
A F E L O L D O Z Á S 
Liturgikus rendünk, általános meggyőződés szerint, nagy haladás a múlthoz 

(XIX. XX. sz.) képiest. Egy ponton azonban szó sem liehet erről. A feloldozd s (ab-
solutio) kérdésében. Itt nemcsak hogy haladásról nem beszélhetünk, de határozott 
visszaesésre mutathatunk rá. 

Mindezt pedig azért teszem szóvá, mert úgy látszik, hogy megindul a moz-
galom az egyetemes Agenda, megalkotása érdekéten. Az arad-békési egyházmegye 
'Lelkésziegyesülete 1946. nov. 14-én körlevelet intézett a bányai egyházkerület lel-
készegyesületi elnökéhez, valamint a bányakerületi egyházmegyék Lelkészegyesü-
leteihez. Levelében tudatja, hogy okt, 17-én gyűlést tartottak és foglalkoztak Egy-
házunk és a lelkészi kar aktuális problémáival, többek között az egyetemes 
Agenda kérdésével is. Kér mindnyájunkat, hogy mi is foglalkozzunk az általuk 
felvetett kérdésekkel és hassunk közre abban, hogy minél előbb kialakulhasson egy 
olyan egységes lelkészi álláspont, amely, lehetővé teszi égető problémáink mi-
előbbi megoldását. 

Valószínű, hogy az arad-békésiek levele nem marad hatástalan s így meg-
indul a munkla az egyetemes Agenda előkészítése érdekében is. Ezért vétem fel 
a feloldozás kérdését, mivel a munkát nyilván ott kell kezdenünk, ahol a legna-
gyobb a baj és ahol előreláthatólag igen sok vélemény meghallgatására és meg-
vitatására van szükségünk ahhoz.» hogy jó és közös megállapodásra jussunk. 

A feloldozás mái liturgikus rendünkben rosszabb a réginél., 
D. Iktjjay Sándor Agendájáhan a feloldozás így hangzik: »Legyen a ti 

hitetek és jófeltétele'.ek szerint! A minden kegyelem és irgalom örök szent Istene 
adja az ő Szentjeikének erejét a ti szívetekbe, hogy amit most előtte szájjal val-
lottatok, az valósággal is meglegyen bennetek! Én pedig, mint az Űrnak evégből 
rendelt hivatalos, bár méltatlan szolgája, az Űr Jézus Krisztus ama szavai szerint: 
»Akiknek megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak azoknak« (Ján. 20:23.), hir-
detem tinéktek az igaz megtérés feltétele mellett bűneitek bocsánatát! Teszem ezt 
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, azzal a komoly figyelmezte-
téssel, hogj' meglássátok: többé ne vétkezzetek, hanem teremjetek a megtéréshez 
illő gyümölcsöket! Ámen.« 

Az ezután következő, az egyenkénti {eloldozásnál is alkalmazandó absolutio, 
szórói-szóra azonos a mai liturgikus rendünkben is megtalálható áldással.' 

Egyáltalában nem említi tehát Raffay a kötést. Sem az Igéből (Ján. 20:23.) 
nem idézi azt, ami erre vonatkozik, sem azután nem tér ki erre, mondván: »A 
meg nem térő és jobbulni nem igyekező bűnösöknek pedig hirdeti az Űmak Szent-
lelke, hogy bűneik megtartatnak mindaddig, mig igazán meg nem térnek, ami is 
tudtukra adatik ellenük való bizonyságul. A kegyelmes Isten nyújtsa nekik az ő 
hathatós segítségét a mielőbbi igaz megtéréshez.« Idézetélen csak a feloldó Igék 
említésére szorítkozik és ennek alapján csak a bűnök bocsánatát hirdeti. 

Gyumtz Ferenc Kézi Ágendájában (Pápa, 1902.) a feloldozás szövege a kö-
vetkező: »Legyen néktek a_ ti hitetek és jó feltételetek szerint, A felséges Isten 
támogasson szent segedelmével, hogy most tett fogadástokat hiven teljesíthessétek. 
Ugyanő tartson meg titeket a hitben és jó igyekezetben halálig. Én pedig, mint a 
mi Urunk Jézusnak hivatalos szolgája, amaz ő szavai szerint: »Valakiknek megbo-
csátjátok bűneiket a földön, meg lesznek bocsátva a mennyekben is«, hirdetem 
néktek igazán megtérőknek az Isten kegyelmét és bűneitek bocsánatát az- Atyá-
nak, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.« A további áldás majdnem szósze-
rint azonos a maival/ 

Ez a szöveg is jobb a mainál, de .valamivel még Raffayénál is, mert a János 
evangéliumából vett feloldozási igét kiegészíti Mt. 16:19. és 18:18. alapján ezzel 
a két szóval: »a földön«. S ez, amint majd később látni fogjuk, a feloldozás szem-
pontjából lényeges. 



Karsai) Sándor—CzéJcus István Ágendújában (Bpest, 1889.) a f eloldozás szö-
vege egyesíti magában mindazokat a jó tulajdonságokat, amelyeket külön-külön 
Raffaynál és Gyurátznál megállapítottunk: csak az oldást említi, a kötést nem és 
hangsúlyozza az >e földön«-t is. »Legyen nektek a ti hitetek és szent feltételeitek 
szerint. A kegyelmes Isten adja nektek szent lelkét és támogasson hathatós segedel-
mével, liogy amit szájjal vallottatok, az tettel és valósággal is feltaláltassék szívei-
tekben. Én pedig, mint a Krisztus evangyéliumának hirdetésére rendelt szolgája az 
Úrnak, urunk és üdvözítőnk a^on nyilatkozata szerint: »Valakiknek megbocsát-
játok bűneiket e földön, azoknak meg lesz bocsátva mennyekben is«, hirdetem nek-
tek az igaz bűnbánat és megtérés feltétele alatt Istennek kegyelmét és bűneitek bo-
csánatát, hogy feloldva legyetek azoktól mennyen és földön, teszem pedig ezt az 
Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek Istennek nevében azon komoly felhívással: 
»Meglássátok, hogy többé ne vétkezzetek,, hanem teremjétek a megtérés igaz gyü-
mölcseit.« Ámen.« 

Megemlítem még, hogy a reformátusok ágendájában is jobb a feloldozás a 
mienkénél. Ezt azért kell figyelembe vennünk, mert a közös gyónás és feloidozás 
liturgiánkban nem evangélikus, hanem református eredetű.1 Istentiszteleti rendtar-
tiísukban (Bpest, 1930.) a feloldozás egyszerűen így hangzik: »Most azért én, mint 
az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de hivatalos szolgája, hirdetem 
ti néktek a ti bűneiteknek bocsánatját és az örök életet, amelyet megád a mi 
Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből az ő Szent Fiáért mindnyájunknak. 
Ámen.« r 

Ivét szempontból is tökéletesebb ez a forma a mienkénél. 
Először: nincs szó benne kötésről, ami a mi absolutionknak rendkívül nagy 

tehertétele; másodszor: rövidebb és velősebb, mint a miénk. 
Rosszabbul állunk tehát a reformátusoknál is s eß azért feltűnő, mert új 

istentiszteleti rendünkben mi a reformátusok liturgiájánál valami jobbat, tökéle-
tesebbet szerettünk volna produkálni. De ez a feloldozás tekintetéten nem sikerült. 
Sőt, visszaestünk olyan hibákba, amelyeknek valamikor református hatásra lettünk 
áldozataivá és jobban beleestünk ezekbe mint régen. Talán azért, mert közben már 
valamennyire levetkőztük ezeket a hibákat és a gonosz lélek heted magával tér 
vissza, de bizonyosan azért, mert példaképül az Ágencla S. Confessionis in Eccle-
sia Hungarica etc.,2 ill. az 1598-as Keresztúri Ágenda fe'oldozását vettük. Erről 
az ágendáról pedig azt mondja Jánossy Lajos3, hogy »fájdalmas szakadékot hasí-
tott az egyház — akkor már közel 1500 éves — liturgikus tradícióján, hiszen anya-
szentegyházunk szellemétől idegen, új istentiszteleti rendet proklamált, amellyel év-
századokra megpecsételte az idegen (református) befolyás hatása alá került ma-
gyar evangélikus liturgia szomorú jövőjét.«3 Azonban nem egyedül a keresztúri 
ágenda a bűnbak, legalább is akkor nem, amikor nem azt vitatjuk, amit Jánossy 
vitat, hogy beletartozik-e a közös gyónás és feloldozás a liturgiába vagy nem, ha-
nem arra keresünk fe'eletet, hogy helyes-e a mi feloldozásunk vagy nem. Mert a 
keresztúri ágenda feloldozása ugyan szintén kifogásolható, de annyira nincs tele 
hibával mint a mi absolutionk. A kötésről mindössze annyiban emílékezik meg, 
hogy teljes egészében idézi a kulcsok hatalmáról szóló Igét. Ezen kívül egy szót 
sem szól róla; míg a mi al>solutionk csaknem ugyanolyan ter e V e m ' e n foglalkozik 
a kötéssel, mint a feloldozással. A kulcsok hatalmától a kötést a keresztúri amenda 

f. Jánossy Lajos: A 16. század magyar istentiszteleti öröksége. Győr, 1942. Harc az 
evangélikus istentisztele'ért c. kiadvány 31. lap. 

2. Az Ev. Egyet. Lt. V. 3. jelzésű Agenda S. Confessionis etc. keletkezési idejére 
vonatkozólag v. ö. D. Raffay Sándor: A magyarhoni evangélikus liturgia történetéhez, Bp. 
1933. 13—15. és Schulek Tibor: Bornemissza Péter, Sopron—Budapest—Győr, 1939. 165. 
lapját. 

3 Jánossy Lajos; Az evangélikus liturgia megújhodása, Bp. 1932. 156. lap. 



előbbre veszi/ hasonlóképpen a mai református istentiszteleti rendtartáshoz/ s a 
közgyónást már esak az igazán megtérők mondják el, akiket a lelkész nem tiltott 
el az úrvacsorától. Ilyenformán a keresztúri ágenda absolutioja inkább" nevezhető 
1 eloldozásnak, mint a miénk, az pedig egészen kétségtelen, hogy a kulcsok hatal-
mával nálunknál sokkal jobban él. S éppen ezért, mivel a kulcsok hatalmából 
még a kczgyónás elé helyezi a kötés jogát és gyakorlását, feloldozása, noha idézi 
a kötésre vonatkozó igét, a gyónókban nem kelthet kétséget. 

Mincl ezzel nem a keresztúri ágendat akartam igazolni, hanem csak arra 
akartam rámu atni, hogy a mi absolutionk még ennek az á.^endának a fe'oldozá-
sánál is rosszabb. Mi nehezíti meg a feloldozás kérdésének ci megoldását? 

Abból indultunk ki, hogy liturgiánkban a feloldozás szövege rossz. Most 
pedig azt kérdezzük, hogy mi ennek az oka? Mert hogy van valami oka, az egé-
szen bizonyos. Ugyanis az absolutio nem autonom, hanem heteromon tétel, vagyis 
az érvényessége más tételek érvényességétől függ, tehát a megoldása Í3 más, elő-
zetes kérdések jó vagy rossz megfejtése szerint al.akul. Ezért az a kérdés, mi 
rejlik az absolutio mögött? Mik azok a háttérben meghúzódó előzetes problémák, 
amelyek — úgy látszik — egyelőre még tisztázatlanok s akadályai a jó feloldozás-
nak?" ' " r 

A következőkben ezeket a kérdéseket akarom elővenni. A sok közül három 
főproblémát ragadok ki. A bűnbocsánat közvetítésének és ebben a véges ember 
szerepének, a kulcsok hatalmának, s a löödgycnás és felpldozás liturgiába, tarto-
zanáóságának a kérdését. Kétségtelen, hogy ezeknek a tisztázása nélkül a felol-
dozás kérdését jól megoldani nem lehet. 

Első kérdés: a, bűnbocsánat közvetítése és benne a véges ember szerepe. Ez 
a probléma két oldalról világítható meg, egyrészt a bűnbocsánat megszerzésének 
a szemszögéből, másrészt a finitum capax infiniti elv szempontjából. 

Világos, hogy a bűnbocsánat közvetítése kapcsolatban van a bűnbocsánat 
megszerzésével. De nem abból a szempontból, ahogyan azt mi általában gondol-
juk. A mi gondolkozásunkba nagyon beidegződött ez a tétel: »egy a közbenjáró Is-
ten és embereik között, az ember Krisztus Jézus« (I. Tim. 2:5.). S ezért, ha a bűn-
bocsánat közvetítéséről hallunk, mindjárt attól félünk, hogy ezzel meggörbítjük 
a Krisztus töké'etes áldozatát (Zsid. 9:12., 10:14.). Természetesen ijeszt bennünket 
a kathölikus miseáldozati, mely nem akar más lenni, csak »a megváltás gyümöl-
cseit alkalmazó áldozat,«6 de nem tud megmaradni ezen a síkon. S elriaszt sok-sok 
példa éppen a gyónással és a feloldözással kapcsolatban. Ezért érezzük nyomban 
a synergismus veszélyét akkor, amikor valaki felveti a bűnbocsánat közvetítésének 
s ebben a véges ember szerepének a kérdését. 

Ezzel magyarázható az, hogy a theologiai gondolkozásunk annyira kriszto-
centrikus, annyira csak a Krisztus egyedül közbenjáró voltát s az Általa megszer-
zett üdvösséget és bűnbocsánatot védi, hogy alig jut benne hely azoknak a kérdé-
seknek a tárgya1 ására és azoknak a szempontoknak az érvényesítésére, amelyek a 
bűnbocsánat közvetítésével kapcsolatosak. — Aránylag még eléjg szó esik a Szent-

* Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története, I. kötet, Sopron, 
1924. 777—778. lap. * 

5 Payr Sándor: U. o. közli, hogy a keresztúri agendában a közgyónást megelőző 
bűnbánatra intő beszéd szerint »az igaz poenitentia e három dologból áll; a) a bűnnek is-
meretében, annak megvallásában és azért való igaz szívbéli bánkódásban, b) Krisztus ér-
deméért való bűnbocsánatnak erős bizalommal való elhivésében és c) életünk megjobbitására 
való igyekezetben.« Csak aki igy tart poenitentiát, az méltó az úrvacsorára. S »a lelkész 
az evangélium hatalmával eltiltja a szent vacsorától a bálványozókat, eretnekeket, paráz-
nákat, förtelmes életüeket, stb.« A református »Istentiszteleti rendtartás«, 84—92. lap., tel-
jesen azonos felfogást vall ezzel. 

6 Halész Kálmán; A római katolikus és ortodox egyház miséje elvi szempontból. 
Győr, 1942. Harc az evangélikus istentiszteletért c. kiadvány, 6. lap. 



lélekről, »akiben és aki által közvetíti az Atya-Isten és a Fiú-Isten a váltság nagy 
müvét.«7 Ebből a szempontból joggal a Szentlélekkel való foglalkozás reresztán-
száról beszélhetünk, bár még mindig nem tartunk ott, hogy ne vo na igaz az, 
amiit 12 évvel ezelőtt a theologián tanultam: »a Szentlélek személy essé0e és szemé-
lyes önállósága nem domborodik ki olyan világosan és határozottan mint — a do-
log természeténél fogva — Krisztusnak, a Fiúnak és Istenaek, az Atyának sze-
mélyessége.«8 Ez a mondat legfeljebb annyiban módosult, hogy ma már megkérdő-
jelezzük azt az állítását : »a dolog termeszeiénél fogva.« — Azok közül az eszközök 
közül, amelyeket a Szentlélek a bűnbocsánat közvetítésében felhasznál, az utóbbi 
idői en sokat elmélkedtünk az igéről (szentírás, prédikáció) és a szentségekről (ke-
resztség, úrvacsora) s még az anyaszentegyházról is. Ennek következtében meg-
nőtt a szemünkben ezeknek a dolgoknak a je'entősége. De tisztázatlan még mindig 
ezekkel kapcsolatban a bűnbocsánat közvetítésének a külső, érzékelhető oldala s 
az a hit, melyet ez követel. Egyfelől, a közbenjárás és a Szertlé'ek adta Krisztus-
hit fe'ől világosan láítjuk a dolgokat, de másfelől, az eszközöknek kijáró hit szem-
pontjából nem. Ez azt je leni , hogy amint a Szent'é'eknél nem domborodik ki előt-
tünk határozottan a Szent'é'ek személyessége és személyes önállósága, ezeknél a 
dolgoknál nem látjuk világosan az ige, a szentségek és az egyház objektiv reali-
tását. Vagy lia látjuk, a gyakorla fban a Krisztushit mellett nem tulajdonítunk 
ennek e'ég nagy "jelentőséget s ezzel a Szentlélek munkáját: a közvetítést, a sy-
nergismustól és a katholikus materializmustól félve egyoldalúan elszellemiesit-
jük. — Legkevésbbé tisztáztuk azonban a bűnbocsánat közvetítésének azt a módját, 
amely témánkkal, a feloldozással legközvetlenebb kapcsolatban van, a kulcsok ha-
talmát. Ennek a felvetésére és megtárgyalására 1942-ben nyilt volna alkalom, ami-
kor előkerült a masrángvó^ás kérdése. De az e^yik hozzászó'ó határo^o^an kije-
lentette: »Az evangéliumnak és Luther evanjréMumra alapozott 4 an í j á n a k s t a r -
talma az, hogy a hívő ember szabadon ós közvetlenül járulhat Istenhez Jézus-
Krisztus á tal. I*ten és énközö^tem tehát másnak, embernek, h e b e nincren.«9 S 
ezzel a kérdés el is inté ' te 'e t t : embernek a bűnbocsánat közvetítésében \he l v e 
nincs, ez rovás°ára menne Krisztus Közl^enjáró tisztérek. — Körűbe 1 ^ ew ma is 
a köztünk uralkodó á'talános meggyőződés s ez az oka annak, horv Hturgi'nul an 
a fe'oldozás rossz. Nem látunk tisztán a bűnbocsánat közvet í 'éének a kér^éte-
ben s azt hisszük, főként amikor az általunk végzendő fe1olflo-7ác5ra l-e1 ül sor, hogy 
vétünk a Közbenjáró Krisztus e len. ha élünk a kulcsok hatalmával. 

Nyomatékosan hangsúlyozom azért, hoçv a bűnbocsánat i vonatkozóba? a 
közvetítés rem közke íjárás. Sem a Közvetítő Szen tnek , sem a bűnbocsánaf köz-
vetítő eszközei: az ige, a szentségek, az egyház és a f e V d o ' á t vé^ző hí-ek nem 
árthatnak a Kri°ztus művének, mert kőzve'í 'é ükké1 ce~n i ; e ~ é ?íteni 'e*^ t o ^ e -
te í'eni, sem rre^i^méte'ni nem akar ak Krrz^u" á ^ o ' a t á t . \ 1 űnboc á at köz'"e'í-
té ének a bűnbocsánat me^sze^zé^e 1 való kanc o^ata 'ehát nem e e ' t i remmi'é 'e 
tek in te ten a Krisztus művének: az Általa kiérdemel és m e ^ e ^ e t bűnbocsánat-
nak a megfejelését. Ellenkezőleg azon alapul, hogy a közbenjárás me?történt, a 

7 Dr. Tavaszy Sándor: Reformá'us keresztyén dogmatika Clu^—Kolozsvár, 19S2. 
204. lap. Megelőzőleg Tavaszy élesen elhatárolja egym?s ól a Szentlélek közveM'tő munkáját 
a közbenjáró Krisz'us munkájától, mondván; »Hogy K'isz us közbenjáró ezt egvedül csak 
róla mondhatjuk de nem mondhatjuk a Szsntlélek-Is'enröl.« Természetecen amit ezen kí-
vül az Atya jobbján ülő Krisztusról mond, azt nem tehetjük a magunkévá. 

8 D. Dr. Pröhle Károly: Keresztyén hittan, 68. lap. (1934/35. évi sokszorosított jegyzet.) 
9 Evangélikus Elet X. évf. 4. sz. 2. lap. — Jellemzően mu'at 'a ez a cikk hogy 

mi mennyire rabjai vagyunk a közbenjárás dogmájának. Ezért még akkor is erre gondo-
lunk, amikor másról, a közvetítésről van szó. Az idéze't mondat (közvetlenül járulhatunk 
Is'enhez a Jézus Krisztus által) tökéletesen igaz a közbenjárás szempontjából. De nem állja 
meg a helyét a közvetítés szempontjából, mert bizony mi nem közvetlenül járulunk Tstenhez 
a Jézus Krisztus által, hanem egyrészt a Lélek, másrészt az ige, a szentségek és a kulcsok 
közvetítése által. 



megváltás elvégeztetett s a bűnbocsánat kész. Éppen ezért kerülhet sor a közve-
títésre. Szoros kapcsolatban van tehát a közvetítés a közbenjárással, a bűnbocsá-
nat megszerzésével, pontosabban: a megszerzett bűnbocsánattal, mert ezt kürtöli 
szét. S a Schmalkalden! Cikkek szerint négyféle módon végzi ezt el Isten Lelke: 
»e'ső módja az élőszóteli ige, amelyben bűnök bocsánatba hirdettetik az egész vi-
lágnak. Második a keresztség1. Harmadik az oltári szentség. Negyedik a kulcsok 
hatalma és az együttérző hittestvérek vigasztalása.«10 

Ezze1, azt hiszom, eléggé kimutattam, hogy a közvetítés és a közbenjárás vi-
szonya szempontjából általában, a synergismus veszélye nem áll fent, mert sem 
a Szentlélek közvetítette megigazító hit, sem az írott és előszóbeli ige, sem a ke-
resztség, sem az oltári szentïég, sem a pap11 bűnbocsánata nem kisebbíti a Krisz-
tus keresztáldozatát. De ki kell még mutatnunk azt is, hogy magán a közvetítés 
körén belül sem leheL szó synergismusról : egyfelől a Szentlélek, másfelől az ige, a 
szentségek és a pap közvetítő munkája között. Synergizmusról itt csak akkor le-
hetne szó, ha a hit egyszerű következménye volna az ige, a szentségek és a ,pap, 
röviden: az egyház közvetítő munkájának. Erről azonban szó sincs. Mert Isten 
Lelke felhasználja ugyan az egyházat a közvetítésben, de az ige hallgatói, a szent-
ségek élvezői és a feloldozás kívánói között csak ott és akkor ébreszt hitet, ahol 
és amikor Neki tetszik. 

Összefoglalva mind a két szempontot, azt mondhatjuk: általában a közvetí-
tés és a közbenjárás viszonyára vonatkozóan a synergismus veszélye azért nem áll 
fenn, mert a bűnbocsánat közvetítése feltételezi a Krisztus által szerzett váltságot 
(conditio gratiae Christi) ; a közvetítés körén belül pedig a Szentlélek, mint Közve-
títő és az ige, a szentségek és a pap, mint közvetítők között azért nem beszélhetünk 
synergismusról, mert az utóbbiak közvetítése feltéte'ezi a Szentlélek működését 
(conditio fidei) .12 

Ha mármost a bűnbocsánat közvetítését és benne a véges ember szerepét a 
finitum capax infiniti elv szempontjából nézzük, akkor a következőket mondhat-
juk. * 

Tisztán és jól alkalmazzuk ezt az alapelvet az Istenre és a Jézus Krisz-
tusra vonatkozólag, tehát a megváltás és közbenjárás fogalmi körében. Ez megmu-
tatkozik abban, hogy theologiánk nem a felséges Istenre épül, hanem az Atyára,13 

és nem ismerünk deus pro se-t, hanem csak deus pro me-t a Krisztusban.14 Nem 
űzünk theologia gloriae-t. — Jézusra vonatkozólag valljuk, hogy az »ember Krisz-
tus Jézus« a mi Üdvözítőnk s számunkra az a döntő, hogy Ő meghalt értünk (theo-
lo.uia crucis). — Még ott sem tétovázunk, amikor a Közvetítőhöz, a Szentlélekhez 
érünk, mert határozottan azt valljuk, hogy a Lélek az írott és élőszóbeli ige s a 
keresztség és az úrvacsora felhasználásával működik köztünk. — Csak iákkor kezd 
elhomályosodni a látásunk, amikor a közvetítés körén belül a kulcsok hatalmához 
érkezünk. Itt vagy egyszerűen feladjuk a finitum capax infiniti elvet; vagy lecse-
réljük a finitum non est capax infiniti-re s azt mondjuk, amit a zsidók mondtak: 
»ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanemha egyedül _az Isten« (Márk 2:7.); vagy ügy 

10 Dr. Mesznyik Endre: Luther hitvallása, a schmalkaldi cikkek, 45: lap. 
11 Papnak tekintendő az egyetemes papság alapján a laikus is s »Krisztus minden 

egyes hívőnek megadta a nyilvános feloldozás 'hatalmát.« Dr. Masznyik—Stromp: Dr. Lu-
ther Márton három alapvető reformátori irata, 254. lap. Az egyház babiloni fogságáról. — 
Itt vetem fel, mint problémát, melyet szintén tisztáznunk kellene: a kézrátételt. 

12 Kizárja a synergismus lehetőségét az is, hogy Luther szerint az ige, a szentségek 
és a kulcsok Isten számunkra kontinuitiv, külső munkájának (fremde Werke) a körébe tar-
toznak, mig a kegyelem (per Christum) és a hit Isten tulajdonképeni munkáját (eigene 
Werke) képezik. S ez számunkra teljesen diszkontinuitiv. V. ö. H. M. Müller; Erfahrung 
und Glaube bei Luther, Leipzig, 1929. 

13 Hermann Sasse: Was heisst lutherisch? München, 1936. 114. lap. 
14 Wilhelm Link: Das Ringen Luthers um die Freiheit der Thaolog'e von der Philo-

sophie. München, 1940. 77—165. lap. 



értelmezzük a finitum capax infiniti élvet, ahogy a reformátusok értik: »lia k 
végtelen isteni magába foglalja a véges emberit, akkor el is nyeli.15 De az ered-
mény mindenképpen ugyanaz: a bűnbocsánatot nem merjük absolutio formájában 
közvetíteni. 

A jó feloldozás érdekében ezért egyik elsőrendű feladatunk az, hogy a pap 
szerepét a bűnbocsánat közvetítésében tisztázzuk. A finitum capax infiniti elv 
következetes alkalmazása is megköveteli ezt, de megköveteli maga Jézus is, aki 
bennünket a kulcsok hatalmával felruházott. Nem is szólva arról, hogy hitvallá-
saink és Luther szerint a pap nem kapcsolható ki a bűnbocsánat közvetítéséből. A 
»Vitatkozás a búcsú erejéről«16 7. tétele szerint »Isten senkinek nem bocsátja meg 
vétket, csakis ugy, hogy őt megalázva egyszersmind telje en alárendeli a papnak, 
mint a maga helytartójának.« A fordító jegyzete szerint Luther még ennél a pont-
nál »nem szakított egészen a róm. kath. tradihióyal«.17 Ez azonban nem iga(z. 
Nyomban meggyőződhetünk erről, lia elolvassuk Luthernek ehhez a ponthoz fű-
zött fejtegetését »A 95 tétel magyarázata« c. művében. 18 Itt Luther a feloldozással 
kapcsolatban röviden, de a'aposan kifejti, »hogy Isten nem bocsátja még a vétket, 
csakis, lia a pap már megbocsátottam s valósággal kér bennünket arra, hogy 
«álljon tisztán előttünk, hogy a pap megbocsátja a bűnöket és vétket.« Termé-
szetesen nem feledkezik meg a conditio gratiae Ch'risti-ről és a conditio fidei-ről 
sem. De éppen ezek feltételezésével tart ja fontosnak a pap közvetítését. 

Luther nézeteit megerősíti az ApoIogia19, amikor azt1 mondja: »az Isten 
valóban az ige által éltet, azért a kulcsok hatalma valóban Isten előtt bocsátja meg 
a bűnöket. Lk. 10:16. szerint: aki titeket hallgat, engem hallgat. Amiért is a fel-
oldozó szavának nem kevésbbé kell hitelt aclni, mint az égből szóló szózatnak.« 
Még egybehangzóbb Luther szavaival az ApoIogia német szövege.20 

Tagadhatatlan, hogy él valami bennünk is a papnak ebből a közvetítő sze-
repéből, de nagyon-nagyon elrejtve. A gyónó kérdéseknél elő sem merünk ho-
zakodni vele, az absolutionkból pedig hiányzik az ego absolvo te személyessége.21 

Mindez helyte'en, mert a .finitum capax infiniti elvnek itt is épp olyan nyíltan 
kell érvényesülnie, mint bárhol másutt. Ha csak nem akarjuk meghazudtolni az 
Istent, aki azért rendezte igy a dolgot és iktatta közbe a bűnbocsánat közvetíté-
sébe a véges valóságokat, hogy ezeknek hiteit adva higgyünk s a kegye'em felől 
bizonytalanságban ne legyünk. Ezért éppen fordítva kellene eljárnunk, mint aho-
gyan tesszük. Mi a magunk feloldozásában fent az égben lebegünk. Utolsó gyón-
tató kérdésünkkel a gyónót az égbe visszük, mert azt kérdezzük, hiszi-e, hogy 
Isten a (Krisztus érdeméért) bűneit megbocsátja? S minekutánna igennel felelt, 
hirdetjük neki ennek az Istennek a bocsánatát. Holott a feloldozásnál nem erről 
van szó. Erre vonatkozólag már Luther is megmondta a maga veteményét, mivel 
annak idején a papa is ugyanezt tette: kihirdette és helybenhagyta az isteni bűn-
bocsánatot. Reformátorunk megmondta, hogy neki ez a beszédmód nem tetszik, mert 
az ilyen kihirdetés vajmi jelentéktelen dolog. Először is szerfölött értéktelenné fe-
szi az egyház kulcsait, azután pedig erőte'enné Krisztus igéjét,22 mert csak kép-
letes és az evangéliumi szöveggel meg nem egyező. Mert a szöveg nem azt 
mondja: Mindazt, amit én megoldok az égben, te megoldod a földön; hanem ©1-

15 Tavaszy Sándor dr.; U. o. 171. lap. 
16 Dr. Masznyik Endre: D. Luther Márton egyházreformáló iratai. I. kötet. Pozsony, 

1904. 18. lap. 
17 U. o. 442. lap. 
«8 U. o. 60-70. lap. 
19 Melanchton Fülöp: ApoIogia (ford. Mayer Endre), Bp. 1900. 231. lap. 
so Die Bekenntnisschriften der evangelisch—lutherischen Kirche. Herausgegeben vom 

Deu'schen Ev. Kirchenausschuss. Berlin, 1930. I. kötet, 259. lap. 
í l Luther Márton: Kis káté, Ker. Igazság, 3. kiadás. 18. lap. — Dr. Masznyik Endrer 

U. o. (16. jegyzet) 167. lap. — Dr. Julius Köstlin; Luthere Theologie IL kötet, 248. lap. 
» L. 16. jegyzet: U. o. 162-163. lap. 



lenkezőleg: Minclaz, amit te mégoldasz ä földön, megoldom, az az oldozva lesz az 
égben. Ez igéknek értelme tehát inkább az, hogy Isten megerősíti a pap áldozását 
és nem megfordítva,«23 Az természetes, Luther szerint, hogy a megigazító kegye-
lemnek, amit mi hangsúlyozunk, »már a" szentség vétele előtt jelen kell lennie a 
felnőtteknél,«24 »mert Isten előzetes bűnbocsátó kegyelme nélkül az emberben a 
bűnbocsánat keresésének még csak a vágya sem ébredhet fel«25 (conditio gratiae 
Christi), és »lehetetlen, hogy a szentség üdvösen legyen nyújtható bárkinek, ki-
vévén azokat, akik már hivők és igazak és méltók«26 (conditio fidei). S arra is rá-
mutat, hogy aki a feloldozással kapcsolatban ezt a kegyelmet hangsúlyozza —(mi 
ezt tesszük) —, az eretnekséget űz, mert azzal a véleménnyel azonosítja magát, 
hogy »az újszövetség szentségei a megigazító kegyelmet nyújtják mindazoknak, 
akik annak ellene nem szegülnek.«26 Ez pedig nem igaz, mert az ige, a szentségek 
és a feloldozás nem a megigazító kegyelmet nyújtják, hanem békességet szereznek 
és erősítik a megigazító kegye'embe vetett hitet.27 Olyan módon, hogy például a 
kulcsok hatalmánál fogva a pap a kegyelem és hit feltétele mellett itt a földön 
megbocsátja a bűnöket s hirdeti, hogy amit ő megold, az a mennyben is oldva 
lészen. Nem hiábavaló tehát a mi utolsó gyóntató kérdésünk, ha a conditio gra-
tiae Christi et fidei-re gondolunk, é§ mégis, ha ennél többet nem kérdezünk, ép-
pen azért, mert itt megállunk, vétkezünk a kegyelem és hit feltétele ellen és — 
amint a feloldozásunk mutatja, -— synergi^imusba esünk, mert absolutionk a fel-
tételezett megigazító kegyelem közlésévé válik. Ennek elkerülése végett szükséges, 
hogy a finitum capax infiniti elvhez ragaszkodjunk és az igéhez alkalmazkodjunk. 
Nemcsak annyiban, hogy idézzük, hanem hogy szószerint is vesszük s nem az Is-
nek a Krisztus érdeméért való bűnbocsánatát hirdetjük, tehát a megigazító ke-
gyelmet, hanem a kegyelem ós hit feltétele mellett a mi {eloldozásunkkal kapcso-
latos isteni bűnbocsánatot, mely annak, aki ebben hisz, békességet szerez s »maga 
is kegyelem és Isten ajándéka, minthogy a megnyert bűnbocsánatnak és a kegye-
lemnek hite az.«28 Evégből szükséges, hogy gyóntató kérdéseinket kiegészítsük s 
megkérdezzük a gyónótól: liiszed-e, hogy az én bűnbocsánatom az Isten bűnbo-
csánata? S {eloldozásunknak ehhez a kérdéshez kell kapcsolódnia. Ekkor elkerül-
jük azt az eretnekséget, amelyet mai absolutionk rejteget magában. Ezen kívül fel-
oldozásunk is azzá lesz, aminek lényege és Luther szerint is lennie kell: a megret-
tent lelkiismeret vigasztalójává. Azt mondja Luther Márton: »az ember a kegye-
lem felől — a kegye'em közlése ellenére is — bizonytalanságban van« s »nincs 
békessége, sem vigasztalása, hacsak nem menekül az egyház hatalmához és bűneit 
és nyomorúságát megvallván fel nem fedi s így nem keres vigasztalást s segítsé-
get«. »A pap látva az ilyen megalázkodást és töredelmet, teljes tudatábaái ama 
hatalomnak, amely r.eki az irgalmasság gyakorlására adatott, az 'ily bűnbánó bű-
nöst bűneitől oldozza fel és hirdesse neki, hogy fel vagyon oldozva és eképpen adja 
vissza lelkiismeretének 'nyugalmát, A feloldozandó pedig mindenkép őrizkedjék, 
nehogy kétség fogja el az iránt, hogy meg vannak-e neki Istennél bűnei bocsátva 
és legyen békével szívében. Mert bárha ő lelkiismeretének háborgása miatt bi-
zonytalanságban van is (rendszerűit így van az ott, ahol a töredelem valódi) 
mégis tartsa magát szorosan a pap ítéletéhez és kijelentéséhez, nem magára a 
papra vagy talán annak hatalmára való tekintetből, hanem Krisztus igéje miatt, 
aki nem hazudhat, mikor így szól (Mt. 16:19.): Minden amit megoldotok a föl-
dön, oldozva lészen a mennyben is. Mert az ezen igéjébe vetett hit megszerzi a 
lelkiismeret békességét, hogyha a pap őt az ige szerint oldozta fel.«29 

23 U. o. 59. lap. 
24 U. o. 64. lap. 
25 U. o. 60. lap. 
26 U. o. 69. lap. 
ZT L. 20. jegyzet. 
28 L. 16. jegyzet: U. o. 64. lap. 
29 U. o. 62. lap. 



Ilyen lehetne a mi feloldozásunk is, ha tisztáznánk a bűnbocsánat közvetí-
tésének és tienne a véges ember szerepének a kérdését. 

De a jó feloldozás érdekében tisztáznunk kell a kulcsok haUihnának kér-
dését is. , 

Ezt a kérdést már az előzőkben is érintettük. Sőt, rámutattunk arra, hogy 
mi a lényege és jelentősége a kulcsok hatalmának. Ez a legelső, amit a kulcsokkal 
kapcsolatban világosan ki kell fejtenünk. S csak ezután kerülhet sor a részletkér-
dések, a feloldozás és kötés kettősségének a megvitatására. 

Az alábbiakban erre a két részletkérdésre akarok kitérni. Előbb azonban 
még a lényeggel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a kulcsok hatalma 
semmiféle keresztyén imperializmusnak >nem lehet az alapja. Ez lényeges eltérés 
a kulcsok hatalmának katholikus és evangélikus felfogása között. Az e r ie vonatkozó 
katliolikus hittétel így hangzik: »Jézus Krisztus adott az ő Egyházának kormányzó 
hatalmat (impérium); azaz hatalmat adott neki törvényeket hozni, ítélkezni és 
szükség ecetén büntetni.«30 A mi hittételünk pedig ezt mondja: »A nagy átkot, 
ahogy ezt a pápa nevezi, tisztán világi büntetésnek tartjuk és alihoz nekünk egy-
házi szolgáknak semmi közünk. A kis átok, az igazi keresztyén átok... és az ige-
hirdetőknek nem szabad ezen tisztán lelki büntetésbe vagy átokba vüági büntetést 
elegyíteni.«31 . 

A katholicizinus imperialista felfogása a kulcsokról abban jut kifejezésre, 
hogy különös hangsúly esik náluk a kötésre. Már Luther idejében az igéből a kötni 
szót ragadták ki s folyton csak ezt magyarázták. Ezért kérdi meg' Luther: »Miért 
vb el a pápa címerél en két egyforma nagy kulcsot, holott nem akarja, hogy azok 
egyforma nagyok legyenek s ezt nem is tűri meg? Neki a címermezőt csupán a 
kötőkulccsal kellene kitöltenie, és az oldókulcsot alig mákszemnyinek hagynia, sőt 
ahelyett a Mammont kellene viselnie és hozzá egy ördögkoponyát!«32 E mögött 
a gyakorlat mögött pedig az az elmélet húzódott meg, amely a kulcsokat teljesen 
az imperializmus szolgálatába állította. Ennek az alapja a kötés helytelen magya-
rázata volt. Kötni szerintük azt Mentette: »megparancsolni és megtiltani, vagyis 
törvényt és parancsolatot adni ki a keiesztyénségnek«.83 S ez a hatalom a pápa 
kezében van, aki ennélfogva jogosult »a keresztyének lelkét és lelkiismeretét tör-
vényekkel megkötni, úgy hogy ők engedelmeskedni tartoznak azoknak, hacsak üd-
vösségüket elveszíteni és örökre elkárhozni nem akarnak, viszont aki engedelmes-
kedik, az üdvözül.«34 — Az oldókulcsról nem igen beszéltek, ami érthető is, mert 
a kötés ilyen magyarázata esetén nem az üdvözül, aki oldva van, hanem ellenke-
zőleg, aki kötve van. Ezenkívül alapjaiban rendítette volna meg a pápai hatalmat 
és az erre épített imperializmust a kötés háttérbe szorítása, mert — amint Lu-
ther mondja — »ha az oldókulcs divatba jönne, és . a kötelékek avagy törvényiek 
egy része megszűnnék, ez kezdet és gonosz rés volna, hogy a többi törvények is 
mind megszűnjenek.«35 Ennek ellenére időnként mégis feloldoztak, de mindig vi* 
gyáztak arra, hogy a pápa hatalmát azért kár ne érje. Ezt úgy oldották meg, hogy 
az oldás körét szűkebbre szabták a kötésnél. Azután pedig a feloldozást bizonyta-

30 Schütz Antal: Dogmatika. II. kötet. Bp. 1923. 145. lap. 
31 L. 10. jegyzet, 52. lap. 
32 Dr. Masznyik Endre: Dr. Luther Márton egyházszervező iratai. VI. kötet, Pozsony, 

1914. 119. lap. , í 
3S U. o. 105. lap. — Ma is így magyarázza a kötést a katholicizmus. A Szent István-

Táisulat Szentirás-Bizottsága: Újszövetségi Szentírás (Káldi György) I. kötet. Bp. 1927. 81. 
lap: »Megkötni és feloldani héberes kifejezés, mely annyit tesz, mint mégtiltani és megen-
gedni, elítélni vagy felmenteni, tehát Isten törvényei alapján egyházi törvényt hozni, pa-
rancsolni. kormányozni, bíráskodni. V. ö. még Schütz: U. o. 146., 160., 382. lap» 

34 L. 32. jegyzet, 106. lap, 
»6 U. o. 118. lap. 



áalnná tették; mert az oldókulcsról azt tanították, hogy az clavis errang. Érvé-
nyessége attól függ, hogy az illető tökéletesen gyónt-e.3G 

Luther hevesen állást foglalt ez ellen a tanítás ellen. »A kulcsokról« szóló 
könyve ciskéjében pontr ól-pontra megcáfolja. A kötés ilyen értelmezését elveti 
és kimutatja, hogy az bűnmegtartást jelent. A kötés egyoldalú hangsúlyozíá-
sával kapcsolatban pedig azt mondja, hogy »különös buzgósággal kellene gon-
doskodnunk arról, liogy Krisztus .példája és Ígérete szerint egyik kulcsot a másik 
nélkül ne tanítsuk és használjuk, hanem mindkettőt egybefogjuk, ahogy Krisztus 
is is gy befogja.«37 A két kulcsról szoio részletes tanítást majd később vesszük 
szemügyre. It t csak arra figyeljünk fel, hogy Luther nyomatékosan hangsúlyozza: 
nem egy, hanem két kulcsról van szó az igében. Ez hozzátartozik a kulcsok hatal-
máról szóló tan lényegéhez. S Luther mind a kettőről kimutatja, hogy nem impe-
rialista eszköz egyik sem az egyház kezében. Ebben az értelemben az ige szerint 
egyik sem magyarázható. Ezért felveszi a küzdelmet a katholikus imperialista 
felfogás ellen. Küzd ellene három fronton is egyszerre. Az egyházon (1.) belül 
tiltakozik az ellen., hogy a kulcsokra hivatkozva bárki is hátttérbe szorítsa az 
evangéliumot s előtérbe helyezze a törvényt, azt mondván: csak az üdvSzül, aki 
a törvé' ye'.neü engedelmeskedik. A világra (2.) vonatkozólag jogtalannak minő-
siti az egész — kulcsokra támaszkodó — pápai világhatalmat. Végül (3..) pedig 
összetöri a föld alatt lévő halottak és a föld felett élő angyalok országára rá-
telepedő pápai hatalmat. Tehát egyetlenegy ponton sem hajlik meg a katholi-
kus érvelés előtt, mert szerinte a kulcsok nem az imperializmus, hanem az evan-
gélium eszközei. »Execufrores, az evangélium osztogatói és közegei azok, mint ame-
lyek egyszerűen ezt a két dolgot hirdetik: megtérést és bűnök bocsánatát.«08 

Mt. 18:15—18. v. alapján teljesen a bűnökre szűkítette le a kulcsok hatalmát, »mert 
nekünk •— mondja — Krisztus igéit secundum materiam subjectam kell értenünk, 
vagyis tekintetbe kell vennünk, amiről Krisztus ott, azon a helyen szólt és 
a szerint fognunk is fel az igéket és nem terjesztenünk ki más do'gokra, amik-
ről Krisztus egy szót sem szól. Épp úgy mintha valaki egy helyen minden do-
logról tanítani akarna, vagy egy szót minden dologra ráhúzni, ahogy a rajongó 
lelkek teszik, akik az írásnak majdnem minden mondását a szentségre vonatkoz-
tatják, holott azok a -szentségről egy szót sem mondanak. Minthogy tehát nyil-
vánvaló előttünk, hogy Krisztus itt nem a mennyben avagy a földön való hatalom-
ról beszél, hanem a mi atyánkfiainak bűneiről,, arról, hogy miként javítsák meg ma-
gukat; nem lehet az ő igéit más egyébre vonatkoztatni, vagy érteni, hanem csakis 
e bűnökre és éppen azért a mindaz szót épp úgy, mint a kötni és oldani igéket 
egyszerűen ugyancsak a bűnökre kell alkalmaznunk. Mert Krisztus ezzel kegye-
sen és hathatósan akar minket szegény bűnösöket vigasztalni és nem a pápának 
angyalok felett való ha+almat adni a mennyben, sem a császárok felett való hatal-
mat a földön.«39 A kötőkulcsot sem szabad imperialista módon felfognunk, ha-
nem csakis evangéliumi értelemben, mert »Krisztus kötésének célja, hogy a bűnöst 
a bűnöktől megszabadítsa es Ő a nmga kötésével semmi egyebet nem akar, mint 
hogy a bűnös lelkiismerete szabad és. ment legyen a bűntől: mert azért bünteti 
és köti a bűnöst, hogy az a bűnnel felhagyjon, azért lakoljon és azt kerülje; és 
így ezt a kötést bízvást nevezhetjük a lelkiismeret megszabadításának és a bű-
nöktől való megmentésnek.« i0 Ezért a két kulcsot egybefogva — Krisztus sza-

80 L. 19. jegyzet, 217. lap. A contritrio cordis, coníertio oris és a satisfactio operis 
részekből álló katholikus gyónásra kell itt gondolnunk. A helyzet Luther óta semmit sem 
változott, söt ma általánosabban elfogadott nézet a r. k. egyházban az, hogy a feloldozás a 
gyónástól függ. V. ö. Schütz: U. o. 389—390. lap. 
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40 U. o. 108. lap. Nincs itt szó valami külön kanonikus büntetésről. Maga a kötés â 

büntetés. Amint az ApoIogia (265. lap) mondja; »Ezekben a szavakban; valakit megkötöz-



vaival — a mennyország kulcsainak mondja, »úgy értvén a dolgot, hogy azok a ko-
nok bűnös előtt a mennyet bezárják, a megtérő bűnös előtt pedig a mennyet meg-
nyitják.«41 Viszont a pápa kulcsait nem tartja a menny kulcsainak, mert »azok 
sem a mennybe, sem a hitre, sem a ker-esztyénségre nem segítenek, hanem csu-
pán földi, külső műveileteket rendelnek. Azokat földi kulcsoknak kellene nevezni: 
igen, még ha oly jók volnának is.«42 

Mindez előttünk ma is világos s egyáltalában nem fenyeget bennünket., 
az a veszély, hogy átcsapunk a kulcsok hatalmának ilyen imperialisztikus 
értelmezésébe. Ezt egyszer Lutherrel megtagadtuk s azóta is változatlanul ta-
gadjuk. Ez kétségte'en. Ebben a tagadásban az újabb bibliakutatás nem hogy 
megrendített, de inkább megerősített bennünket, mert még a katholikusok is el-

w ismerik, hogy »az ős szöveg szerint éppen a bűnök megbocsátásáról volt szó, mi-
kor az Üdvözítő az oldás és kötés hatalmára adott ígéretet. Bizonyos továbbá,, 
hogy az oldás és kötés a legújabb kutatások szerint (Brand) nem mindig hasz-
nálatos a zsidóknál sem a rabbis értelemben, hanem akárhányszor közvetlenül 
bűnbocsánatot vagy kiközösítést jelent; és bizonyos, hogy a régi szír értelme-
zők (Didascalia, Const. Apostolicae, Afraat, Efrem) elsősorban erre értelmezték. 
Ez pedig döntő súllyal esik latba; mert egyrészt ivyelvük legközelebb áll az Üd-
vözítő nyelvéhez, másrészt ismerték a rabbis jelentést is.«43 Negációnk tehát a 
katholikus felfogással szemben jogos; de ez nem jelentheti azt, hogy ugyanakkor 
a pozitívumot is ne hangsúlyozzuk. S itt van a mi felfogásunkban egy olyan hiba, 
amelyet a jó feloldozás érdekében minél előbb ki kell küszöbölnünk. 

Már az él őzökben rámutattam arra, hogy a synergismus miatt mi félünk 
a kulcsok alkalmazásától, attól, hogy itt »a földön« bátran, nyíltan és határozottan 
él ünk velük. Jellegzetesen nyilvánult meg ez a fé'elem 1942-ben a magángyónás 
vitájakor, amikor Lie. Fizély Ödön ezeket írta hozzászó'ásában: »aki a m agán-
gyónás bevezetését óhajtja egyházunkba, annak fontolóra kell vennie a ma gán-
IVIoldozás kérdését is. Ahol pedig oldoznak, ott meg is köthetnek s egyszer csak 
odajutunk, hogy mi is a gyóntatószékből akarjuk uralni a lelkeket.«44 Ez a két 
mondat nagyszerűen fe'ezi ki a mi közmeggyőződésünket s azt, hogy a katholikus 
imperializmus tagadásában mi már odáig mentünk, hogy a ku^sok hatalmát illető-
leg csaknem nihilistákká vá'tunk. Fi^élvt valósággal megvakítja ez az imperializ-
mustól való féle'em. ElVedkezik arról, hogv a mi gyónásunk — akár ma?án, akár 
köz — nem azonos a katholikusokéval. Ezt hitvallási irataink ugyancsak kifej-
tik. Nem jut eszébe, hogy nálunk nincs hierarchia. És meg se kísérli, hogv ennek 
a két tényezőnek döntő jelentőségét lemérje a »7elkek uralma« szempontjából. Eze-
ket figye'embe se veszi, hanem csak a Íeloldozást, és a kö 'é ' t emlegeti. Mentségére 
szolgálhat mindenesetre az, hogy a magángyónás kérdéséhez szó^ hoz^á s ez szá-
munkra e'ég észbontó kérdés; bár még ez sem igen menti, mert a magángvónást & 
cura animarium-mal zavarja össze és ezzel bevallja, hogy a feloldozás és kötés 
aktusának a jelentőségét nem ismeri. De rem ismeri ezt a mi liturgikus absolu-
tionk sem, mert — amint majd később kimutatjuk — teljesen bizonytalanságban 
hagy. Miért? Azért, mert a kulcsok hatalmában rejlő pozitívumot: a feloldozást 
iés a kötést nem meri nyiltan, itt a földön végbe vinni. 

Első megjegyzésünk erre az, hogy »Isten remVé^e nem szembekö+ősdi já-
ték.«43 És ha Krisztus elrendelte s megadta a hatalmat hozzá, hogy itt a föl-

tök stb., nincs szó a büntetések kiszabásáról, hanem a meg nem térők bűneinek (érvény-
ben maradásáról) beszámításáról.« Ez ama bizonyos »kis átok« (Schmalkaldi cikkek, 52. 
lap), »amelynél fogva a nyilvánvaló és elvetemült bűnösöket nem bocsátjuk addig a szentség-
hoz, vagy más egyházi közösséghez, amig magukat meg nem jobbítják és a bűnt el nem 
kerülik.« 
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don oldjunk és kössünk, akkor nekünk itt a földön kell oldanunk és köt-
nünk, »nyilvánvaló ítélettel.«46 Ez hozzátartozik a kulcsok hatalmának a lé-
nyegéhez, »minthogy Krisztus a kulcsokat csupán a földön adja meg.«47 Bár »a 
mennyek kulcsai azók (ez igaz), ámde nincsenek azok a mennyben: én azokat 
ott lenn a földön hagytam :ott találod a Péter szájában, .oda tettem én azokat. 
Péter szája az én szájam és az ő nyelve az én kulcsaimnak a tartója, az ő hiva-
tala az én h i v a t o m , az ő kötése az én kötésem, az ő oldása az én oldásom, az 
ő kulcsai az én kulcsaim, nekem nincs más, nem is tudok semmi másról: amit ők 
megkötnek, az meg van kötve, amit megoldanakv az meg van oldva, egészen úgy, 
mintha nem is volna más kötő vagy oldó a mennyben vagy a földön. 'Hogy van-e 
még több vagy más kulcs akár a mennyben, akár a földön, vagy a pokolban, azzal 
én nem törődöm; nem is tudom, mit kötnek vagy oldanak, ez után nem tudakozó-
dom. Éppen azért te se törődjél ezzel és ne téveszd meg magadat általuk. Én csak-
is azt nézem, amit az én Péterem köt 'és old, ahhoz tartom magam; tartsd ahhoz 
te is magadat: akkor te szerintem már kötve és oldva vaigy. Mert Péter köt és 
old a mennyben és senki más. Ez a helyes felfogás és beszéd a kulcsokról.«48 De 
Luther nemcsak a »földön« hangsúlyozásával indokolja meg, hogy kerülnünk kell 
minden bizonytalanságot a kulcsokkal kapcsolatban, hanem más egyébbel is. Az-
zal, amit már-korábban említettem, a kulcsok közvetítő szerepével. S ezen kívül 
még azzal, hogy ha nem bizonyos a feloldozás és kötés, akkor a nyomorult lélek 
nem tudja, miben kell hinnie. Már pedig rendkívül fontos, hogy a gyónó higgyen; 
egyrészt azért, mert a kulcsok hatalma hitet követel s ezért, aki nem hisz, »íté-
letet von magára, éppen úgy, mintha a keresztséget avagy a kenyér szentségét 
venné színlelve magához,«49 mivel meghazudtolja az Istent; másrészt azért, mert 
a kulcsok nem tévedő kulcsok ugyan, tehát valóban feloldoz az egyik és meg-
köt a másik, de foganatossá s hasznossá minci a feloldozás, mind a kötés csak 
akkor lesz számunkra, ha hiszünk benne. Végül a gyóntató szempontjából is hatá-
rozott feloldozást és kötést követel Luther, mert azt tartja, hogy aki bizony-
talanul használja a kulcsokat, az nem hisz ezeknek a hatálmában. Ez pedig »ször-
nyű bűn,«50 mert egyfelől ezzel Istçnt hazugságba keverjük, holott Ő nem ha-
zjudiki; másfelől elkerülhet'etlen abba a tévedésbe esünk, amire már utaltam, hogy 
a kulcsokat' a megiigazítő kegyelem ajándékozásra használjuk fel eretnek módon. 

Liturgikus rendünk absolutioja hemzseg mindezektől a hibáktól, ame-
lyeket itt felsoroltam. Ez azt mutatja, hogy mi a katholikus imperializmus el-
len való harcunkban valahogy félrecsúsztunk. Meggondolatlanul kirugtuk a lá-
bunk alól azt az igei alapot, amelyen állva Luther küzdött a kulcsokról szóló 
hamis katholikus tanitás ellen, és ezzel a kulcsok hatalmát meghamisítot-
tuk, e1 ködösítették és bizonytalanná tettük. Mind addig, amíg ezen nem változta-
tunk, nem remélhetjük, hogy liturgikus rendünk rossz absolutioja jóra cserélődik 
ki. Éppen ezért szükséges, hogy a fentiek alapján a kulcsok hatalmának lé-
nyegét illető kérdésben tisztán lássunk. S ez akkor sikerülhet, lia lutheri követ-
kezetességgel visszatérünk az igéhez, ezzel s.zemEen minden negatiot fela-
dunk s Krisztus rendelése előtt alázatos engedelmességgel meghajlunk. Ezt a 
•lépést kell először megtennünk, hogy kiküszöböljük a tévedéseket. A negatiora, 
az imperializmus tagadására csak ez után és csak ezen az alapon kerülhet 
sor. Különben a tagadás nemcsak a tévtanításokat veszi célba és találja el, ha-
nem az Isten igéjét is, helyesebben: csak az Isten igéjét hazudtolja meg s a 
tévtanokat nem, mert az igei alapot nélkülözve maga is eretnekségnek számít. 
Azt — azt hiszem — szükségteW külön hangsúlyoznom, de azért megemlítem, hogy 
a kulcsoknak az ige értelmében való használata nem foglal magában semmiféle im-
perializmust. Már csak azért sem, mert mindenfele hatalmi törekvés mögött re'nd-

46 U. o. 159. lap. 
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szerint ott áll egy kiváltságos személy illetőleg rend, itt pedig ilyesmiről szó 
sincs. A katholikus imperializmust alátámasztja a pápa és a hierarchikus 
rend hatalma, de szerintünk a kulcsok használata egyetemes papi jog. Ezenkivül 
a kulcsokkal kapcsolatos »papnak alávetettség« nem a közbenjárás, hanem a Ke-
gye'em és Hit feltétele alatt álló közvetítés értelmében fogandó fel, tehát egy-
általában nem fenyeget az a veszély, hogy »uralni akarjuk a lelkeket« (I. Kor. 
3:7.). Éppen ezért azt a hatalmat, amelyet Krisztus rendelése szerint a kulcsok-
kal kaptunk, bizonytalankodás nélkül használhatjuk. 

Ezekután röviden vizsgáljuk meg azokat a nehézségeket, amelyek külön a 
fe'oldozással és külön a kötéssel kapcsolatosak s amelyeket ecldíg még nem érin-
tettünk. 

A feloldozásnál még két kérdést kell minél előbb tisztáznunk a jó absolutio 
érdekében. Az egyik a feloldozás feltétele, a másik a feloldozás módja. 

Absolu tionk azt mutatja hogy mi a feloldozás feltételét nagyon fon-
tosnak tartjuk, ü t kérdést intézünk a gyónókhoz a feloldozás előtt és még 
sem oldozzuk fel őket újabb feltétel nélkül, annak ellenére, hogy a kezdet kez-
detén azt ígértük nekik, lia a kérdésekre jól felelnek, akkor a bűnbocsánat ke-
g.\ elmét hirdetjük majd nekik. Ejtsük most el azt a rosszindulatúnak látszó kér-
dést, hogy miért ígérünk olyat, amit úgy sem teljesítünk és fogjuk egészen ko-
molyra a dolgot. Mi az oka annak, hogy ennyire óvatosak vagyunk? 

Mindenekelőtt az, amit már jórészt kifejtettünk, 'liogy nem vagyunk tisz-
tában a kulcsok hatalmának a lényegével. A feloldozás feltételével kapcso-
latban ez abban nyilvánul meg, hogy nem tudjuk elválasztani egymástól magát a 
feloldozást és a feloldozás feltételét.. Összezavarjuk, egymásba olvasztjuk a 
kettőt. Ez minden további nélkül érthető, mivel logikusan következik abból, hogy 
a kulcsok hatalma tisztázatlan számunkra. Egészen természetes' ezért az, hogy mi 
a gyónóknak tett ígéret és a gyónók kivallatása ellenére is (minekutána őket az 
absolutiora alkalmasaknak ítéltük) csak az igazán megtérés fel téted alatt ol-
dozzuk fel őket. Bár »egy kicsit« azért következetesebbek lehetnénk, mert ha 
már tudjuk, hogy feloldozásunkba belefoglaljuk az igazán megtérés feltételét; 
akkor a gyónók kikérdezése előtt nem kellene azt ígérnünk, hogy a bűnbocsánat 
kegyelmét hirdeti.ük nekik, ha megfelelnek a kérdésekre; a gyónók kivallatása 
után pedig nem kellene azt mondanunk: »ez erős hitben és jórlava^ igyekezetben 
tartson meg benneteket a kegyelem örök szent Istene az ő Szentlelke által«, 
mert az egyikkel hamis reménységeket ébresztünk bennük, a másikkal pedig tu-
Ya i<Ionképpen feleslegessé tesszük az igazán megtérés későbbi emlegetését, mert 
nyiltan elismerjük a gyónókról (feleleteik alapján), hogy a hitük erős és jóra 
igyekeznek, azaz megtértek. Ezek után teljes következetlenség részünkről az, hogy 
mikor az absolutiora kerül sor, nemcsak oldunk, hanem kötünk is és az igazán 
megtérés feltételét emlegetjük azokkal szemben, akikről pár pillanattal előbb ma-
gunk ismertük el, hogy eiős a hitük és jóra igyekeznek. Sőt előbbi kijelentésünk-
kel ellentétben még azt is feltételezzük, hogy »meg nem térő és jobbulni nem 
igvekező bűmjsök« is vannak az erős hitű és jóra igyekező gyónók között. 
Tökéletes káosz ez, de igen tanulságos. Épp eblwl láthatjuk meg, hogy milyen fon-
tos alkotó része a mi feloldozásunknak az igazán megtérés feltétele, mert nem 
törődve ígéretmegszegéssel, ellenmondással, következetlenséggel, szigorúan ra-
gaszkodunk ahhoz, hogy benne legyen az absolut ionkban. A feloldozásnak és a fel-
oldozás feltételének ez az egybeolvasztása megdöbbentő és sokkal súlyosabb, 
mint bármelyik az említett következetlenségek közül, mert az utóbbiak csak racio-
nális tévedések s könnyen kiküszöbölhetők, de az előbbi súlyos theologiai vétség s 
ettől nem egykönnvű szabadulni. De a jó feloldozás érdekében mégis ki kell ma-
gunkat vágnunk ebből a bajból. 

Absolutionk azt mutatja, hogy mi nagy igyekezettel ki akarjuk zárai 
a lehetőségét annak, hogy a kulcsok tévedhessenek. Önmagában véve ez helyes, 
sőt szükséges törekvés, csak nem az az útja-módja ennek, amit mi követünk. 
Mert a mi eljárásunknak a végeredmény© éppen nem az, hogy a kulcsok tévedhetet-
lenséget megóvjuk, ellenkezőleg az, hogy tévedő kulccsá alakítjuk át mind a ket-



tőt, akárcsak a katholikusok, mert a feloldozás feltételét beleszámítjuk a .kulcsok 
anyagába, vagy legalább is az absolutio alkotó részének tekintjük.51 így tu-
lajdonképpen a feltétel érvényesíti illetőleg érvényteleníti a szentséget,52 a 
szerint, hogy megvan-e vagy nincs. Azt mondjuk : »hirdetem közületek mindazok-
nak, akik igazán megtérnek, bűneik bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és 
a mennyekben.« Azt jelenti ez, hogy így mi elalkudjuk a kulcsokban rejlő pozití-
vumot, mert a fenti mondattal a gyónónak mi voltaképpen azt mondjuk: hirdetem 
néked a bűneid bocsánatát, de bizonyosan azért nem tudom, hogy csakugyan oldva 
vagy-e földön és mennyben, inert nem tudom, hogy igazán megtértél-e; ha valóban 
megtértél, akkor fel vagy oldva, de lia nem, akkor én tévedek. így lesz a mi oldó-
kulcsunk tévedő kulccsá, mert a feje tetejére állítjuk a dolgot és nem az jgaz 
megtérést alapítjuk a kulcsokra, hanem a kulcsokat az igaz megtérésre. így a bű-
nök bocsánatát már nem ingyen, kegyelemből, hit által kapjuk, hanem miként a ka-
tholikusok fizetség-, ellenszolgáltatásképpen megtérésünkért, mivel abból, ami 
csupán feltétel lehet, mi előfeltételt csiná^nk.53 

Luther a maga korában harcolt ez ellen a téves felfogás ellen s védte 
és hangsúlyozta a kulcsoknak önmagukban való (an sich) érvényességét. »Azt 
véled, hogy nincs megkötve az, aki a kötőkulcsnak nem hisz. Maid megtapasz-
talja ő annak idején, hogy az ő hitetlensége mi'att a kötés nem volt hiábavaló, 
nem is tévedett. Hasonlóképpen, aki nem hiszi, hogy oldva van és hogy bűnei meg 
vannak bocsátva, majd megtapasztalja az is idővel, hogy mely tisztára bizonyo-
san meg voltak neki bocsátva az ő bűnei és ő nem akarja ezt hinni. Szent Pál 
mondja (Róm. 3:3.): a mi hitetlenségünk miatt az Isten nem téved-.«54 Ebből a 
szempontból összehasonlítja a kulcsokat az evangéliummal, mondván: »sokan nem 
hisznek az evangéliumnak, de azért az evangélium nem téved és nem hazudik. Egy 
király várat ad nekem ; ha nem fogadod el, azért a király nem hazudott és nem té-
vedett, hanem te csaltad meg magadat és ez a te hibád; a király azt bizonyosan 
megadta.«55 Ugyanez az eset a kulcsoknál is. Ezért taltakozik minden olyan ra-
jongó, sofista, pe^giánus, antikrisztusi tan e'len, amely a kulcsok érvényességét 
a mi méltó voltunkhoz köti. »Bűnödet meg kell bánnod, az igaz; de hogy ezáltal 
lenne a bűnök bocsánata bizonyos és ez erősítené meg a kulcs dolgát, ez annyit 
tenne, mint a hitet feladni és Krisztust megtagadni, ő neked a bűnt nem tenmaga-
dért, hanem önmagáért, merő kegyeimből a kulcs által ingyen bocsátja meg.«56 

Tehát Luther élesen megkülönbözteti egymástól a kulcsok önmagukban 
való érvényességét és & kulcsok foganatosság ának a kérdését. Az első ment 
minden feltételtől, a másik ellenben függ a megtérés, jobban mondva a hit fel-
tétedtől. És amilyen nyomatékkal hangsúlyozza az elsőt, épp olyan fontosnak 
tartja a másodikat is, mert >:a hitre mindenütt szükség van. Annyid van, ameny-
nyit hiszesz. így értem én, amit a mi tudósaink mondanak: a szentségek a kegye-
lemnek foganatos jegyei. Nem azért, mert a dolog véghez megyen (mint Szient 
Ágoston mondja), hanem mert hisz, mint fentebb mondtuk. Ez az eset áll itt is. A 
feloldozás foganatos nem azért, mert megtörténik, hajtsa bár végre, aki akarja, té-
vedjen vagy ne tévedjen, hanem mert hiszünk.«57 Ebből azonban nem szabad azt 
következtetnünk, hogy mégis csak téved a kulcs, mivel nem mindig foganatos, mert 
némelyek nem hiszik és nein fogadják el. Gúnyosan fed i Luther erre a vádra: »Ej, 
édesem, ha ez tévedés, akkor az Isten téved minden igéjében és dolgában. Mert 
kevesen hiszik és fogadják el azt, amit pedig ő szünetlenül mond és tesz min-
denkivel szemben. Azt nem lehet liibázásnak vagy tévedésnek mondani, ha én te-

51 L. 36. jegyzet. 
52 Szentségnek a kulcsokat Luther (L. '32. jegyzet, 155. lap.) és az Apologia (231. lap.) 

alapján mondjuk, de az Apologia 231. lap 1. s z . jegyzete értelmében. 
63 Scholz László; A hálaadás kelyhe, ßp. 1938. 100. lap. Scholz itt az úrvacsorával 

kapcsolatban használja a feltétel-előfeltétel megkülönböztetést. 
• • 54 L. 32. jegyzet 152. lap. 

55 U. 0. 153. lap. 
56 U. 0. 149. lap. ! 



szek vagy mondok valamit és más megveti azt, vagy fel sem veszi.«58 Sértetlenül 
megőrzi tehát Luther a kulcsoknak önmagukban való tévedésmentes, feltétlen* 
érvényességét, de ugyanakkor hangsúlyozza, hogy foganatosságuk a hittől függ. 
Azaz önmagában véve a kulcs nem téved és nem tévedhet, de igenis téved a foga-
natosság szempontjából azoknál, akik nem hisznek.57 

A mi absolutionknak az a nagy hibája, hogy a kulcsok hatalmát csak 
a foganatosság szempontjából tekinti és ezért tartja nagyon-nagyon fontosnak 
a feloldozás feltételét. — Kétségtelen, hogy a f eloldozáskor érvényesítenünk 
kell ezt a szempontot is, de ha ez kerül az első helyre, akkor ennek mindig az 
a következménye, amit éppen a mi absolutionkkal kapcsolatban fentebb kifogásol-
tam: synergismus, stb. Ezenkívül önmagunkkal is ellenkezésbe jutunk így, mert 
a foganatosság szempontját szem e'őtt tartva a feloldozás rovására megnő a sze-
münkben a feloldozás feltételének a jelentősége s ugyanakkor a legrosszabb úton 
járunk ahhoz, hogy ehhez a feltételhez eljussunk. Mert a bűnök bocsánatát csak 
az igazán megtérőknek hirdetjük s ezzel az elé a kötelesség elé állítjuk a gyónó-
kat, hogy először ne a Krisztusra, hanem önmagukba nézzenek s csak lia már 
megállapították magukról, hogy valóban megtértek, akkor vessék fel a fejüket; 
és jelentkezzenek az Istennél feloldozásért. Előbb üssék nyélbe a megtérésüket, 
még pedig igazán s aztán lehet reménységük arra, hogy oldozva lesznek a föl-
dön és a mennyben egyaránt. Ha komolyan vesszük absolutionknak ezt a gyó-
nókkal szemben támasztott követelését és ha a gyónó is a szívére veszi ezt az 
intelmet, akkor itt két eset következhet be; de ezek közül egyik sem járhat az-
zal a következménnyel, hogy a gyónó eljnt ahhoz a feltételhez, amely éppen ia 
foganatosság szempontjából a feloldozáshoz szükséges. Az egyik eset, hogy a 

. gyónó elkezdi igvötörni magát s minél inkább gyötrődik, annál inkább kétségbe 
esik s azt állapítja meg magáról, hogy elveszett ember, mert képte^n igazán 
megtérni: bűnös és nincs hite. Az Isten elé pedig így nem járulhat. A másik 
eset, hogy a gyónó hallva a követelést, azt mondja: »Ha nekem a kegyelmet Isteni 
előtt előbb a magam cselekedeteivel kell kiérdemelnem, mi ördögöt érnek nekem 
akkor a kulcsok, ha nem adhatják meg nekem a kegyelmet, hanem magamnak kell 
előbb a kegyelmet Isten előtt kiérdemelnem? Ha már enyém a kegyelem, oda se 
nézek a pápára avagy a kulcsokra, mert lia Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róm. 
8:31.)«59 Ez a magatartás nyilván újra nem az, amit a feloldozás feltételénleik 
tarthatnánk. Világos tehát, hogy az a módja a feloklozásnak, mely a foganatosság 
szempontját érvényesíti csupán, téves. Mert mi azért hangsúlyozzuk annyira 
a feloldozás feltételét, hogy valaki készületlenül és méltatlanul ne járuljon a 
szentséghez, mert akkor ítéletet vesz magára. És éppen ezt nem érjük el ennek a 
feltételnek ilyen módon való kiemelésével. Nem érjük el azért, mert a gyónót nem 
állítjuk szemtől-szembe a kulcsok hatalmában kijelentett, önmagában érvényes 
krisztusi igazsággal, illetöleg erről elfordítjuk a tekintetét és azt mondjuk neki,, 
hogy magára nézzen: igazán megTért-e? Ezzel eltérítjük az evangéliumtól és a 
í ; rvény útjára kényszerítjük. Itt oedig csak az a két eset lehetséges, amelyet már 
említettem. 

Igyekezetünk, liogy a feloldozás feltételét hangsúlyozzuk és a .gyónók 
figyelmét erre felhívjuk, — a foganatosság szempontjából helyes. Csak én-
nek nem az a módja, amit mi követünk. Mi valósággal lokalizáljuk, elzár-
juk az evangéliumot a gyónók elől, mert tagadó mondattá fonnálva az abso-
lutionkat azt mondjuk nekik: nem hirdetem a bűnök bocsánatát közületek azok-
nak, akik igazán meg nem tértek. Ezzel az eljárással vétkezünk a kulcsok hatal-
ma és ez által az Isten ellen, mert — amint megmutattam — a kulcsokat így té-
vedő kulcsokká alakítjuk. Vétünk evangélikus theologiai meggyőződésünk ellen, 
mert felfogásunk szerint a megtérést meg kell előznie az ige hirdetésének, a bű-
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nők bocsánatáról ad personam szóló evangéliumnak, és mi éppen ennek a köz-
lését tagadjuk meg a gyónóktól. Vétünk önmagunk, és a gyónók ellen, mert tudva 
vagy tudatlanul egy olyan útra, a törvény útjára taszítjuk 'őket, amelyen soha 
nem nyerhetik el a feloldozás foganatosságához szükséges feltételt, az igaz meg-
térést. És végül vétünk a finitum capax infiniti elv ellen. Ebből ugyanis az kö-
vetkezik, hogy nekünk az evangéliumot mindig konkrét módon kell hirdetnünk. 
Bár mindig Krisztust prédikáljuk, de Krisztust a megfeszítettet (ez az első finá-
lis kötöttségünk, figyelmen kívül hagyva azt, hogy Istent Atyánknak mondjuk 
a Krisztusban); Krisztust, aki az evangéliumokban jelenti ki magát (ez a máso-
dik finális kötöttségünk) ; Krisztust, aki reálisan je7en van a szentségeklen (ez 
a harmadik és negyedik finális kötöttségünk); és Krisztust, aki a kulcsok által 
részesít bennünket bűnbocsánatban (ez az ötödik finális kötöttségünk). így tel-
jes képtelenség az, hogy amikor mi absolutiot osztunk, akkor nem állítjuk szem-
be a gyónókat a konkrété a kulcsokban kinyilvánított evangéliummal, hanem élő-
állván — még mielőtt használatba vennénk a kulcsokat — kijelentjük, hogy 
ez csak azoknak szól, akik igazán megtértek. így eleve útját vágjuk az evangé-
lium ér te iméten vett igazi megtérésnek ; nemcsak a fentebb említett generális 
értelemben, hogy t. i. a megtérést mindig meg kell előznie az ige hirdetésének, 
hanem abban a speciális értelemben is, amely a finitum capax infiniti elvből 
következik és a gyónótól azt követeli, hogy speciálisan a kulcsokban kijelentett 
evangéliumban higgyen. Meg kell ugyanis különböztetünk egymástól a fide• gene-
rál is-t, az "általános istenhitet és a fides spec-iális-t, mely a finitum capax infi-
niti elvnek megfelelően, a konkrét isteni kijelentésre irányul.. A mi gyónóinknak 
-—- absolutionk .szerint — erre a fides specialis-ra nincs módjuk, mert nem enged-
jük meg nekik, hogy a kulcsokban kijelentett evangéliumba belefogódzanak. Ez pe-
dig azt jelenti, hogy nem is térhetnek meg igazán, mert a kulcsokkal kapcsolatban 
az igazán megtérés, mint a feloldozás fqganatosságának a feltétele, nem lehet, más, 
csak az a hit, amely a kulcsok hatalmába belefogódzik. Mi pedig erre nem adunk 
lehetőséget. Az ellentmondó a dologban az, hogy mi akik a feloldozás feltételét 
nagyon fontosnak tart juk, magunk akadályozzuk meg, azt, hogy gyónóink ehhez 
a feltételhez eljussanak. 

Lássuk ezekután, mi volna részünkről a helyes eljárás? 
Az első: Isten igéjének határozott hirdetése. Amint bebizonyítottam, ez 

a feloldozás feltételének előfeltétele. E nélkül a kulcs nem lehet foganatos, 
mert nem térhetünk meg az evangélium előzetes közlése nélkül, Ezért a 
kulcsok örömüzenetét nem szabad olyan tétova módon hirdetnünk, ahogyan 
tesszük, hogy tudja meg a gyónó, miben kell hinnie. »Hirdessük teljes hatalommal, 
hogy bizonyosak a kulcsok, hogy bizonyosan Isten igéjét mondják és hirdetik, ami-
l en minden kételkedés nélkül hinnünk kell. Már az is elég fáradságba kerül, míg 
a nyomorult lélek hinni tud: mit tegyen hát, ha még azt is bizonytalanná teszik, 
amiben hinnie kellene es ekként kételkedését és kétségbeesését növe'ik és meg-
erősítik.«60 Ezért igen erősen kell hangsúlyoznunk absolutionkban a kulcsoknak 
önmagukban való érvényességét. »Én bizonnyal feloldlak té?ed«, mondja Luther, 
>.ezt hinned kell. Én tudom bizonnyal, hogy téged .Isten előtt feloldottalak, akár 
hiszed, akár nem hiszed.«01 — Ez a hang egyelőre hiányzik absolutionkból, mert 
.a kulcsok önmagukban való érvényességét mi még a magunk számára nem tisz-
táztuk. De ha a feloldozás feltételét valóban fontosnak tart juk, amint absolutionk 
mutatja, akkor sürgősen át kell térnünk erre a hangra és e r re a szempontra. 

Ezután kerülhet sor a hit követelésére és sort is kell erre kerítenünk, 
mert a kulcsok a kegyelem foganatos jegyei, lutheri értelemben. Még pedig 
a fides specialis-t kell követelnünk, a korábban kifejtett indokok miatt, És 
a gyónót biztatnunk kell ar ra , hogy higgyen. —• Mi könyör t^en bírák va-
gyunk az absolutionkban, akik kérdezgetünk és vallatunk, a gyónókat önvizsgá-
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latra utasítjuk és csak a legvégén szelídülünk meg egy kissé, amikor azt mondjuk: 
>,bízzatok igazán megtérő hívek...« Ennek a hangnak, ennek az utolsónak kellene 
érvényesülnie az egész absolutioban, csak nem ebben a formában, hogy »igazán 
megtérő hívek, bízzatok«, mert ennek a bizalomnak semmi köze sincs az evangé-
liumhoz, sem a kulcsokhoz, sem a Krisztushoz, mivel ilyen bizalom e:etén az em-
ber magának hisz. Farizeusok és álszent megtértek bizalma ez. Az igazi gyónót ép-
pen az jellemzi, hogy hiányzik belőle ez a bizalom. Absolutionk azonban, úgy lát-
szik, más nézeten van, mert nagyon ku'tatgattatja a gyónóvá1, hogy igazán megtért-e, 
holott szegény fe„'e már elímondta, hogy bánja a bűneit, igyekszik ma;d m 'n 'en bűnös 
szokást elhagyni, másoknak megbocsát s liisz a Krisztusban. Mint magam is sokszor 
gyónó szólalok fel ez ellen és kérdezem, hát mi az igazi megtérés, hja nem az, hogy 
hiszek a Jézus Krisztusban és mindazt vallom, amit a gyónásban tőlem kérdez-
nek? S liaiez az igazi megtérés, akkor a gyónók vallomásai után miért firtatja még 
mindig a gyóntató, hogy a gyónók igazán megtértek-e; és legvégül miért biztatja 
őket azzal, hogy »bízzatok igazán megtérő liívek«, mikor nyíltan bevallották, hogy 
ők nem magukban biznak, hanem a Krisztus érdemében hisznek? 

Mindez azt mutatja, hogy absolutionkban az igazán megtérésnek valami 
különös jelentősége és (jelentése van. Talán csak azt'jelenti, hogy mi nem hiszünk 
azoknak a szóbeli feleleteknek, amelyeket a gyónók a mi kérdéseinkre adnak, 
meri ki tudja, hogy azért mert szóval megfeleltek, igazán megtértek-e? Egy szó-
val sem utalunk azonban arra, hogy az igazán megtérés ezt jelenti. Csak elő-
kapjuk nagy hirte'en ezt a feltételt és mennykőcsapásszerűen lesujtunk vele a 
gyónókra, úgy hogy szegények azt sem tudhatják, miért kapják a nyakukba ezt 
az intelmet, liisz mindenre megfeditek és abban az elismerésben részesültek, hogy 
erős a hitük és jóra igyekeznek. Éppen ez az elismerés az akadálya annak, hogy 
az igazán megtérést a fenti je1entésnek megfelelően értelmezzük, mert akiről elis-
mertük, hogy erős a hife és jóra igyekezik, arról azt is elismertük, hogy van lel-
ki fedezete a szavainak. Szó sem lehet tehát arról, hogy az igazán megtérés abso-
1 utionkban azt jelentené: mi ezzel a gyónókat a Karsay—Czékus Agenda mód-
jára csak arra akarjuk figyelmezhetni, »hogy amit szájjal vallottatok, az tettel és 
valósággal is feltaláltassék szíveitekben « 

Az igazán megtérés jelentése absolut ionkban nem lehetmás, csak az, hogy 
mi tökéletes bűnbánatot kívánunk a gyónóktól. Még pedig, ha figyelembe vesszük 
eg> felöl azt, hogv a bűnbánatnak hitvallásaink szerint két része van, a töredelem 
és a hit; másfelől azt, hogy a gyónókról elismerjük, hogy jóra igyekeznek és erős 
a hitük; akkor azt is kitaláljuk, lia ezt a két oldalt egybevetjük, hogy milieu kí-
vánunk mi tökéletes bűnbánatot a gyónóktól. Nyilván a töredelemben, mert az 
erős hitet már nem igen lehet fokozni, tökéletesíteni, ellenben a jóravaló igye-
kezetet azt lehet. S épp az a célünk az igazán megtérés hangoztatásával, hogy 
a gyónók lelkiismeretére hurkot vessünk és őket tökéletes, teljes töreclelemre 
bírjuk. Ebben az é r t e imben megerősít bennünket az, hogy a gyóntató kérdé-
seklen 4:1 arányban a töredezni javára és szempontjából vallatjuk ki a g y ónokat; 
és megerősíthet bennünket az is ebben a vé'eményben, amit eddig á l t a l á é n ab-o-
Tutionkról elmondtunk. 

Mindebben ab=olutionk nagyon következetes. Tudniillik, lia az absolutio-
ban semmivé le^z a feloldozás önmagában való érvényessége s uralkodóvá vá-
lik U< fo'^anatosság szempontja., akkor egészen természetes, hogy a hit elveszti je-
lentőségét s helyét a töredelem foglalja el. Más kérdés azután az, hogy ez meny-
nyiben helyes? Azt már kimutattam, hogv ez alapjában véve helytelen. De rá kell 
még mutatnom arra, hogv lia az absolutioban az első helyre a kulcsok önmagukban 
való érvényességének a hirdetése kerül, akkor a töredelem csak a harmadik lie-
h e n jöhet szóba, s akkor sem mint tökéletes töredelem. 

A második hely a hité. Kétféle módon is megindokolja ezt Luther. Az 
egyik ok az, hogy az önmagukban érvényes kulcsok hitet követelnek s foj?ana-
tosságukhoz ez szükséges. »Vigyázz tehát, nehogy bármi módon saját töredel-
medl>e helyezd bizalmadat, hanem igen is a te jóságos és hű üdvözítőidnek, a Jézus 
Krisztusnak puszta igéjébe.« »Az ember ne azért vegye biztosra, hogy az üdv álla-



potában van, mivel elmondhatja, hogy bűnei miatt fájdalmat érez, hanem sokkal 
inkább azt vizsgálja meg, vájjon a feloldozás szentsége után azzal a hittel vágyó-
dik-e, hogy ha ő abban részesül; abban fel vagyon oldozva.«62 A másik ok, hogy a 
töredelem, a bűneink miatt való félelem, a lelkiismeret szorongása természetes va-
lami, noha nincs meg minden emberben, míg a hit kegyelem s nem olyan közönsé-
ges dolog, »ami széltélren-hosszában bárki fiánál meglenne.«'62 Éppen azért nem any-
nyira az szükséges — mondja Luther —, »hogy a feloldozandótól ezit kérdjük: bán-
kódol?, hanem inkább ezt: hiszed, hogy én téged feloldozhatlak? Amint Krisztus 
mondja a vakoknak (Mát, 9:28.): hiszitek, hogy én ezt cselekedhetem? Mindenek 
lehetségesek annak, aki hisz.«63 Aki erre a kérdésre igennel felel, tehát az örmagá-
ban érvényes oldókulcs felmutatására (itt a felmutatás theologiai jelentősége!) ma-
gától vallást tesz »és ezt alázatból teszi, annak hinnünk kell.«64 

Harmadik helyen jöhet csak szóba ta töredelem, de itt is csak azért, mert 
képtelenség, hogy aki hisz, az ne legyen töredelmes. 1A foganatossághoz azon-
ban a töredelem nem szükséges, tökéletes törede'emről pedig szó sem lehet,65 »mert 
tedd fel (legyen bár képtelen avagy .csak ép esetleges dolog) hogy valaki nem 
töredelmes, vagy nem hiszi, hogy eléggé az és a feíoldozásban mégis teljes bizo-
dalmát veti s hiszi, hogy ő fel van oldozva, maga ez a hit a legigazabb módon 
fteloldozottá teszi őt, mert hisz abban, aki azt mondotta: va^mit megoldozaísz 
stb. A Krisztusba vetett hit mindig megigazít,...még ha nem gondolod is, hogy 
eléggé töredelmes vagy (maaradban ugyanis nem lehet és nem is szabad bíznod).«66 

Ezek után a feloldozás módjával kapcsolatban két kérdést kell tisztáznunk. 
Ezek közül az egyik inkább a feloldozás feltételével, a másik magával a feloldo-
zással kapcsolatos. 

A feloldozás feltételével kapcsolatban teljes lehetetlenség az, hogy mi nem 
merjük megállapítani, »igazán megtért«-e a gyónó, víagy nem. és teljesen őreá 
bízzuk annak az eldöntését, hogy mi vonatkozik reá, az oldás-e vagy a kötés. 
Hát kinek adta Krisztus a kulcsok hatalmát»? A gyóntatónak, vagy a gyónó-
nak? Kinek kell eldöntenie azt, hogv köt-e vagy old? A gyónónak vágy a gyón-
tatónak? A foganotosság szempontjából nyilván a gyónó hi fe dönti el ezt. de a 
mi absolutionkban ez a kérdés nem a foganatosság • szempontjából vetődik 'fel, ha-
nem az érvényesség szempontiából. Ebből a szempontból pedig a hatalom a gyóntató 
kezében van. »Amit te megkötsz, amit te megoldasz«, mondja az ige. S bár bibliánk-
ban a személyes névmások nincsenek külön kiemelve, mégis kétségtelen, hogv a 
gyóntató személyes kötelessége annak az eldöntése, hogy mit csináljon, oldjon-e 
vagy kössön. Tehát ebbe a személyességbe nemcsak én tartozom bele, aki oldok, 
hanem az is, >1 kit oldok. Mindez az absobitionkból hiányzik. A jó absolutioba azon-
ban bele tartozik s éppen ezért, le kell vennünk a gyónók válláról azt a terhet, amit 
mint kövességet a mi vállunkra rakott Jézus. 

Magával a feloldozással kapcsolatban az a kérdés, hogy a feloldozás mód^'a, 
formája ez le.gyen-e, hogy »hirdetem«, vagy az, hogy »feloldozlak«, »megbocsá-
tom a te bűneidet«. Liűher váltakozva használja mindegyiket, mi inkább csak azt, 
hogy »hirdetem«. A kérdést végeredményben az dönti el, hogy melvik feiezi ki 
legjobban azt a személyességet, amelvet az előbb említettem és melvik iutta<ja 
leginkább kifejezésre azt, hogy a feloldozást a gvóntató i f t a földön véffzi s 
csak ez után következik az oldás a mennyben. A három közül a »hirdefem« fc'ezi 
ezt ki legkevésbbé. Ez alkalmas arra, hogy azt a hitet keltse: a feloldozást Isten 

' 62 L. 16. jegyzet, 166. lap. 
63 U. 0. 167. lap. 

' 04 L. 32. iegyzet, 158. lap. 
65 Itt mindig figyelembe veendő, amit hitvallási irataink a tökéletes gyónás megkö-

vetelésével kapcsolatban elmondanak'. Pl. Apológia, 254. lap. Harmadik gyóntató kérdésünket 
v. ö. Apologia, 237., 262. lap, (gyümölcsök) és a ref. Istentiszteleti rendtartás 98. lap, 8. 
pontjával. 

' 86 L'. 16. jegyzet, 166. lap. 



végzi, ez előbb a mennyben történik meg és a gyóntató csak ezt a már odafent 
végbement oldást hirdeti itt a földön. Éppen ezért ennek a használata ajánlatos 
a legkevésbbé, mert kerülnünk kell a feloldozással kapcsolatban minden bizony-
talanságot és félreértést. Ezenkívül ez a forma meglehetősen rideg és nem any-
nyira személyes, mint a másik kettő. S még egy ok: okvetlenül körmondatokba 
keveredik miatta a gyóntató. Sokkal ajánlatosabb tehát a »feloldozlak« és a »meg-
bocsátom a te bűneidet«, mint a »hirdetem«. 

Végezetül ehhez a ponthoz megemlítem, hogy a feloldozás módja nem le-
het más., csak kijelentő. A katholíkusok elismerik, a könyörgő formát is és ezt 
egyíormja értékűnek tartják a kijelentővel/7 mi azonban ezt nem ismerhetjük 
el, mert az ige, az »amit- te megoldasz« határozott kijelentést követel. Ezen a pon-
ton azonban nincs nálunk semmi baj, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy a kije-
lentő formák közül éppen azt választottuk ki magunknak, amely mögé legjobban 
rejthető el az a theotogia, amelynek alapján a könyörgő forma is érvényes le-
het, amint absolutionkban kb. ez a theologiai húzódik meg a »hirdetem« mögött. 

A kötés kérdésére áttérve, ezzel igen egyszerűen és az előbbinél jóval 
rövidebb módon végezhetünk. Témánk ugyanis a feloldozás és nem a megkötés. 
Éppen ezért a kötéssel csak annyiban foglalkozunk, amennyiben érinti ezt a témát. 

Az első kérdés: beletartozik-e a kötés az absolutioba? Liturgikus rendünk 
szerint igen; szerintem nem. Ebből a szempontból valóságos unicum és borzalom az 
abso.utionk. A szörnyűségek szörnyűsége. Azért, mert Krisztus egy mondatba fog-
laltan szól mind az oldásról, mind a kötésről, ugyan micsoda írásmagyarázat az, 
amely ebből azt következteti, hogy nekünk az absolutionál citálnunk kell mind 
a két felét a mondatnak és nem élhetünk az oldással a kötés njélkül, pláne mi-
nekutána kivallattuk a gyónókat. Igaz, hogy nem ugyanazokat oldjuk és kötjük, 
mert az igazán megtérőknek szól az egyik, és a meg nem térőknek a másik, 
de nem állítunk közben félre senkit sem a gyónók közül és nem feléje fordulva 
mondiuk el az átkot, hanem változatlanul az egész gyülekezetnek hirdetjük ezt. 
Talán azon az alapon, hogy mindenki gyanús, aki él s különösen gyanús az, aki 
gyónni jött, a kérdéseinkre igennel felelt és nem roskadt össze, mikor igaz meg-
térést követeltünk tőle a feloldozáskor. No, az ilyet még egy kicsit megijesztjük1 

a kötőkulccsal, hogy hiba ne legyen nála a töredelemmel. Tetzel módszere ez. Ha 
jó absolutiot akarunk, az igének megfelelőt, akkor nyomban ki kell ebrudalnunk 
a kötést mai absolutionkból. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kötőkulcsot vágjuk sutba. Ellenkező-
leg sokkal jobban kell élnünk vele, csak 'nem az absolutioban, hanem azt meg-
előzőleg. 'Ma mi ott használjuk a kötőkulcsot, fahol semmi helye s ott, ahol hasz-
nálnunk kelle, ott nem élünk vele. A kulcsokat elrendelő igék három helyen ta-
lálhatók meg a Bibliában s ezek közül kettő e lőbb szól a kötésről s azután .az 
oldásról. Talán szabad ezt úgy értelmeznünk, hogy előbb a kötőkulcsot kell hasz-
nálnunk, ha egyáltalában szükséges, hogy jezt. használjuk, s nem az oldót. Ennél 
azonban Jnegalapozotta bb érv az, amelyet 'mind a három bibliai hely alátámaszt, 
hogy az elrendelő igék szerint világosan el kell választanunk egymástól az oldást 
és a kötést, s ennek megfelelően a feloldozottakat és a megkötötteket. A Keresz-
túri Ágenda ezért a bűnbánati beszéd után »az evangélium hatalmával (tejliát a 
kotőkulccsal!) eltiltja a szent vacsorától a bálványozókat, eretnekeket, parázná-
kat, stb.«, amint már említettem. Csudálatos, hogy ez az Ágenda más tekintetben 
annyira hatott reánk, de ebben a dologban nem. Miért? Mert amennyire félünk 
mi az oldókulcstól, még sokkalta jobban félünk a kötéstől. Egészen elhagyni azért 
nem merjük, mert mégis csak Krisztus rendelése, és a töredelem elmélyítésére 
nlkalmas eszköznek tetszik, de úgy használni, ahogyan az ige kívánja, nem mer-
jük. Félünk attól, hogy fegyelmi eszközzé tesszük azt, ami lényegéten a kegyelem 
eszköze. 

Absolutionk azt mutatja, hogy mi a kötőkulcsot a kegyelem eszközének 
tartjuk és mindenféle egyházfegyelemtől elválasztjuk. Ezért nem tiltjuk el az úr-

87 L. 30. jegyzet, 388. lap. 



Vacsorától a bűneikben megkötötteket és ezért nem gyakoroljuk a kötőkulcs ha-
talmát személyesen. Ebből az utóbbi szempontból feltűnő a különbség- az oldó-, 
ill. a kötőkulcs használatunkban. A gyónókra vonatkozó személyességet illetően 
üagyformán járunk el mind a két kulcsnál, de a magunkra vonatkozó személyes-
ség szempontjából nem. Mert az oldásnál még ezt mondjuk: »én hirdetem...«, de a 
kötésnél már nem »én hirdetem«, hanem »az Urnák Szentlelke hirdeti«, hogy] 
a bűnök megtartatnak. így aztán »nagyszerűen« kikerüljük az egyházfegyelembe 
sodródás veszélyét, de annak az árán, hogy meghamisítjuk az igét. Mert kinek 
adta Krisztus a kötőkulcsot, a Szentléleknek, vagy nekünk? Az ige szerint ne-
künk, mert nem azt. mondta, hogy amit a Szentlélek megköt a földön, az kötve 

' lesz a mennyben,, hanem azt, hogy »amit megköttök a földön, a mennyben is kötve 
lészen.« Ekkor pedig nekünk kell a kötőkulcsot személyesen használnunk. Szemé-
lyesen abban az értelemben is, hogy »én hirdetem«, de személyesen olyan módon is, 
hogy akit megkötünk, az aztán tudja minden félreértés nélkül, hogy meg van kötve. 
Az egyházfegyelmet tehát a kötőkulccsal kapcsolatban elkerülnünk nem lehet. 

1 Ezért Luther nemcsak azt hangsúlyozza, hogy a kötőkulcs kegyelmi esz-
köz, hanem ugyanekkor azt is megemlíti, hogy nekünk ezzel a kulccsal fegyel-
meznünk kell. És ha ezt komolyan vesszük, azt mondja, akkor ennek a kulcsnak 
szerfelett sok tennivalója akad, »mert a keresztyének között akad néhány durva, 
gonosz lélek és vad ember, úgy hogy ezen hamis keresztyének miatt a kegyesek-
nek se nyugtuk, se békességük nem lehetne, lia a kötőkulcs a maga ostorával elő 
nem állana és ha merő kegyelmet és biztonságot tapasztalnánk. Még akkor is elég 
gond szakad ránk, ha még oly erős, és nagy is ez a büntetés és ítélet. A vaskemény 
kötőkulcs tehát nagy vigasztalás, védelem, várfal a jámbor keresztyéneknek a 
gonoszokkal szemben és a mellett még maguknak a gonoszoknak is üdvös orvos-
ság, haszon és jótétemény, habár a testre nézve félelmetes és kellemetlen is.«63 

• Hitvallási irataink ugyanezt mondják és kívánják. Amikor tehát én a kötőkulcs-
nak az absolutionkból való eltávolítását kívánom, akkor ezt nem azért teszem, 
mer t lehetetlennek tartom, hogy bárkit is megkössünk bűneiben, lianem ezt azért 
sürgetem, hogy az oldókulcs valóban oldó-, a kötőkulcs .pedig valóban kötőkulcs 
lehessen. Szükséges, természetesen, hogyha erre az útra lépünk, hogy a kötőkulcs 
problémáival külön is foglalkozzunk; azonban erről most »a feloldozás« miatt le 
kell mondanunk, lévén »a feloldozás« nem »megkötés«. 

Ezzel nagyjából a kulcsok hatalmával kapcsolatban mindazokat a problé-
kat felvetettem, amelyeket a jó absolutio érdekében minél előbb tisztáznunk kell. 

Grűnvalszky Károly. 

A dolgozat közlését legközelebbi számunkban folytatjuk. Hátra van még a felvetett 
kérdések utolsója:- beletartozhatik-e a közgyónás és a feloldozás a liturgiába? A szerző 
határozott igennel felel. (Szerk.) 

68 L. 32. jegyzet, 160. láp. 


