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A protestáns egyházak közös, nagy jubileuma Kálvin születésének 500. évfordulója. A 

reformáció kikerülhetetlen alakja, akire a római katolikus Szántó Konrád is úgy tekint, 

hogy krisztológiája és egyháztana a katolikus egyházat bizonyos önvizsgálatra készteti.1 Az 

evangélikus Heussi is kiemeli nagy jelentőségét, az általa indított mozgalom hihetetlen 

vonzerejét egész Nyugat-Európában.2 Értékelésében nem fukarkodik az elismeréssel, de 

elmarasztalásának is hangot ad: „Kálvin mélyen vallásos és világos gondolkodású 

reformátor volt, de kicsinyesebb, rugalmatlanabb Luthernél.”3 És: „Kálvin a reformáció 

epigonja volt. Elsősorban Luthertől merített, akinél egy emberöltővel fiatalabb volt, de 

később Melanchthontól, Zwinglitől és Bucertől is. Vallási felismeréseinek mélységét 

tekintve nem volt mindenben Lutherhez fogható, de felülmúlta őt rendkívül erős 

akaratával. A teológiai problémák végiggondolása során éles elmével, bátran vonta le a 

végkövetkeztetéseket, és hajlíthatatlan akarattal formálta az emberek életét saját felfogása 

szerint. Ezzel a protestantizmusnak azt a változatát hívta életre, amelyben a katolikus 

egyházzal szembeni ellentét a legtisztább formában jutott kifejezésre. Világtörténelmi 

jelentőséggel bírt, hogy Kálvin éppen akkor lépett színre, amikor a katolikus egyház újból 

megerősödött, és megsemmisítő csapásra készült az evangéliumi mozgalom ellen. A 

következő évtizedeket Kálvin és Loyolai neve fémjelezte.”4

Egyetlen elődás nem kínál elég teret sem Kálvin egész fordulatos életének 

bemutatásához, amelyet ő maga Istennek áldozatul adott életnek tekintett,5 sem ettől 

elválaszthatatlan teológiai gondolkodásának és szervező munkájának megtárgyalásához. A 

rendelkezésre álló irodalomból megemlítendő: Th. Béza: Kálvin János élete (Kálvin Kiadó, 

1 A katolikus egyház története (1985) II, 77.
2 Az egyháztörténet kézikönyve (2000), 82.§ a.
3 Uo.
4 I.m. 83.§ a. Kiemelés az eredetiben.
5 1540. október 24-én kelt levele szerint (Cor mactatum in sacrificium offero), idézi Nyilas Zoltán in: 

Kálvin mozaikok – tanulmányok a nagy reformátor életéről és munkásságáról (2000), 70.
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1998); J. Cadier: Kálvin. Egy ember Isten igájában (Ref. Zsinat: Budapest, 1980); O. 

Chadwick: A reformáció (Osiris, 1998),  77-90.; A. E. McGrath: Kálvin (Osiris, 1996); 

Nagy Gy.: Kálvin (Lelkipásztor 1959/10, 607-619. és 1959/11, 651-657.). Kálvin 

teológiájának megismerése szempontjából alapvető a legelső (1536) és a Kálvin életében 

utoljára megjelent 1559-es Institutio szövege, amelyek teljes magyar fordításban elérhetők. 

Az előbbinek 1936 után 1995-ben kiadott utánnyomása Péter Miklós, Révész Imre és 

Vasady Béla igen gondos tanulmánya is figyelmet érdemel.

Az ajánlott dolgozati téma a kálvini életműből – a közvélemény előtt gyakrabban 

emlegetett predestináció- vagy úrvacsoratant mellőzve – a közélet és teológia 

összefüggését ragadja ki. Olyan kérdéskör ez, amely nemcsak a kálvinizmus társadalmi 

hatása iránt érdeklődőket (Max Weber,  marxisták) foglalkoztatta, de egyházi oldalról is 

számos esetben gondolták alkalmasnak a kálvinizmus – a lutheranizmusénál magasabb 

fokú – társadalmi progresszívitásának bizonyítására. Maga a probléma, ti. hogy miként 

érhető el az egyháztagoknak a keresztyén hithez méltó életvitele, és hogy miként 

formálhatja a keresztyénség a körülötte levő társadalom erkölcsét, az egész 

keresztyénséget érintő kérdés. Kálvin sajátos megoldást kínált, amely egyrészt 

kétségtelenül személyiségével magyarázható, de nem kevésbé hitbeli elkötelezettségével, 

másrészt teológiai felfogásában. Nézetei az 1536-os Institutio 1. (törvény és evangélium) 

és 6. (szabadság, egyházi hatalom, állami kormányzat) fejezetéből, továbbá az 1559-es 

Institutio negyedik könyvének 11. (az egyház törvénykező hatalma) és 12. (egyházi 

fegyelem), valamint 20. (a polgári kormányzat) fejezetéből ismerhetők meg. Az életrajzok 

képet adnak arról, hogy ezeket a nézeteket miként igyekezett Genfben megvalósítani. 

Elképzelései nem valósultak meg maradéktalanul Genfben sem, másutt sem, a 

későbbiekben sem. A genfi városi tanácsnak 1541 és 1564 között – jelentős részben 

erkölcsi vétség miatt – hozott 58 halálos ítélete6 azonban legalábbis súlyos kétségeket 

ébreszt, vajon ez-e a leghelyesebb út? Vasady Béla és Nagy Gyula említett tanulmányának 

megfelelő részein túl e témával foglalkozik még néhány figyelemre méltó tanulmány: E. 

Busch: Kálvin és a demokrácia. Theologiai Szemle (47) 2004/3, 153-165.; Gálfy Z.: 

Kálvin Ordonnances-i és a theokrácia. Theologiai Szemle (37) 1994/5, 274-279.; G. 

Locher: Luther – Zwingli – Kálvin. Theologiai Szemle 1984, 321-327.; Niesel V.: Kálvin 

theologiája; R. Rodgers: Kálvin János intellektusa, műveltsége és hatása. Theologiai 

6 Szántó: A katolikus egyház története (1985) II, 73.
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Szemle (38) 1995/3, 126-129.

E háttér adhat alkalmat annak megfontolására, milyen alternatívát lát és alkalmaz a 

lutheranizmus vagy a római katolicizmus, s hogy ezek teológiailag hogyan értékelendők.
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