naponta is számtalanszor találkozunk a rádió és 
sajtó hírközlései kapcsán. Természetesen köteteket lehetne róla írni. Ki 
lehetne mutatni, hogy fennállásának tizenhat évében hányszor nem tel
jesítette feladatát, hányszor állt szolgálatába bizonyos érdekeknek, 
hányszor vált „szavazógéppé” . Mindenesetre nagy és óriási dolog, hogy 
van egy ilyen nemzetközi „keret” , forma, amelyet ha jó és helyes tar
talommal töltenek meg, akkor az emberiség érdekében igen nagy szol
gálatot tehet. Maga a célkitűzés jó, erkölcsös és minden tekintetben a 
békés együttélést szolgálja. Reménységgel nézzük a jövőbeni munkáját. 
Azzal a reménységgel, hogy nem jut a Népszövetség sorsára. A szocia
lista tábor minden erőfeszítésével azon van, hogy ne jusson oda. Az 
újonnan alakult államok hasonló bizalommal tagjai e nagy szervezet
nek. Majd látni fogjuk, hogy a Bandungi Értekezlet is milyen súlyt ad 
az ENSZ-nek. Ott a semleges államok egyik nagy csoportjával fogunk 
találkozni.

Dolgozatom célja az volt, hogy a napisajtó, rádió ENSZ-híradásaival 
kapcsolatosan tájékoztatást nyújtsak. Az ENSZ-tárgyalások így nem lég
üres térben mozognak, nagyjából talán el tudjuk helyezni abba az orga
nizációba, amelynek vázlata előttünk van.

Rédey Pál
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Egymás között

Életünk rendbe tevése
Valahol el kell kezdeni életünkét rendbe tenni! Mindegyikőnknek, aki 

ebben a mi országunkban aktív, gyülekezeti lelkész, le kell ülni és mély
ségesen végig gondolni mindent.

Végig gondolni, hol tartunk, hogyan viszonylunk gyülekezethez, tár
sadalomhoz, jelenhez, jövőhöz?

Végig gondolni, hogyan prédikálunk? Mit prédikálunk? Egyáltalában 
értenek-e az emberek valamit abból, amit mondunk, vagy sok mindent 
úgy mondunk, hogy azt értenek az emberek belőle, amit akarnak!

Az egyszerű utak helyett, nem az összetett utakat keressük-e?
Egészen bizonyos, hogy a szószék alatt ülők az akribiák helyett a nyílt, 

egyszerű, egyenes beszédet igénylik!
Jézustól tanuljunk egyszerűen beszélni. Nagyon egyszerűen beszél

jünk. Ügy beszéljünk, hogy szavainkat a legkisebbtől a legnagyobbig, min
denki fáradtság nélkül érti és senki nem érti félre mert egyértelmű és 
csak egyféleképpen érthető, amit mondunk.

A Szentlélek áldását is csak egyszerű szavakkal lehet kérni!

Az idő
Valaki azt mondta, hogy a XX. század embere a világon mindent meg: 

tud csinálni, csak pihenni nem tud!
Többé-kevésbé elveszítettük a hallgatás, szemlélődés, leülés képessé

gét. Nincs időnk! Panaszkodunk lépte-nyomon!
Béresek vagyunk, ha nincs időnk meghallgatni türelemmel a ránk 

bízottak ügyes-bajos dolgait.
A szeretet elsősorban azt jelenti, hogy van időm! Van időm az ajtó

mon kopogtató számára
Fülöp Dezső
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A munkáról

Ez a kérdés csakugyan a valóságos életterület kérdése. Valamilyen 
formában mindennap szó esik róla ott, ahol emberek élnek. Minden tár
sadalmi rend, minden világnézet, mindenfajta hitbeli meggyőződés el
mondja erről a magáét. Mindegyik alapállásából és struktúrájából más 
színezetű gyakorlat látott és lát napvilágot. Azt egyik sem tagadja, hogy 
van és kell, mert ez egyenlő volna az élet megtagadásával. Ezen túl
menően azonban a hozzá való helyes vagy helytelen viszony mindig olyan 
tényezője volt a történelemnek, amelyik jó vagy rossz gyümölcsével az 
egyes ember életét is befolyásolta, meg a közéletben is formáló erőnek 
bizonyult.

Az nem kétséges, hogy a munka egyidős az emberrel. Tudatos for
mája az ember eredetét tudományos módszerekkel kutató elméletek sze
rint sem előzhette meg az embert. Márpedig amikor ma munkáról beszé
lünk, okvetlen azt a tudatos emberi tevékenységet értjük rajta, amelyik 
az emberek megélhetését, életszínvonalát, kultúráját, életbiztonságának 
növelését, testi, lelki-szellemi igényeinek egészséges kielégítését szolgálja 
Mégpedig a fejlődés legnagyobb lehetőségének beszámításával. Ebből a 
meghatározásból következik, hogy a munka nem önmagáért való. Semmi
képpen se érte van az ember, hanem a munka van egészen az emberért.

De már most helyénvaló egy másik megállapítás is. A munka, az 
emberi lehetőség és szükséglet széles horizontjának megfelelően, igen 
erősen differenciálódott. Mégsem rangsorolható a különféle megkívánt 
tevékenység annak eredete szerint, például a testi és szellemi munka 
egymás fölé vagy alá rendelése formájában, azok egymásra utaltsága 
miatt. Értékelésében csak a minősége, mennyisége, hasznossága, célja és 
áldása érvényesülhet indokoltan és helyesen. Vagyis minden munkának 
van olyan erkölcsi verete, amelyik túlmutat a munkás és munka viszo
nyán egy szűkebb vagy tágabb környezetre, mai gondolkodásunknak 
megfelelően a társadalomra.

Az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy a munka sem tartozik a prob
lémamentes életviszonyok közé. A vele kapcsolatos helyes magatartás 
nem magától értetődő. A bűn miatt keresztyének között sem. Ezért ta
nulmányom célja nem általános munkaetika felvázolása, hanem olyan 
keresztyén látás keresése, amelyik a kinyilatkoztatás alapján álló evan
géliumi hit sajátja. Ez nem azt jelenti, mintha ettől a hittől függetlenül 
nem létezhetnék olyan tanítás a munkáról, amelyet keresztyén ember is 
skrupulitás nélkül vállalhat. De azt igen, hogy a keresztyén embernek 
egyetlen olyan életterülete sincs, amelyiken Jézus Krisztusban hivő meg
győződését úgy tehetné félre, hogy az már sem eligazítással nem szol
gálhat, sem pedig magatartásának erkölcsi arculatára nem bírhat jelen
tőséggel. Sőt, még abból a szempontból is van jelentősége külön szól
nunk a keresztyén ember munkához való viszonyáról, hogy zsugorodja
nak a félreértések, esetleg olyan tévedések lepleződjenek le, amelyek 
gátló körülmények és helytelen magatartás szülői. Maga a munka ugyanis 
önmagában véve nem keresztyén dolog, hanem Isten teremtési rendje 
szerinti általános emberi ügy. Ahogy nincs külön keresztyén divat, ke
resztyén étrend, vagy keresztyén közlekedés, úgy nincs speciálisan el
különülő keresztyén munka sem, a bizonyságtétel megfelelő formáit ki
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véve. Van azonban keresztyén munkaszemlélet és van keresztyén viszo- 
nyulás a munkához. Eredetét, rendeltetését, minőségét, eredményét és 
korlátait elemezve ugyanis már nincs általános séma. Erre már döntő 
befolyással van az az egzisztenciális viszony, amelyik a keresztyén ember 
Krisztushoz, igéhez kötöttsége folytán az egész látóhatárra érvényes. 
Indokolt éppen ezért kihallgatnunk a Bibliát a munka kérdésében is. 
De segítségül kell vennünk elődeink idevonatkozó ma is érvényes, vagy 
legalábbis segítséget jelenthető meglátásait is. Az ilyen segítség egyálta
lán nem vezethet új keresés és tusakodás feleslegessé válásához. Az a 
mérhetetlen átalakulás ugyanis, amelynek a mi nemzedékünk részben 
részese és átélője, részben pedig munkálója is, minden kérdésben, így 
a munkáéban is arra utalják a teológiát, hogy a valóságos életet vegye 
figyelembe és úgy próbálja megfogalmazni igei megalapozottsággal az 
időszerűt.

1. Biblia-teológiai tájékozódás
A munka még a bűneset előtt együtt indult el az emberrel. Figye

lemre méltók azok a szavak, amelyekkel Isten állította munkába az 
embert. Ezek az „ábad” és a „sámar”. Az ábad úgy utal a kert meg
munkálására, hogy benne a szó másik jelentése a „szolgál” is érvényesül. 
Ez kezdettől fogva nyilvánvalóvá teszi a munka szolgálat- és hivatás
szerűségét. A másik szó a „sámar” pedig arra emlékeztet, hogy a munka 
eredménye is fontos. Nem puszta kedvtelés tehát a munka és nem idő
töltés csupán, hanem gyümölcsével tanúskodik az ember engedelmessé
géről és Isten ajándékozó készségéről. Ez az utóbbi két szempont mind
örökre összetartozik. Az így végzendő munkára nézve is társassá lett az 
ember élete akkor, amikor megfelelő segítőtársat kapott az asszonyban. 
A munkát tehát nem a bűn hozta magával. Általa csak „iccábón”-ná, 
azaz terhes, kínos, bajos erőfeszítéssé lett a munka. A „lehem háaecábim”, 
a fáradsággal szerzett kenyér, a bűnnel együtt kísérője az embernek. 
A munka terhes volta nemcsak a fizikai munka velejárója, hanem a szel
lemi munkáé is. „A bölcsességnek sokaságában sok búsulás van és valaki 
öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet” — olvassuk Prédikátor 
könyvében (Préd. 2, 1.). A lehetőség és eredmény növekszik ugyan a 
munka kiszélesedésével (Gen. 4, 17. kk. szerint építészet, állattenyésztés, 
zene, ipar csatlakozik a földműveléshez) és „minden munkából nyereség 
lesz” (Péld. 14, 23.), de már a fáradság terhe rajta marad. Űgyannyira, 
hogy Lámekh szemében csak Noé születésére és jövendőjére tekintettel 
szelídül a munka értelmessé és célossá, ilyen formában: „Ez vigasztal 
meg minket munkálkodásunkban és kezünk terhes fáradozásában a föl
dön, amelyet megátkozott az Úr” (Gen. 5, 29.). A munka küldetés és 
hivatásszerűsége azonban mindig arra az Istenre utal vissza, akitől nem
csak átok telt, hanem az áldásnak is ajándékozásra kész gazdája.

Igen gyakori kifejezés a munkára az Ótestámentomban a „möláká” . 
A „láak” igéből származik, amelyik azt jelenti: küldeni, küldöttnek lenni, 
a szolgálatot elvégezni, szolgálni. Ilyenformán a möláká kifejezi a munka 
küldetés- és hivatásjellegét is, annak sokoldalúságára emlékeztetve. Köz
vetlenül is szolgálhat a munka, foglalkozás, ipar, földművelés, ipar
művészet kifejezésére (pl. Ex. 31, 2—5.). Az Ótestámentom másik igen 
fontos munkaszava a „maasze” . Nemcsak a munka sokféleségére és sok
rétűségére világít rá, hanem a munka eredményességére és eredményére
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is. Sőt, a munka közvetlen eredmén'ycélosságát ez a szó fejezi ki leg
jobban. Bir. 19, 6-ban a mezei munka, I. Krón. 23, 28. és 31, 21-ben az 
Isten házának szolgálata, Ézs. 29, 16-ban az ipari munka, Bir. 13, 12-ben 
a hivatás kifejezésére szolgál. A munka eredményére utal I. Sám. 25, 
2-ben (gazdaság, jószág), Gen. 40, 17-ben (maasze ófe =  sütemény), Gén. 
26, 1, 31-ben (mestermunka =  maasze hóséb), Zsolt. 45, 2-ben (művészi 
munka eredményeként költői mű), Ex. 23, 16-ban (mezei munka ered
ményed A munka folyamatosságát és egész életre szólóságát mutatja ez 
a kifejezés: „séset jömé hammaasze” =  hat munkanap (Ez. 46, 1.). 
Kitűnik ebből is, hogy a munka nem pusztán megélhetés dolga, hanem 
hivatás is. A munkára vonatkozó más-más jelentésárnyalatú szavaknak 
különben egész sora fordul elő az Ótestámentomban. Pl. „póal” _= munka, 
kereset, szerzemény, ipar. Ez tehát inkább a közvetlen keresettel járó 
munka kifejezése. Hokonjelentésű vele a „szachar” szó is. A „jögjá” és 
„jögia”, a „sziblá” és „ámál” szavakban inkább a tartós erőkifejtés, a 
megfeszített, lankadatlan és fáradságos eredményretörés jut kifejezésre, 
sőt, a két utóbbiban a kényszer vonása is ott van. A „machasábá” szó 
a tervszerűen átgondolt munkát jelenti. A szolgálat jellegű munka meg
jelölésére használatos az „abódá” főnév is.

A „hat napon át végezd munkádat!” (Ex. 23, 12; 20, 9.), „az ember 
munkájára megy ki és az ő dolgára mind estéig” (Zsolt. 104, 23.), „nyár
ban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét” (Péld. 6, 8.), 
„eredj a hangyához, te rest” (Péld. 6, 6.) mind olyan megnyilatkozásai 
az Ótestámentomnak, amelyek lehetétlenítenek a munkával szemben min
den kibúvót, minden más verejtékével való henyélést. A dologtalanságot 
és a szegénységet együtt látja az Ótestámentom (Péld. 6, 11; 18, 9.). Éppen 
úgy érvényesül benne a munka örömének ajándéka, mint a minőségének 
követelménye: „Kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.” 
(Zsolt. 128, 2.). „A nép nagy kedvvel dolgozott” — olvassuk Nehemiás 
könyvében (4, 6.). A szorgalmas háziasszony kedvvel fon, sző és látja, 
hogy munkája hasznos (Péld. 31, 13, 18.). Hirám minden mesterművét 
bölcsességgel, értelemmel és tudással csinálta meg (I. Kir. 7, 14.). „Van 
olyan ember, akinek munkája elvégeztetett bölcsességgel, tudománnyal 
és jó kimenetellel” — mondja a prédikátor (2, 22.). — Még három szem
ponttal megtoldhatjuk a fentieket, a) A munka terhes volta ítélet, de 
Isten széretete egyáltalán nem zárja ki, hogy az ember okosabbá, tehát 
könnyebbé és eredményesebbé tételéért fáradozzék. Az általános munka
menetbe kezdettől fogva beletartozott ez is és Isten kegyelme és ígérete 
erre is kiterjedt, b) A szorgalmas és eredményes munka nem teszi feles
legessé, hanem inkább indokolja Isten kegyelmének állandó komolyan- 
vételét. „Az is. hogy az ember jól él az ő munkájából, az Istennek aján
déka” (Préd. 3, 13; Ézs. 65, 22/b). A pillanatnyilag eredménytelennek 
látszó munka, a Benne való bizodálom által nem vezet megtorpanásra 
(Ézs. 49, 4.). (Már az Ötestámentom is ismeri azt a messzebb néző szem
pontját a munkának, amelyik az egyéni érdeken túltekint a családra 
(Pérd. 31, 26—29; Préd. 4, 8.) és a felebarátra, az embertársra. „Ne fogd 
meg a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak meg- 
cselekvése. Ne mondd a te felebarátodnak: menj el, azután térj meg és 
holnap adok, holott nálad van, amit kér” (Péld. 3, 27—28.).

Nem huny szemet azonban az Ótestámentom a becstelén vagyon
szerzés és a kizsákmányolás felett sem. „Jaj annak, aki hamisan építi 
házát, felházait pedig álnokul; aki az ő felebarátjával ingyen szolgáltat
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és munkájának bérét néki meg nem adja” (Jer. 22, 13; Péld. 14, 31; 20, 17.). 
Végül, az Ótestámentom is ismeri (és ez a munkára is vonatkozik): „Min
dennek rendelt ideje van (Préd. 3, 1.), továbbá: „Nem örökkévaló a 
gazdagság” (Péld. 27, 24.). — Nem lényeges, de megemlítésre érdemes, 
hogy az Ótestámentom is ismer több olyan esetet, amikor valaki fizikai 
munkából szellemi munkára hivatott el. Saul a mezőn dolgozott királlyá 
kenetése után is, mielőtt ténylegesen elfoglalta volna a királyi széket 
(I. Sám. 11, 5—7.). Dávidot juhpásztor korában kente fel Sámuel ki
rállyá (I. Sám. 16, 11—13.). Elizeust szintén az eke mellől indította el 
Illés prófétai szolgálatra.

AZ ÜJTESTÁMENTOM legfontosabb munkára vonatkozó szavai az 
„ergon” és a „koposz” . Az előbbi cselekvést, tettet, munkát, hivatali tény
kedést, teljesítményt, művet, hivatást jelent és a munka eredményét is 
kifejezheti. Az utóbbi fáradozást, munkát, erőfeszítést, megterhelést 
jelent. (Ezek igei alakján kívül még a „poleó” és a „prásszó” igék jöhet
nek számításba.) Különösen figyelemre méltó ezeknek a szavaknak az 
együtt vagy egymással kapcsolatban való előfordulásuk. I. Tess. 1, 3-ban 
a „to ergon tész piszteósz” és a „koposz tész agapész” kifejezések for
dulnak elő egymás mellett. Tartalmilag, teológiailag és gyakorlatilag is 
valóban összetartoznak. A hitből fakadó munka és a fáradozásban való
ságos szeretet kifejezései ezek, melyek csakugyan összetartoznak, mert 
egyik nincs a másik nélkül. Ilyen összefüggést mutat a két szó más for
mában I. Tess. 2, 9-ben is. Pál és társai éjjel-nappal dolgoznak, fizikai 
és szellemi értelemben és az evangélium ügyében így kifejtett munkájuk: 
koposz. Még szembeötlőbb és tartalmasabb a két szó igei alakjának kap
csolata Ef. 4, 28-ban, „A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék 
és azt cselekedje kezével, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködő- 
nek” . Jel. 2, 2-ben, Krisztusnak az efezusi gyülekezethez szóló levelében, 
arról történik említés, hogy Krisztus ismeri és együtt tartja számon a 
gyülekezet vezetőjének cselekedeteit és fáradozását (erga kai ton kopon). 
Ebből az összefüggésből három következményt máris levonhatunk a 
munkának új testámentomi szemléletére, a) A Jézus Krisztusban hivő 
emberek számára, éppen hitük alapján, a munka nem az élet keserítője, 
hanem terhes, fáradságos és áldozatos volta ellenére is alkalom, a sze
retet, engedelmesség és hűség gyakorlására. Más oldalról: olyan lehetőség, 
amelyik egyúttal magában foglalja a bizonyságtétel erőltetés nélküli 
megvalósulását, szóval is, de sokkal inkább tettekkel. Tehát az általános 
emberi munka kerete, éppen a hozzá való helyes viszonyulás alapján 
bizonyul a hitről élettel való tanúskodás alkalmának, b) A munka helyes 
gyakorlása egészséges korlátnak mutatkozik több irányú erkölcsi eltéve
lyedés ellen. Ezzel embereket véd önmaguk és mások megkárosításától, 
c) A Krisztusra tekintő hit azzal a bizonyossággal vetheti bele magát a 
munkának minden időszerű fajtájába, hogy az áldás ígérete nem a munka 
fajtája szerint érvényes vagy érvénytelen, hanem az a benne tanúsított 
hűségnek szól. Ez a körülmény elevenné teszi az ítélet szempontjának 
ébrentartását, a munkában mindig elengedhetetlen becsület és felelősség 
növelésére. „Nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cseleke
deteitekről, amelyeket tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgál
tatok és szolgáltok a szenteknek” (Zsid. 6, 10.). A munka szolgálat és 
Isten iránti engedelmesség jellege tehát, éppen a hitnek előtérbe kerülé
sével, még nagyobb hangsúlyt kap az Űjtestamentomban mint az Óban. 
Erre mutat a két fiúról szóló példázat is (Mt. 21, 28—31.).
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Nem ismeretlen azonban a munkának példaadó jellege sem az Űj- 
testámentomban. Pál apostol a maga munkában való hűségét is előhozta 
ilyen célból. (Csel. 20, 35.). Ezt annál inkább tehette, mert mint fizikai 
és szellemi dolgozó, mindkettőben élen járt (Csel. 18, 3—4.). Nem hiány
zik továbbá a munkával együttjáró azon jognak kiemelése sem, amelyik 
a munkán át vezet a megélhetéshez. Méltó a munkás eledelére, illetőleg 
jutalmára, bérére (Mt. 10, 10; Lk. 10, 17.). „Aki szánt, reménység alatt 
kell szántania és aki csépel, abban a reménységben csépel, hogy része
sednie kell a termésben” (I. Kor. 9, 10/b). Ez a megfogalmazás egyúttal 
a harácsolás lehetőségét is kirekeszti. A munka ugyanis nem erre jogosít, 
hanem a megélhetésre. De a munkakerüléssel ez a jog elvész (II. Tess. 
3, 10.) A munkás élet a becsület útján járás, a dologkerülés pedig a ren
detlen élet széles országút ja (I. Tess. 4, 11—12.). Pál apostol, éppen a 
Krisztusra hivatkozással, ezt a magatartást kereken elutasította (II. Tess. 
3, 11.). Érdemes itt külön is utalni a II. Tess. 3, 11-ben található „peri- 
ergdzomenosz” szóra. Haszontalan dolgokkal foglalkozó embert jelent, 
aki a maga kötelességszerű dolgát félreteszi és olyasmibe ártja magát, 
amihez semmi köze, de amivel nem is érdemes foglalkozni. Ennek is van 
mindig időszerű mondanivalója. Végül ide kell sorolni még a kizsákmá
nyolás elleni legveretesebb újtestámentomi igét Jak. 5, 4-ből, amely sze
rint a ki nem fizetett munkásbér miatt kárt szenvedettek sorsa bosszúért 
kiált. Isten maga gondoskodik arról, hogy a becsületes munka végzője 
„ergatész anepaiszchüntosz”, azaz szégyent nem valló munkás legyen 
(II. Tim. 2, 15.). Mivel Jézus Krisztusban az egész életterület oszthatatlan, 
ilyen értelemben minden jószándékú munkában Isten munkatársai (szü- 
nergoi tu theu) vagyunk. Ez pedig önmagában véve is a köz javára köte
lez el minden munkában (I. Kor. 3, 9.).

Szabó Gyula
(Folytatjuk)
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Himnológiai ismertetés
Jézus Krisztus mi Megváltónk (738. ének)

Luther kevés számú szabadon költött éneke közül való. Ez azt jelentig 
hogy nem Zsoltáron vagy más igehelyen alapul, és nem is valami közép
kori ének feldolgozása. A három rövid vers nagyszerűen mutatja Luther
nek, mint énekszerzőnek sok kiemelkedő jellemvonását. Ezeket így jel
lemezhetjük: a lapidáris mondatok, a szűk keretek közt is hatalmas tar
talmat ölelnek fel. Sok egyéb húsvéti ének nagyobb terjedelemben, pom- 
pázatosabb formában is sokkal kevesebbet mond. Rámutat a paradoxonra: 
a Bűntelen hordozza Isten haragját: „Ártatlan szenvedéseddel Atyád en
gesztelőd . . . ” (2. v.) Jézus az elveszett, bűn által megkötözött, halálba 
süllyedt és Istentől elszakadt embert Istennel megbékélteti. Ahhoz járul
nak, Akinek kezében van a halál és élet, bűn és kegyelem (3. v.).

Idő kell ahhoz is, hogy ezt a feltámadás erejével átitatott éneket, 
csak valamennyire is meghalljuk és soha nem hallgathatjuk eleget. (Paul 
Gábriel nyomán)

Jer, kérjük Isten áldott lelkét (703. ének).
Egyik legrégibb énekünk. Kapcsolatos a Szentháromság utáni első 

vasárnap epistolájával és evangéliumával. (I. János 4, 16—21. és Lk. 16, 
19—31.) Ha a gyülekezet a két lekció között énekli, mint főéneket, akkor 
jól kapcsolja össze a két lekciót. A  harmadik vers imatárgyként veti fel 
azt, amit az epistola végén olvasunk: „Mert aki nem szereti a maga atyja
fiát akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk 
is van Őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is”. 
I. Ján. 4, 20—21. v. Az első vers pedig azért könyörög, hogy a gazdag sor
sát elkerüljük, akit az evangélium szerint, készületlenül ért a halál. 
(1. vers: „Hogyha jön a végóra, mellénk álljon, hazatérésre készen ta
láljon” .)

Az ének az Ige meghallásáért könyörög. 1542-ben Luther ezt az éne
ket felvette a temetési énekek gyűjteményébe is. Az első és negyedik vers 
feljogosít erre. De semmiképpen sem eredményezheti ez azt, hogy gyása- 
indulóként énekeljük. A dallamot nem terjengősség, hanem erőteljes len
dület kell, hogy jellemezze.

Az ősi vershez Luther három saját verset csatolt. (Énekünk eredeti
leg ugyanis a zarándokok népéneke volt.) Ezáltal lett földi zarándok 
utunk minden egyes állomása számára „imádsággá a Szentlélekhez, eljö
veteléért, kegyelemért, szeretetért, megvilágosíttatásért, állhatatosságért”  
—, ahogy azt 1541-ben a nagy strassburgi énekeskönyv megjegyzi.

Már búcsút veszek tőled (554. ének).
Senki sem vonhatja ki magát e ritka szép költemény hatása alól. 

Eleven, erős hit jut benne kifejezésre. Valerius Herberger szülővárosának, 
Fraustadtnak, hű lelkipásztora, gyülekezetének adta ezt az éneket. Eredeti 
felírása így hangzott: „Ahitatos imádság, amelyben a fraustadti evangé
likus gyülekezet 1613 őszén a szívét az Úrnak szentelte, mivel Ő súlyos 
haragjának vesszejét, amely alatt kettőezer ember meghalt, kegyelmesen 
letette. Egyúttal vidám ének, amelyben a kegyes szív búcsút mond a vi
lágnak.”
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Ebben az énekben egy olyan férfi beszél hozzánk, aki önfeláldozó 
gondoskodással segítette gyülekezetét. Mi jellemezte munkáját és szolgá
latát? Népközei, mély érzésű és magvas prédikációkat mondott. Gyakor
lati érzéke folytán meg tudta őrizni gyülekezetében a belső és a külső 
rendet. A dogmatikai vitákban nagylelkű volt. Írásai révén Fraustadt 
neve messze az ország határain túl ismertté vált.

Nehéz idők a hivőt még erősebbé teszik hitében. Mi vette körül Her- 
bergert amikor ezt az éneket írta? Elcsúfító betegség, kételkedés, szoron
gás, halál, enyészet, az ember tehetetlensége. A bomlás és hanyatlás kö
zepette átnéz a költő abba a világba, amelyben „nem lesz többé sem ki
áltás, sem fájdalom”. Az örökélet reménységével vigasztalja gyülekezetét. 
(4—5. vers)

Jézus élte életemnek (734. ének).
Ha az ember beteg lesz és néhány hétre, vagy esetleg véglegesen el

veszti mindennapi munkájának addigi értelmét, ijesztőnek tárulhat fel 
előtte a kérdés: mi a dolgok végső értelme, ha egyszer a halál kikerül
hetetlen?

Az ilyen fájdalmas hetek nem véletlenek. Isten hívása szól ilyenkor 
a beteghez, amelyet meg kell hallania, hogy élete új fordulatot vehessen. 
A betegség napjai és hetei a kényszerű elcsendesedés által maradandó 
áldást akarnak hozni.

Egy ilyen fájdalmas életfordulat tapasztalata áll énekünk szerzőjé
nek, Homburg Ernő Kristófnak énekei mögött is. 1605-ben Mihlaban, 
Eisenach mellett született. Mint jogtanácsos Naumburgban élt és ott halt 
meg 76 éves korában. Életének csaknem a feléig távol állt az élet mé
lyebb értelmének megragadásától. Szerelmi és bordalok költőjeként ünne
pelték és dicsőítették. 1638-ban „Clio” néven adta ki ezeket. A harminc
éves háború borzalmaival szemben sem menekült a hithez, mint pl. 
Gerhardt. Szíve mélyén döntő változást csak az hozott, amikor ő és fele
sége súlyos beteg lett.

Testi nyomorúságában tanulta meg ő is, mint Pál Isten kegyelmét 
dicsőíteni. Most elhatárolja magát előbbi könnyelmű költeményeitől. 
Csak most nyílik meg a szeme, hogy a maga és mások életét is Isten 
vezetése alatt lássa.

Énekünkben kissé nyomasztólag hat talán Jézus szenvedéseinek rész
letes leírása. Itt mutatkoznak meg annak a Krisztus-misztikának a kez
detei, amely a későbbiekben elviselhetetlenné vált. De Homburgnál még 
nem a megfeszített szenvedéseibe való belemerülés a cél, hanem éneké
vel a bűnbocsánatból fakadó hálaadó életre akar elvezetni.

Jehova csak Neked, énekelek (11. ének)
Egyszer megkérdezték Adolf Stöckert, honnan nyeri az erőt tömér

dek egyházi munkájának elvégzéséhez. Dolgozószobájában az ima
zsámolyra mutatott és azt mondta: „ott harcolom meg a harcot és nyerem 
el a győzelmet” . Az igazi imádság azonban, mint mindenki tudja, nehéz 
dolog. Szükségünk van belső felkészülésre a helyes imádsághoz és ebben 
akar segíteni énekünk, amely Rogate vasárnapjára készült, a nap evan
géliuma: Ján. 16, 23—30. alapján.

Énekünk szerzője, Bartholomeus Crasselius 1677-ben született Hallé
ban. Niddai, majd düsseldorfi lelkész. Itt halt meg 57 éves korában. 
Az állandó konfliktusok, amelybe hibája ellenére keveredett, beámyé-
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kozták munkáját, életét. Egyre inkább apokaliptikus bűnbánat-prédi- 
kátorrá lett. Illésként égett Isten ügyéért. A gyülekezet, sírkövén hűséges 
és komoly lelkipásztornak nevezi.

Csak kevés éneket írt. Énekünk 1697-ben jelent meg, a korábbi idő
szakból származik. A Bach által írt dallam ad ennek az éneknek igazán 
ujjongó és szárnyaló hangot. Bach dallamát a gyülekezet is megtanul
hatná.

Jer, tárjunk ajtót (720. ének)
Az ádventi időszak az egyház énekein, liturgiáján, és a prédikációk 

alapigéjén keresztül Krisztus háromszoros jöveteléről szól: első eljöve
teléről, amikor „bételt az idő”, mint jászolban fekvő gyermek jött el; 
naponkénti eljöveteléről a gyülekezetbe, ahogyan egyszer Jeruzsálembe 
bevonult, mint a világ Megváltója; és utolsó visszajöveteléről, amikor 
eljön ítélni élőket és holtakat.

Énekünk arra várakozásra akar elvezetni, amelyben az ember fel
ismeri a maga szegénységét és elfogadja az élet és üdvösség ajándékát. 
Két bibliai kép kapcsolódik össze az énekben: a 24. Zsoltár ünnepi litur
giája és a Jeruzsálemi bevonulás Hozsannája. A 24. Zsoltár verseit litur
gikus váltakozó éneklésben énekelték mikor Dávid korában a szövetség 
ládáját ünnepi menetben Jeruzsálembe vitték. A kapuk előtt a kísérő 
kórus, magát a kaput kérte meg, hogy nagyobb legyen, mert különben 
az Úr dicsősége szétfeszítené.

Az erős Király bevonulásával összekapcsolja énekünk a szelíd és 
irgalmasság Királyának bevonulását. Az Ő méltó fogadása énekünk leg
bensőbb témája.

„Jer, tárjunk ajtót lelkesen!
A szívünk templommá legyen 
És hintsük benne szét a hit 
Szép élő pálmaágait.”

Gáncs Aladár
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Az igehir dető műhelye

REFORMÁCIÓ ü n n e p e

Lk 12, 1-10

AZ EVANGÉLIUM VILÁGOSSÁGA
Reformáció ünnepe azt a feladatot állítja elénk, hogy Isten igéjének, 

közelebbről textusunknak a fénye rávilágítson Istennek a reformáción 
keresztül végzett munkájára, s ezen át megmutassa, hogyan végzi Isten 
az egyház irányítását és vezérlését mind a mai napig. Nem elegendő 
tehát ezen az ünnepen olyan exegézist nyújtani, amely nem mutat rá 
Isten cselekvésének távlataira, de nem elég az sem, ha csupán a refor
mációig jutunk el és odáig tárjuk fel Isten egyházvezérlő tevékenységét, 
hanem meg kell szólaltatnunk Isten igéjét a jelenre nézve, a mi viszo
nyainkra nézve is.

Jézus Krisztusnak az evangéliumokon végighúzódó élet-halálharca a 
farizeusokkal tükröződik textusunkban is. Tanítványait óva inti a fari
zeusok kovászától, amit itt közelebbről a kéf mutatásban jelöl meg. A 
farizeizmus ellen azért küzd, mert az a visszaélés a vallással. A fari
zeus kezében is ott volt az ószövetségi Szentírás, aminek az írástudók 
voltak a hivatott magyarázói. Azonban a Szentírással a kezükben is üres 
és formai vallásosság volt ez csupán. Jézus szerint: „minden dolgukat 
csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek” . (Mt 23,5). A kép
mutató farizeus látszatra dolgozik. Emberek előtt színészkedik. Ezzel letér 
Isten akaratának az útjáról. Nem a lényegesre teszi a hangsúlyt, hanem a 
lényegtelenre. Megszűri a szúnyogot, a tevét pedig lenyeli. Tizedet ad 
a mentából, kaporból, tehát betartja a törvény aprólékos előírásait, a 
lényeget azonban elveszti szem elől, pedig azt olvassa az Írásban, hogy 
Isten irgalmasságot akar, a szív odaáldozását, és nem áldozatot, szent
írást, vallásos sürgés-forgást.

A farizeusi képmutatás félrevezeti az embereket, elviselhetetlen ter
het rak rájuk, Isten igazi akaratát pedig távol tartja tőlük. Ezért a fari
zeizmus alapbűne az Istentől való elszakadás és helyette vallásos sza
bály-megtartássá, külsőséggé válik a hitélet. Isten háttérbe szorul és 
előtérbe kerülnek az emberi, papi, egyházi előírások, amik mögött a pap- 
ságnak az uralkodásvágya és hatalmi ambíciója húzódik meg. Isten igéje 
helyett az emberi vallásos szabályok lesznek a fontosak.

Jézus Krisztus leleplezését és megszégyenülést ígér a farizeusi maga
tartásnak. Le fog hullni az álarc, a rejtett dolgokra is fény fog esni, 
s nem lesz „olyan rejtett dolog, amely napfényre ne jönne.” Ki fog 
derülni a belső titkos indítóoka a képmutatásnak: az egyéni önzésben. 
Ellenben a tanítványok igazi kegyessége fog megdicsőülni. A farizeusi 
vallásosság által kezdetben elnyomott tanítványi bizonyságtétel ereje és 
igazsága fog nyilvánvalóvá válni. Mert ezzel a szóval Jézus szava hangzik. 
Ezért tudja Jézus Krisztus teljes bizalommal barátilag bíztatni a tanít
ványokat, hogy ne féljenek a farizeizmustól, sem annak fenyegetésétől,
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hanem bátran szálljanak szembe a hamis vallásossággal, bátorodjanak 
fel az igazság mellett, Istent féljék, hozzá igazodjanak. Az ő színe előtt 
pedig úgy is értelmetlen minden visszaélés a vallásossággal, mert a 
mindentudó Isten előtt leplezetlen minden képmutatás és színészkedés.

A farizeusok kegyessége és magatartása állandó kísértés az egyház
ban. Nemcsak egykor régen állt fenn az Isten nevével való visszaélés 
lehetősége, hanem ez a kísértés végighúzódik az egyháztörténelmen. Ennek 
egyik kiemelkedő állomása a reformáció kora. Itt újra kiderült, hogy az 
egyház maga is küzdőtér, benne különböző erők feszülnek egymásnak. 
Az evangéliumtól el lehet szakadni és el lehet tévelyedni, de ugyan
akkor annak a világossága mellett el is lehet igazodni.

A középkori egyházat is megejtette az a kísértés, hogy elszakadjon 
az Isten igéjétől, helyébe valami mást állítson. Ez az igét elhomályosító 
más valami a római pápaság volt. A farizeusi magatartással a pápaság 
magatartása annyiban rokon, hogy a keresztyénségben a hangsúlyt a 
szabálymegtartásra tette. Az üdvösséghez a különféle érdemszerző jócse
lekedetek kellettek, amelyeket a pápaság adományoz a hívőknek, a szen
tek fölösleges jócselekededeteinek tárházából. Isten és ember között meg
jelent a pápaság és a hierarchia. Jézus Krisztus helyett a pápa vált az 
egyház urává, aki egyedül nyújtja az Írás hiteles magyarázatát.

Isten Luther harcán keresztül küzdött egyházának megtisztításáért. 
Mi a reformáció ünnepén nem embereket dicsőítünk, hanem az egyház 
Urát, aki egybegyűjti és kormányozza övéit az evangélium világosságá
val. A reformáció ünnepén Isten egyháztisztító, egyházvezető és egyház
irányító munkáját ünnepeljük. A reformáció sem más, mint az Isten 
igéjéért folytatott küzdelem győzelme az egyházban. Ennek szükségkép
pen kellett a római kovász ellen fordulnia, mert az jelentette az Isten 
igéje érvényesülésének akadályát és gátját.

Jézus Krisztus biztatása minden hamis vallásosság legyőzésére betel
jesedett a reformációban. Az a bátorítás, amit a tanítványok felé mon
dott, megvalósult Luther fellépésében. Luther Márton Isten igaz félel
mében dacolt a császárnak és a pápának a fenyegetéseivel és választotta 
 az igének való engedelmesség útját a vallással való visszaélés szolgálata 
helyett.

Isten ma is úgy cselekszik, mint egykor, Jézus Krisztus tegnap és ma 
és mindörökké ugyanaz. Ő ma is meg akarja oltalmazni övéit minden 
tévelygéstől, farizeusi, formai, látszatvallásosságtól. Ma Isten a keresztény 
magatartás és életfolytatás problémáira irányítja a figyelmet.

 A  farizeusi magatartás ma a világtól, az élettől elvonuló kegyesség 
vonalán jelentkezik, abban a felelőtlenségben, amely nem akar törődni 
az emberre], a felebaráttal, sem annak foglalatával és summájával, az 
emberiséggel. Márpedig az emberiség jövendője döntő kérdései előtt áll, 
amely soha nem látott felvirágzást, vagy az atomháború borzalmait idézi 
fel. Ebben az helyzetben az alapvető kérdések megkerülése, a közöny
nek, fásultságnak, cinizmusnak a magatartása feltétlenül embertelen 
magatartás. De van a ma keresztyénségének egy másik kísértése is. Ez 
pedig abban jelentkezik, hogy az élet döntő problémáiban nem Isten 
akarata szerint foglal állást, nem az emberiség előbbrejutásának, fejlő
désének, haladásának az álláspontján van, hanem a történelem vissza
húzó erőinek az oldalára áll. Ezzel nagy emberi gonoszságot támogat,
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mégpedig az elnyomásnak a gonoszságát Akár egyes embernek a másik 
felett, akár egyik népnek a másik felett gyakorolt elnyomásáról legyen 
is szó. Ebben az a képmutatás, hogy az elnyomókkal való érdekszövetsé
get vallásos érdekkel próbálja álcázni, s feláldozza az Istennek való 
engedelmességet, aki pedig kétségtelenül békét szán az emberiségnek, 
egyenlőséget akar emberek és népek között. Nem vitás, hogy ma keresz
tyénnek lenni azt jelenti, hogy Jézus Krisztus emberszeretetét éljük oda 
a világ elé. Ahogy ő hajolt le az emberhez a segítő és megváltó szeretet 
indítékából, ugyanúgy kell nekünk is krisztusi lelkülettel szolgálnunk az 
emberek javára, előmenetelére és üdvösségére. Luther szavai szerint 
Krisztussá kell lennünk a felebarát számára.

Ez a magatartás ma is ki van téve a farizeusi magatartás támadásá
nak. A vallással való visszaélés mai megnyilvánulása az, amely el akarja 
téríteni a keresztyéneket az Isten akaratának való mai engedelmességtől. 
Erre is vonatkozik Jézus Krisztus bátorítása, amely arra figyelmeztet, 
hogy mi Isten igéjére hallgassunk, a farizeusi magatartás ellenvetéseitől 
ne féljünk, hitbeli magatartásunkban ne ingadozzunk, hanem szilárdan 
álljunk.

Jézus Krisztus egészen meleg hangon szól tanítványaihoz, amikor 
utal öt verébnek a két filléres értékére, s arra, hogy még ezekről a sem
miségekről is gondot visel Isten. Mennyivel inkább visel gondot ember
gyermekeiről, akiket egyszülött Fiának vérehullása árán váltott meg. 
Ebből az is kitűnik, mennyire drága Istennek az egy vérből teremtett 
egész emberi nemzetség. Mennyire gondja van Istennek a lakott föld 
sorsára és jövendőjére. Ha Istennek ilyen drága az ember és az emberi
ség, hogyan merhet akkor bárki is — aki keresztyénnek nevezi magát, 
közönyösen vagy nemtörődöm módon tekinteni azokra az értékekre, ame
lyek Istennek ennyire drágák.

Jézus Krisztus fel akar bátorítani minket az Isten akaratáról való 
vallástételre. Jézus Krisztus bátorítását fogadta el Luther Márton, ami
kor Isten igazságát bátran képviselte a pápával és a középkor hatalmas
ságaival szemben. Tegyünk vallást ma is keresztyén hitünkről, amely 
ma azt a feladatot tűzi elénk, hogy Isten parancsából álljunk az ember 
mellé. Ha ellenkezőt tennénk, Jézus Krisztust tagadnánk meg. Márpedig 
igénk azzal az intéssel fejeződik be, hogy a Szentlélek elleni bűn nem 
bocsáttatik meg. „Mert lehetetlen, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, 
és megízlelték a mennyei ajándékot és részeseivé lettek a Szentléleknek, 
és megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világ erőit és elestek, 
ismét megújulnak a megtérésre, mint akik önmaguknak újra megfeszítik 
az Isten Fiát és meggyalázzák őt” . (Zsid 6,4—6) Mi, akik az igéből meg
ismertük és meghallottuk Istennek jelen magatartásunkra vonatkozó aka
ratát, nem tehetjük, hogy attól eltántorodjunk, s az evangélium világos
sága helyett farizeusi képmutató, külsőleges, látszatvallásosságba merül
jünk.

Isten igéjének a fénye előttünk jár, megvilágítja életútunkat, állan
dóan tisztítja, tanácsolja és neveli egyházunkat a tisztultabb és evan- 
géliumibb magatartás felé. Akkor vagyunk Jézus Krisztus tanítványai 
és a reformáció hű népe, ha emberszeretetünk oly nyilvánvaló a világ 
előtt, hogy abból dicséret és dicsőség száll a mi Atyánk nevére!

Dr. Ottlyk Ernő
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 23. v a s á r n a p
Ján. 17, 11—19.

MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGHEZ
Jézus főpapi imája — az evangélium bizonysága szerint — a tanítvá

nyok nyilvánossága előtt ment végbe. így a főpapi imádság nem csak 
Isten felé szóló bizalmas könyörgés, hanem kinyilatkoztatás és üzenet a 
tanítványok felé is és rajtuk keresztül Krisztus anyaszentegyházának üze
nete a világ felé. Alexandriai Kyrillos már az V. században azt a megálla
pítást teszi erről a fejezetről, hogy benne Jézus, „mint a mi igazi, legszen
tebb főpapunk imádkozik, aki önmagát szánja oda érettünk áldozatul” . 
Vallja tehát Jézust főpapnak, aki népe imáját viszi az Űr elé és abban kü
lönbözik a legkiválóbb főpaptól is, hogy ő nem egy a főpapok közül, ha
nem ő a főpap, aki önmagát áldozza övéiért. Chytreus Dávid, a reformá
ció korának egyik kiváló teológusa mondotta erről az imádságról, hogy 
az „praecatió summi sacerdotia” . Nyomukban kapta az egész fejezet: 
„Krisztus főpapi imája” nevet.

Igénket a Jézus teljes főpapi imájának komplexumában kell vizsgál
nunk, mint annak egy kiszakított részét. Általában jó mindig figyelem
mel lennünk, hogy kiragadott igerészt mindig a teljes összefüggésben 
szemléljük, mert ez megóv az elkalandozástól.

Jézus Krisztus a maga földi fizikai létének közeli megszűnése és en
nek szintén földi következményei tárgyában imádkozik az Atyához. Az 
ő testi eltávozása egészen új helyzet elé állítja a tanítványokat. Nagyon 
jól tudja, hogy a magukra maradó tantványok mily talajvesztettekké vál
nak. Szétesőkké lesznek, mint az oldott kéve. A Krisztustól hallott ige 
ismeretében vannak ugyan ők, de sem az értelme, sem a mondanivalója 
nem eléggé világos előttük. Erre Krisztus több ízben hivatkozik „ti ezt 
most még nem értitek, de majd meg fogjátok érteni” Vagy (Ján. 16:12). A 
tanítványok Krisztus elit gyülekezetét képezik (természetesen lelki vonat
kozásban), de így is mondhatnánk, hogy élcsapata, akiket feltétlenül első 
helyen vet be a harcba. A tanítvány különösen ki van téve annak a ve
szedelemnek, hogy a bűnnel folytatott harcban hite megtörik, a kísértés
ben pedig megtántorodik és hűtlenné lesz Urához. A bűn sodró ereje ál
landó szorongatást támaszt a tanítvány lelkében, de ugyanakkor szorongat
ja á Krisztus szerelme s az Ö dicsőségének valóra válása a jelenvalóság
ban. Krisztus dicsősége mindenekfelett azokban az eszkatologikus javak
ban tükröződik, amelyeket tanítványainak ad. A tanítványnak legfőbb 
feladata ezt tovább tükrözni. Felülről való üzenet közvetítésére van tehát 
megbízatása. A tanítvány tudja, hogy amit a világban akár erkölcsi maga
tartásával, akár szociális, kulturális vagy egyéb emberi értékek tekinte
tében elér, Istent illeti érte a hálaadás. Ez elvezeti őt arra a felismerésre, 
hogy a Krisztushoz tartozik s így az Isten országának tagja. Ha pedig el- 
hivatásához méltó akar lenni, egy pillanatig sem feledkezhet el igénk 
szavairól (11. v.) A világban benne él. Nem maradhat tehát a világ dol
gai és eseményei iránt közömbös. Helyzetét egy kis merészséggel így fe
jezhetnénk ki, hogy Isten országának e világba akreditált képviselője, aki 
ugyan határozott megbízatással él e világban, de e világban él akire nézve 
nemcsak Isten országának, hanem e világnak adottságai és törvényei is 
kötelezőek. Itt kell megtalálja szolgálatát és elvégezze feladatát, mégpe
dig a mában.

574



Ez teszi szükségessé egyházunk útkeresését is a szocializmusban.
Helytelen lenne, ha a tanítvány-fogalmat a 12-re, illetve Júdásnak a 

kiestével 11-re zsugorítanánk; „akiket nekem adtál”  kifejezéssel kiterjeszti 
mindazokra, akik Krisztust Uruknak vallják. Így terjed ki az elkötelezés 
az egész keresztyén Anyaszentegyházra és minden hivő keresztjén em
berre. Ez azonban semmivel sem kisebbíti a két világ polgárságával járó 
felelősséget és kötelességet. Annak a kérésnek teljesítése biztatja a tanít
ványt, amelyet Jézus így fejez ki imájában „tartsd meg őket a te neved
ben” (11. v.) A Krisztusnak adott névben, a testté lett igében, vagyis a 
Szentlélek legdrágább ajándékában az Isten igéjében, amely az egyetlen 
örök igazság. (17. v.-re utal.) A keresztyén ember biztonságérzete és ereje 
a Krisztusban kijelentett igében gyökerezik. Vigasza minden helyzetben 
az, hogy Krisztus szól hozzá igéjében és megtartja őt az ige által, hogy 
el ne vesszen. Általa „bírják teljesen Krisztus örömét ő magukban” (13. 
v.) Ez az üdvélet, amelynek már itt e világban részesévé válik a hitben- 
járó keresztyén.

Így kell tehát értékelnünk az igét és benne felismernünk azt a ke
gyelmi eszközt, amely egyedül képes biztosítani az egység drága ajándé
kát. Ezt az egységet nem szabad semmi más emberi jelszavakban foglalt 
egységgel összetévesztenünk. Nem is valami véd- és dacszövetségben való 
egységről van itt szó, amelyben egymás bűnének elfedezésére késztet a 
„betyárbecsület” vagy, hogy egyik tanítvány bűne felszabadítja a másikat 
ugyanazon bűn elkövetésére, hanem egyek, legyenek úgy, ahogyan Krisz
tus az Atyával egy. Ez az egység, a gondolkozásnak, az érzületnek és az 
akaratnak, a hitnek, a reménységnek és a szeretetnek egysége, mely az 
Atya iránti engedelmességben, a jó keresésében és gyakorlásában, vala
mint a gonosztól való szabadulás vágyában valósul meg.

Ha ezzel a „kegyelemmel erősíttetik meg a szív” , a Krisztus szerint 
való egységre vezethet el. A Szentlélek munkálta hitben születik meg az 
egység Istennel és egymással. Ezt az egységet kell munkálnia a keresz
tyén egyháznak.

Korunkban az egységnek kihangsúlyozott szerep jut. A haladó világ 
célkitűzéseinek megvalósítása el sem képzelhető egység nélkül. Milyen jó 
gondolnunk arra az egységes magatartásra, melyben a prágai keresztyén 
békevilággyűlés ökumenikus felismerésre jutott. Az egységnek kimunká
lásával végezhet — úgy véljük — megbecsült szolgálatot egyházunk a mi 
társadalmunkban. így válhatik az egyház egységre segítő eszközzé.

A tanítvány e világban él, de nem e világból való. Úgy mint maga 
Krisztus is Istenhez tartozik. Érthető tehát, amikor az Úr Jézus így kö
nyörög az Atyához: „őrizd meg őket a gonosztól” (15. v.) és „szenteld meg 
őket a te igazságoddal. A te igéd igazság” (17 v.).

Így Krisztusnak e világban szétszóródott követei bizonyosak lehetnek 
abban, hogy ha az ige igazságában járnak, az Űr őket szolgálatukban meg
szenteli. Fel kell ismerniük azt is, hogy Isten e világban nemcsak a hir
detett ige által és nemcsak rajtuk keresztül cselekszik, hanem meglepően 
újszerű eszközöket, egyes személyeket, embercsoportokat, esetleg gazda
sági körülményeket, vagy éppen emberi eszméket is fel tud használni a 
„jó” kimunkálására. Itt a tanítvány bátran merje helyeselni a „jó” -t, akár
honnan származik is. Tudja meg, hogy melléállásával Isten szerint való 
dolgot cselekszik és az Űr védettségében marad. Magatartásának alapmo
tívuma, hogy teljesen megadja magát Urának. Szubjektív értékét is csak 
az emeli, ha abban a tudatban él és cselekszik, hogy Urának, függvénye s
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az Ő dicsőségét szolgálja. Kedves dolgot cselekszik tehát Urának akkor is, 
amikor az emberiség javát munkálja és tiltakozik az ártalmára szolgáló 
sátáni fondorlatok láttán, valamint akkor is, amikor ellene mond akár a 
neokolonializmusnak, akár a háborús készülődés bármilyen fajtájának.

Félelemre pedig nincs oka, mert Krisztus imája elhárítja útjából az 
utolsó, legveszedelmesebb akadályt is, amikor könyörög az Atyához, hogy 
„őrizze meg őket a gonosztól” (15. v.). Bizonyos lehet, hogy ha híven szol
gálja Urának akaratát, Jézus könyörgésének oltalma mindenhova elkí
séri.

RÖVID VÁZLAT
Bevezetésben helyi adottságunk szerint elmondanám, hogy oltárké

pünk az imádkozó Jézust ábrázolja. Tárgya a mai ige témájából fakad.
Jézus imádsága nemcsak Isten felé szóló intimitás, hanem üzenet a 

benne hívők felé is.
Mi az ige központi üzenete? Az, hogy a Jézus Krisztusban hivők egy

felől Isten országának, másfelől e világnak polgárai.
Jézus Krisztus mennybemenetelét követően csak úgy meri őket ma

gukra hagyni, ha az Atya olyan kegyelmi ajándékoknak helyezi őket bir
tokába, amellyel úgy e világban, mint az örök életben helyt tudnak ál- 
lani.

Ezért imádkozik.
Melyek ezek a kegyelmi ajándékok?
1. Isten igéjében és akaratának teljesítésében való egység.
2. „Őrizze meg őket a gonosztól” , öltözzék fel Isten minden fegyverét 

a bűn ellen folytatott harcban és legyenek kérlelhetetlenek abban a maga
tartásban, hogy ellene mondjanak a gonosznak.

3. Szentelje meg őket az ige igazságában. Legyenek bizonyosak az ige 
változhatatlan örökkévalóságában.

Sexty Zoltán
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A két Bolyai
Némi aggodalom kíséri a percet, amelyben leülünk a Németh László 

darabját játszó Katona József Színház nézőterén.
Az aggodalom oka: megérti-e a közönség ezt a matematikusokkal né

pes darabot? A Bolyai-névvel kapcsolódó matematika meghaladja az álta
lános matematikai műveltség szintjét. Félő, hogy a néző talán nem vesz 
magának fáradságot, hogy a darab gondolatait, üzenetét közel engedje 
magához; s a tapsban majd az író nevét (mint „áruvédjegyet” ) jutalmazza, 
azokra az élményeire emlékezve, amelyek a névhez kapcsolódnak.

A függöny szétnvílása után csökken ez az aggodalom, ha nem is tű
nik el egészen. A színpad a két Bolyaiból az embert mutatja, nem annyira 
a matematikust. Persze, ha vannak matematikusok, akikben az emberi és 
matematikai rész nem különíthető el: a Bolyaink közéjük tartoznak. Nem 
kis nehézséget jelent ez a színpadon: a darab egyik jó tulajdonsága éppen 
az érthetőség, vagy az érthetőségre törekvés: amit elmond a matematiká
ból, nem terheli meg a nézőt. Nem ragad a kérdések lényegébe, de jelzi 
a kérdéseket. Üj szereplő jelenik meg a színen, megtörve a párbeszédet, 
vagy összecsapódik a függöny a felvonás végén: érezzük, hogy a gondolat 
tovább halad, nagyobb matematikai csúcsok felé — de nem kell tovább
mennünk, ha nem értünk hozzá.

Mind a négy felvonás ugyanazt az egy színt eleveníti meg: Bolyai 
Farkas marosvásárhelyi dolgozószobáját látjuk. Az egyhangú színteret 
aránylag kevés szereplőnek kell változatossá tennie (igazi kamaradarab!), 
íróra, színészre egyforma nagy feladatot jelent ennek az egyhangúságnak 
a megtörése. Az író a gondolatok változatosságával küzd érte, a színészek 
pedig a darab hőmérsékletének változtatásával. Itt-ott talán túlzottan is 
forró egy-egy párbeszéd

Bolyai Farkas, az apa, túl van nagy műve, a Tentamen kiadásán, 
amelyhez függesztve jelent meg fiának, Bolyai Jánosnak Appendix-e. 
Farkasnak, a gondolkodó, kísérletező matematikusnak szinte ez az egyet
len maradandó alkotása. Többi kísérlete kudarcba fulladt. Ezt is: többen 
vették meg, mint ahányan olvassák s így is kevesen. Bolyai Farkas Gauss 
barátja Göttingában, nagyszerű ötletei vannak, de ezeket nem tudja (vagy 
nem is akarja?) hasznosítani. Az ötlet megvan, a hasznosítás elmarad 
(szerkeszt gőzkocsit, de ez rozsdásan kerül a szemétre, Stephenson felfe
dezése vasúttá'fejlődik). Fiát csodagyerekként neveli ugyan, de riem ismeri 
el kellőkép pen tehetségét, végig „Appendixének, — függeléknek — akarja 
megtartani, nem engedi saját útjára.

Bolyai János katonai mérnökként kezdi a matematikusi pályát. Az ő 
jellemzése a legtökéletesebb a darabban. Beszélgetésekből már akkor tisz
tában vagyunk ennek a jellemnek fő vonásaival, amikor még meg sem 
jelent a színen. Vidéki garnizonokban telik élete, ezért hazajön apjához 
és nyugdíjazását kéri. Mögötte van a nagy felfedezés: az Appendix, egy 
új geometriai rendszer. De ez az egyébként tehetséges ember megtorpan: 
mintha megijesztené fölfedezése nagysága. Mintha a fölfedezés világossá
gának vakító fénye egészen vakká tenné ezt az embert, aki nincs híjával 
a genialitással járó egyoldalúságoknak. Mivel apja nem engedi, hogy el
vegye Orbán Rózát, leteszi tiszti rangját s vadházasságot vállal vele, kü
lönválva apjától. Domáldi birtokukon aprózza fel magát a többre érdemes



matematikus: Üdvtanát írja. Üdvösség (vagyis jobb sors) — matematikai 
alapon.

A darab feszültségét nem érzékeltetheti rövid kivonat. A két Bolyai 
sem egymás mellett, sem egymás nélkül nem tud meglenni. A darab ez
zel nemcsak kettőjük különös lelki alkatát vádolja, hanem a kort is. Az 
akkori, mozgást gátló társadalom mocsarába bekerül két tehetség, egy
más mellé — erejüket az egymás ellen fordult féltékenységi harc emészti 
fel, ahelyett, hogy a mocsáron fölül próbálnának vele emelkedni. Sors
tragédia ez a darab? Nem. Még akkor sem, ha Bolyai Farkas szava szerint 
az emberi sors a bolygók kötött pályájára hasonlít: az ember lehet meg
elégedett, vagy lázadó — változtatni nem tud rajta. A két Bolyai bele
került egy adott társadalmi helyzetbe, s ebben az adott helyzetben kel
lett megküzdeniük azért, hogy a nékik adatott felismerésekkel szolgálják 
az emberiséget. A felismerést tovább adták, bár nem hallották munká
juk megfelelő visszhangját. A sorstragédiában az ember összemorzsolódik 
a kikerülhetetlen végzet vasmarkában; itt többet látunk: két ember, külső 
és belső nehézségek ellenére, ha talán lustán, vagy akadályozva is, de 
nyugtalanul, fáradhatatlanul mégis törekszik a jobbra, valamit adni akar 
az emberiségnek (János közcsodálkozásra írja a matematikai alapokról 
induló Üdvtant, akkor, amikor sorsa alapján inkább elkeseredett lemon
dásba vonulhatna). Az erőfeszítés lehet hiábavaló, esetleg megítélésünk 
szerint ügyetlen, de a sors megváltoztatására törekvő szándékot mégis he
lyeselhetjük.

S még egyet erről a darabról. Ez a dráma is, mint írójának több más 
írása is, Németh Lászlónak új írói korszakáról tanúskodik. Ezekben a ta
nulmányaiban s színpadán kevesebb átfogó kérdéshez szól hozzá. De új 
gazdagságában mutatkozik meg eddig is ismert írói tulajdonsága, amely- 
lyel egy-egy kérdés boncolásához fog. Apró kérdésekben is érdekes ered
mények születhetnek, ha a hozzáfogás becsületes és alapos — s ezzel a kis 
kérdések is nagy tanításnak szolgálnak alkalmuk A szavak között ilyenkor 
is érezzük az átfogó látásra törő indulatot, sokszor kimondatlanul is. 
Ezért azután ezeknek az új írásoknak, s A két Bolyai-netk is, más a kö
zönségsikere, mint az író eddigi műveinek. Itt nem kiragadott mondatokra 
vagy félmondatokra csattan fel a félig-értők (sőt félreértők!) tapsa; in
kább valami csendes megértés fejlődik a nézőben s halkabb a tapsa is.

Kezdeti aggódásaink nem szűnnek meg egészen; s ha mégis marad 
bennünk megelégedés, annak az az oka, hogy Németh Lászlónak hat évti
zede után is tud változni a hangja. Ez a változott hang a megváltozott 
társadalom megváltozott kérdéseihez szól hozzá. Kívánjuk is, úgy változ
zék, hogy mindig szolgálhassa népünket és társadalmunkat.
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