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A hallstatti oltárkép prédikációja
 

Nem híres festő remekmű alkotása. Nem turisták által 
gyakran fényképezett, albumokban megjelenített 
műalkotás, de valamit nagyon alapvetően kifejez. 
Hallstattban hiányzik a fény. A környező magas hegyek 
beárnyékolják a világörökség részévé választott kis 
városkát. Decemberben alig fél órára süt ki a nap, érkezik 
meg a hőn áhított világosság. Kevés itt a hely is. A tó 
partján meredeken felfelé ívelő hegyoldalban két-három 
sorban szorosan egymás mellett 
állnak az egymást is árnyékoló 
házacskák. Statisztikai adatok is 
bizonyítják, hogy az itt élő 
emberek nehezen viselik a fény 
hiányát. 

Az evangélikus templom 
oltárképe sötét alaptónusú. A 
technika eszközeivel kell 
világosítani. Két tanítvány járja az 
emmausi utat. Gondokkal 
terheltek, kétségbeesetten 
fordulnak a jövő felé, kétségeik és 
kérdéseik elborítják őket.  

Csodás álmaik voltak 
egykoron. Egy szebb világról, 
ahol helyére kerül minden vágy és 
küzdelem, ahol elviselt 
szenvedéseik célt és értelmet 
kapnak, ahol rabságaiktól és 
megkötözöttségüktől megsza-
badulhatnak, ahol a szeretet nem 
árucikk, ahol öt kenyér és két hal 
sokaság éhségét oltja, ahol van helye az újrakezdésnek, 
ahol létezik megbocsátás, ahol még a halál sem riasztó és 
legyőzhetetlen. „Isten országa közöttetek van!” – és ők 
hittek, bíztak, reméltek. Várták a világosság megjelenését. 
A kinyilatkoztatást, az egyértelműséget, a megoldást, a 
megszabadulást, a beteljesülést. 

Aztán jöttek a tények. A sötétség, az árulás, a 
menekülés, a rettegés, a félelem. Nehéz dolog a 
kételkedés. Főleg akkor, ha valaki éhezik, magányos, 
kilátástalan helyzetben van, rosszul mennek a dolgai, 
közönyösség vagy emberi rosszindulat veszi körül. A 
mélység és nyomorúság helyzetei elbizonytalanítják az 
embert. A rideg tények vakká teszik a látást. Az álmok 
feledésbe merülnek. 

Most nyomor van és sötétség. Nehéz az emmausi út. 
A legrosszabb a csalódás és kiábrándulás fájdalma. Pedig 
mi azt gondoltuk… de mégsem. Ott van a kísértés is: 
vissza a városba, felejtsük el az álmokat, meneküljünk el 
a kudarc elől. A mindennapi élet zaja majdcsak elnyomja 
az érzéseket, elfelejteti az átélt álmokat, süketté tesz a 
hívásra. Nem is olyan rossz a halászat, a tudatlanság, a 
felelősségtől való elmenekülés, az álomtalanságba való 

beletörődés. 
Hallstattban hiányzik a fény. 

A turisták egy-két nap után 
emlékükben a romantikus 
kisváros csodájával elmennek. 
Akik maradnak, azoknak a 
sötétséggel kell szembenéz-niük. 
Elementárisan tör fel a 
mélységből a kérés: Maradj 
velünk! Mert esteledik, a nap is 
lehanyatlott már. Mert 
szükségünk van rád a 
sötétségben! Hisz “szörnyűséges, 
lehetetlen, hogy senkié vagy 
emberé az élet”! Hisz rémséges, 
hogy az állandó menekülés, az 
üresség és felszínesség az 
egyedüli mentsvár!    

Az oltárkép hitvallás arról, 
hogy a sötétségben, a nehézségek 
és nyomorúságok közepette ki a 
Világosság. Hitvallás arról, hogy 
érdemes elindulni a sötétségen át 

vezető emmausi útra. Hitvallás arról, hogy van, aki 
megjelenik, van, aki velünk jön, van, aki válaszol a 
kérdésekre, van, aki megtöri a kenyeret, van, aki kijelenti 
önmagát.  

Maradj velünk! Az oltárkép egyszerű imádsága egész 
életre szól. Megóv nagyképűségtől és önteltségtől, 
megláttatja ráutaltságunk és gyengeségeink, rámutat 
félelmeinkre és arra a Krisztusra, akire szükségünk van a 
sötétség elviseléséhez és legyőzéséhez. 
„Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott 
már! Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor 
asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, 
megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és 
felismerték őt.” (Lk 24,29-31)    

Dr. Solymár Mónika 
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 
Istentiszteletek 

• Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. kápolna 
2009. október 04. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2009. november 01. 11.00 óra Istentisztelet 
2009. december 06. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

• Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)   
2009. november 08. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2009. december 13. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhető):  +43/650 58 777 12 
A lelkészi hivatal e-mail címe:  evang-ungarisch@chello.at 

 
Őriszigeti gyülekezeti kirándulás  
Tavaly az Őriszigeti kirándulásunkon együtt ünnepeltük a helyi 
gyülekezettel az aratási hálaadó ünnep istentiszteletét. Idén is október 
elejére tervezzük kirándulásunk. 
2009. október 03.-án (szombaton) várunk szeretettel mindenkit 
Őriszigetre (Siget in der Wart), a 75-ös számú házba. Bécsből és 
Grazból kocsikkal érkezünk, kb. 10.00 órakor vagyunk Őriszigeten. 
Áhítatot 11.00 órakor tartunk. A bográcsozáshoz, grillezéshez 
salátákkal, innivalókkal és süteményekkel lehet hozzájárulni. Délután 
a környéken kisebb-nagyobb sétát ill. kirándulást is tervezünk. A 
program kb. 16.00 órakor ér véget. 
E gyülekezeti kirándulásra szeretettel várjuk azokat is, akik nem 
Bécsből vagy Grazból érkeznek, számukra azonban nem tudunk 
szervezett odautazást biztosítani. A kirándulásra a gyülekezeti 
telefonszámon lehet jelentkezni. Esős idő esetén a kirándulás 
elmarad.  
 

 

Muraközy Gyula: Kálvin 

Két arca van: az egyik rám mered,  
Mint büszke kőszirt nyüzsgő völgy felett,  
Lelkünkbe néző lelkiismeret.  

Dacos kemény arc. Gránitból faragták.  
Tekintete a végtelen szabadság.  
Belécsonkulnak gyilkos, balga szablyák.  

Századok fölött virraszt egyedül,  
Magános, büszke csönd veszi körül,  
Lelkén az óriások gondja ül.  

A másik arca szenvedő, szelíd...  
Hordozza titkon mások könnyeit;  
S magányok mély völgyében rejtezik. 

Alázatos arc...Remegő gyerek...  
Amazt mi látjuk, földi emberek,  
Ezt csak az Úr, a csillagok felett. 

 
 

Kálvin János (1509-1564) reformátor 
születésének 500. évfordulójáról lapunkban Dr. 
Ulrich Körtner professzor írásával és Muraközy 
Gyula versével emlékezünk. 
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Ady és Radnóti éve  
 

Jeles évfordulókat ünnepeltünk idén. Többek közt 
Ady Endre halálának 90. és Radnóti Miklós születésének 
100. évfordulóját. Mindketten irodalmunk jelentős 
alkotói, a magyar költészet egének ragyogó csillagai. 
Életművük európai léptékkel mérhető, emlékük kötelez. 

Régi fénykép. Rajta 
dacos tekintet, össze-
szorított fogak, ökölbe 
szorult kéz. Különös 
árnyalak: Ady. Az az 
Ady, aki régi, 
hétszilvafás nemesek 
ivadéka volt, mégis 
Mohácsot kért népének, 
aki egyszerre tudott hívő 
és hitetlen kálvinista 
lenni, akinek Párizs volt 
a Bakonya, de költészete 
„mégis győztes, mégis 
új és magyar”.  

Új társadalomszem-
lélet határozta meg hazájához fűződő viszonyát. Ismerte a 
földet, a „vén Szilágyságot“, a hon húzó szeretetét, 
akárcsak Vörösmarty vagy Arany, de felismerte azt is, 
hogy a nemzet nagy költőinek hivatása az, hogy a 
nemzetet önszemlélethez segítsék. Párizsi útjai során sok 
mindent észrevett, amit talán itthonról nem tudott volna. 
A dicsőített Párizs nem irodalmi többletet, hanem lelki 
tanulságot adott neki. Felismerte hazája elmaradottságát, 
de egyben bátorságot is nyert annak ostorozásához. Dac 
és gőg járta át magyarság-verseit. A kor irodalmárai 
döbbenten álltak a keserű szavak előtt, ahogy a költő saját 
fajtáját ostorozza és szidja, pedig ő volt mindannyiuk 
közül a leginkább Magyar. Támadta a jelen magyarját a 
jövő magyarja kedvéért. Már-már gyűlölte a övéit, de ez a 
gyűlölet csak a szeretet másik arca volt. Szerette Párizst 
és átkozta a magyar Ugart, mert azt akarta, hogy népe 
szabaduljon meg keleti tehetetlenségétől, közönyétől. 
Egyszerűen fel akarta rázni véreit, lendületet akart adni, s 
kiutat találni számukra. Verseiben tehát ott van a remény, 
az összeszorított ajkú várakozás.  

Az I. világháború idejére hangja búskomorrá vált. Ez 
volt az, ami végképp letörte a nemzet erejébe vetett hitét. A 
magyarság nagy tragédiáját, Trianont már nem érte meg, de 
érzékeny költői lelke megérezte azt. Utolsó versében - 
Üdvözlet a győzőnek - így ír:  

„Mi voltunk a földnek bolondja, 
Elhasznált, szegény magyarok, 
És most jöjjetek, győztesek. 
Üdvözlet a győzőnek.” 

Imádság háború után című költeményében pedig arról 
számol be, hogy belefáradt a harcba: 

„Uram, háborúból jövök én,  
Mindennek vége, vége.” 

És a lelkével misztikus úton szinte egyesülő Istenéhez 
menekült. A háború és a halálközelség indította el Isten-
kereső útjára. Ha néha-néha meg is ingott hite, csak 
jelképesen, mert egész életében őrzött egy szálat, amely 
az ő saját maga által alkotott, haragvó és bosszúálló 
Istenéhez kötötte. Az ő Istene átlényegül, ő a Szent 
Képzelés, a Legjobb Kísértet, a borzolt, fehér szakállas 
Öregúr, akit kíváncsian keresett az iskolapadból, majd 
verseiben gúnyosan megkérdőjelezett. De élete végén 
talán valóban egyesült vele. 

Másik régi 
fénykép, a fentinél 
néhány évtizeddel 
későbbi. Rajta szomor-
kás, fiatal férfiarc, 
lencsébe néző, komoly 
tekintet. Radnóti. Az a 
Radnóti, aki „zsidónak 
keresztény, keresztény-
nek zsidó volt, ezzel 
kellett szembesülnie 
minden helyzetben. 
Ebből az állandó 
fenyegetettségérzésből, 
az igazán sehova nem 
tartozásból, valamint a 
gyerekkori traumákból 
pedig összeadódik egy kettős haláltudat“ - Ferencz Győző 
irodalmár írja róla e sorokat. S talán éppen e kettősség 
miatt Radnóti költészetét két fogalom: az idill és a halál 
határozza meg. Verseiben folyamatosan nyomon 
követhető e két gondolatmenet, különböző életérzésekkel 
párosítva. Ahogy a történelem, s ezzel saját élete is 
sodródott a világégés felé, úgy vált költészetében az 
elmúlás és az idill utáni vágy hangja egyre erősebbé.  

A világ változása a költőnél stílusváltást 
eredményezett. Törekedett az egyszerűségre, érthetőségre, 
rímek használatára. Visszanyúlt az ókor nagy költőihez, 
mint Vergiliushoz és az akkori műfajokhoz, mint pl. a 
bukolikus pásztorkölteményekhez. Stílusa világosabbá, 
formái egyszerűbbekké váltak. Radnóti rádöbbent 
magányára az ellenséges világban, és csendes, szívós 
ellenállásra készült. Költészetének klasszicizálásával 
hatékonyabban szolgálhatta célját, a humánum értékeinek 
megőrzését. Szorongását a szerelem érzésével próbálta 
feloldani verseiben. A halál azonban minduntalan 
megjelenik, belopódzik a szerelem boldogságába, az igazi 
idillbe is. A Járkálj csak, halálraítélt c. versében 
tudomásul veszi a halál fenyegetését, és úgy fogadja el 
végzetét, hogy elszakad saját magától, mintegy 
felülemelkedik önmagán. Az értelem és erkölcs szilárd 
belső rendje erőt és öntudatot ad a rátörő veszéllyel 
szemben.  A  versben  található  farkas-motívum,  amelyet   
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Petőfitől kölcsönzött, a lélek szabadságát, a végsőkig 
védelmező ellenállást jelképezi: 

„Ó, költő, tisztán élj te most… 
S oly keményen is, mint a sok 
sebtől vérző, nagy farkasok.”  

Radnóti munkatáborba került, de soha nem adta fel 
művészi eltökéltségét, hitét egy szebb jövőben s a 
szerelemben. Példa értékű ez a magatartás, élete utolsó 
szakaszának letisztult formákkal teli költészete pedig 
egyedülálló. Nem harcolt többé a halál ellen, de harcolt a 
szellemért. Eclogái, a Töredék, az Á la recherché, az 
Erőltetett menet és a Razglednicák is ennek a gondolatnak 
hatására íródtak. 

Az évfordulók kapcsán ugyan nem szükségszerű, de 
óhatatlan az összehasonlítás, s felvetődik a kérdés: vajon 
mi a közös, s mi az eltérő a két életműben? Hogyan 
gondolkodott fontos dolgokról a két költő? Milyen volt 
világszemléletük, hitvallásuk és a hazához való 
viszonyuk?  

A kiindulást mindkét költő számára a Nyugat 
jelentette. Az a Nyugat, amely a legtovább fennálló 
irodalmi folyóiratunk volt, s amelyben mindketten 
rendszeresen publikáltak és ismertté váltak. A nagy előd, 
Ady, aki majdnem harminc évvel volt idősebb fiatal 
költőtársánál a Nyugat első, míg Radnóti a harmadik 
nemzedékéhez tartozott. Radnótinak pályája kezdetén 
Ady volt egyik költői példaképe, első versein még 
érezhető hatása.  

Költészetük formailag egyébként eltérő jegyeket 
mutatnak. Míg Ady inkább a magyaros, de sokszor az 
öntörvényű verselést választotta, addig Radnóti először a 
rímtelen, szabad formát, később a klasszikus időmértékes 
verselést, a fegyelmezett, letisztult formákat alkalmazta. 
Ady a teljes emberi kitárulkozás költője volt, egyéni 
mítoszt teremtett szimbólumaival, igazi magyarnak, új 
Messiásnak mondta magát. Radnóti pedig az erkölcsi 
tisztaság, a humánum költőjének vallotta magát, 
művészete a rendről, a harmónia tiszteletéről szólt egy 
zűrzavaros, barbár korban.  

Mindketten már fiatalon eljegyezték magukat a 
halállal. Ady súlyos vérbaja miatt, Radnótiban pedig 
kettős haláltudat volt: ikertestvére és édesanyja halála, ill. 
a zsidóüldöztetés miatt. A halál motívuma tehát 
mindkettőjük költészetén végig nyomon követhető. A 
haláltudat menekülési vágyat vont maga után. Ady a 
szerelembe, majd Istenhez menekült, míg Radnóti a 
hűséges hitveshez, valamint egy képzeletbeli világba, így 
teremtve magának idilli környezetet a halál árnyékában. 

Párizs is megihlette mindkettőjüket, hisz Ady 
hosszabb időt töltött ott szerelme, Léda jóvoltából, 
Radnóti pedig feleségével, a ma is élő, 97 éves és férje 
emlékét máig hűen őrző Gyarmati Fannival nyaralt ott 
többször. Mindkét költő Párizs szerelmese volt, s 
mindkettőjükre az újdonság, a felfedezés csábító 
hatásával bírt a Fény városa. Felszabadulást, feltétlen 
csodálatot és lelki megújulást jelentett számukra.  

A háború is közös élmény, de míg Ady az I. 
világháború borzalmai miatt emelte fel tiltakozó szavát, 
és már nagybetegen a csucsai kastély erkélyéről figyelte 
döbbenten a hadba vonulók hosszú sorát, addig Radnóti, 
aki egyike a legtragikusabb sorsú költőinknek, zsidó 
származása miatt a második világégés áldozatává vált. 
Adynak néhány évvel több jutott a földön, mint későbbi 
költőtársának, de elmondhatjuk, hogy mindkét élet 
virágzása idején, alkotómunkájuk csúcsán tört ketté. A 
mű, amit ránkhagytak, egyedülálló, maradandó és óriási. 

A számtalan közös téma mellett a hazaszeretet hangja 
is megszólal mindkettőjük költészetében, őszintén 
vallottak erről a mély emberi érzésről verseikben, s 
irodalmunknak talán legszebb két hazafias versét adták. E 
két vers: Ady a Föl-földobott kő és Radnóti Nem 
tudhatom című.  

A föl-földobott kőben indulatot, lázadást és 
küldetéstudatot érzünk, Ady félti hazáját, ezért keményen 
bírálja: „tied vagyok én nagy haragomban“, és sorsszerű 
kötődést érez iránta:  

„Kicsi országom, újra meg újra 
Hazajön a fiad.“  

A vers címe olyan valamire utal, ami a föl-földobott követ 
állandóan lehúzza. Ez a gravitáció. A nehézségi erő az oka 
tehát, hogy minden földobott tárgy visszahull a földre. Mi 
vonzza vissza a költőt külföldről, a jobb életkörülményekből 
hazájába? A hűsége, magyarság-tudata és nagy-nagy 
szeretete.  

Ez a „nem menekülhetsz”-érzés benne van Radnóti Nem 
tudhatom c. versében is, így kezdi:  

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.” 

Radnóti vállalja magyarságát, pedig zsidóként  
munkaszolgálatra, koncentrációs táborba kényszerítették. 
Mégsem ingott meg hazaszeretete, és ilyen gyönyörű vers 
megalkotására volt képes a legmostohább körülmények 
között is. Hibáival, bűneivel együtt vállalja a költő a hazát 
ebben a megalázó helyzetében. Míg Adynál a Szózat sorai 
jutnak eszünkbe, „A nagy világon e kívül Nincsen számodra 
hely”, addig Radnótinál inkább a Himnuszéi: „Megbünhődte 
már e nép  a multat s jövendőt.” Tehát szeressük akkor is a 
magyart, ha a háború értelmetlen pusztításában részt vesz. 
Ady elmenekül, tiltakozik kisszerű sorsa ellen, de távol az 
otthontól rájön, hogy minden gondolatában, örömében, 
bánatában, de még hűtlenségében is Magyar. 

Ady és Radnóti. Ady az egyén, a nemzet és az 
emberiség legnagyobb erkölcsi kérdéseit felvető költő, aki 
ember maradt az embertelenségben, magyar az űzött 
magyarságban. Nyelve egyénien eredeti, régies, bibliás, saját 
leleményű kifejezésekkel. Radnóti a humánum, az erkölcsi 
tartás, az emberség és értelem költője, akinek költészete a 
„halállal való rokonság” miatt nem „kozmikus elégiába”, 
hanem tiszta humanizmusba, áhítatos életszeretetbe, a 
legmagasabb fokú erkölcsi helytállásba torkollik.  

Az utókor hálája jelzi mindkét költő sokakat megihlető, 
óriási szellemi hagyatékát. 

                                               Koleszárné Vendégh Ildikó 
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A „református reformáció” – 500 évvel ezelőtt született Kálvin János 
 
Luther Márton és Zwingli Ulrich mellett Kálvin Jánost 
soroljuk még a „reformáció szülőatyjaihoz”. Kálvin 
gondolkodása és reformjai a modern világra maradandó 
hatást gyakoroltak. A reformátor 500 évvel ezelőtt, 1509. 
július 10.-én született a Franciaországi Noyonban. Ezen 
alkalomból a Bécsi Egyetem Evangélikus Teológiai 
Fakultánsa és az Ausztriai Református Egyház 2009. 
június 16.-án egy nemzetközi szimpóziumot rendezett, 
amelyen Kálvin európai és ökumenikus jelentőségét, 
bibliamagyarázó és egyházreformáló munkásságát 
állították a középpontba. A Kálvin-évfordulóra gondolva 
Dr. Ulrich Körtner bécsi rendszeres teológiai 
professzornak a szimpóziumon elhangzott bevezető 
gondolatait valamint Muraközy Gyula versét közöljük. 

Rettegett és szeretett     
Kálvin János vitatott személyisége az 

egyháztörténelemnek. Egyoldalú dicsőítése nem lenne 
helyénvaló. Az ellentétek embere, karaktere a keménység 
és lágyság keveréke. Önmagát félénknek, bátortalannak 
és bizonytalannak tartotta. Kortársai azonban az állandóan 
feketébe öltözött genfi reformátort - aki a róla készült 
portrékon mindig komolynak és szigorúnak, néha 
fáradtnak is tűnik -, energikusnak, türelmetlennek, 
indulatosnak és akaratosnak írják le. Kálvin ismerte saját 
emberi gyengéit. Érzelmi kitöréseit mély megbánások 
követték. 

A források természetesen egy együttérző embert és 
lelkigondozót is megjelenítenek. Minden hitbeli és 
erkölcsi szigorúság ellenére Kálvinban lágyság és 
könyörület is felfedezhető. A münsteri újrakeresztelőkkel 
ellentétben pl. nem az egyház erkölcsi hibátlanságát tűzte 
ki célul, hanem a testvéri egymás felé forduláson alapuló 
gyülekezeti élet megteremtését.  

„Az emberek között az emberiesség megtartását” az 
állam központi feladatai közé sorolta Kálvin. Örökségei 
közé tartozik a szociális igazságosságért való 
szenvedélyes küzdelem. Szociáletikája és a jog 
teológiájáról vallott gondolatai időtlenül aktuálisak. A 
„vadkapitalizmusnak” és a neoliberalizmusnak nincsenek 
nála jogalapjai.   

Eltorzított Kálvin-kép 
A ma emberét nem könnyű Kálvin irányába 

fellelkesíteni. Nem kis mértékben köszönhető ez annak, 
hogy mindmáig egy eléggé eltorzított kép él a 
köztudatban a genfi reformátorról. Ennek oka nemcsak 
azokban a politikai és egyházi konfliktusokban keresendő, 
amelyeket Kálvin Genfben egykoron végigharcolt, hanem 
a 20. századon is túlnyúló felekezeti viszálykodásokban is 
megtalálható.    

A modern Kálvin-kutatás a reformátorról megrajzolt 
portrét több ponton is helyreigazította. Kálvinnak és 
gondolatainak némely vonásai azonban ennek ellenére 

idegenek maradnak a mai ember számára, még úgy is, 
hogy ezek a modern világot nagymértékben formálták.  

Szervét Mihály esete 
Kálvin negatív imázsában jelentős szerepe van a 

Szervét-ügynek. Kálvin szorgalmazására Szervét Mihály 
spanyol orvost a Szentháromság-tan tagadása miatt 1553-
ban eretnekként elégették. Bár a spanyolt távollétében 
már a franciaországi Vienneben a katolikus inkvizíció is 
halálra ítélte, épp ebben az eljárásban a Kálvin által adott 
bizonyítékok fontos szerepet játszottak. A genfi eljárás 
pedig megerősítette Kálvinnal kapcsolatban ezt a negatív 
szerepvállalást.  

Történelmileg azonban méltánytalan az a párhuzam, 
amelyet Stefan Zweig „Castellio Kálvin ellen, avagy 
lelkiismeret az erőszak ellen” című regényében (1935/36-
ban íródott) a nemzetiszocialista rémuralommal von meg. 
Az nem vitatott, hogy Szervét elítélése a lelkiismereti és 
vallásszabadság mai értelmezésének teljesen ellentmond. 
Azonban a genfi ítélet megfelelt az egész Nyugat-Római 
Birodalomban akkor érvényes jognak, így innen nézve 
nem beszélhetünk állami diktatúráról. Kálvin sem volt 
diktátor, Genfben egyátalán nem volt neki soha politikai 
hivatala, még a genfi polgárjogot is csak halála előtt 
néhány évvel kapta meg.  

Egy menekült Genfben 
Kálvin az észak-franciaországi Noyonból származott. 

Apja kívánságára egy egyházi hivatal betöltésének 
érdekében jogot tanul, de apja halála után Párizsban már 
humanista tanulmányokat folytat. Egyetemistaként a 
reformációt követő gondolkodása miatt 1533-ban 
menekülnie kellett Párizsból. Útja először Bázelba 
vezetett. 
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Farel Vilmos volt az, akinek kérésére Kálvin Genfbe 

érkezve ott is maradt, hogy a reformáció terjesztésében 
Farelnek segítsen. A városi tanácsnak azonban a 
reformátorok reformtörekvései túlságosan nagyléptékűek 
voltak, ezért Kálvint és Farelt 1538-ban kiutasították a 
városból. Amikor Kálvint 1541-ben Strassburgból a 
városi tanács visszahívta Genfbe, a reformátor csak 
hosszas gondolkodás után tért vissza a városba. Az ezt 
követő időszakban is állandóan konfliktusba keveredett a 
reformátor a városi tanáccsal és a polgárság egy részével, 
bár ezekben a konfliktusokban az érkező francia 
menekült-áradatnak is nagy szerepe volt. 

Kálvin teológiája  
Joggal számít Kálvin – aki egy humanista képzéssel is 

rendelkező jogász volt – az egyháztörténet egyik 
legjelentősebb teológusának. Dogmatikai főműve mellett, 
amely az 1559-ben harmadik kiadással megjelenő 
„Institutio christinae religionis” (Keresztény vallás 
rendszere), az egyházi rendtartásról szóló iratai – Genfi 
istentiszteleti rendtartás (1541), Genfi káté (1542) – és 
részletes bibliakommentárjai mindenképp 
megemlítendők. Kálvin teológiája intenzív 
bibliatanulmányozásának gyümölcse. 

Egyház és demokrácia 
Kálvinnál Isten tisztelete áll a középpontban. Isten 

szuverenitásának gondolata nála nem világi birodalmak és 
egyházi hierarchiák elismertetését szolgálja, hanem épp 
ellenkezőleg, a hatalmi ágak szétválasztásának modelljét 
indokolja meg. Meggyőző érveléssel vonja kétségbe a 
pápaság minden teológiai és bibliai legitimációját. 

Nem csupán harcolt Kálvin az egyház államtól való 
függetlenségéért, hanem az egyházi tisztviselők négy 
csoportjáról (lelkészek, tanítók, presbiterek, diakónusok) 
valamint a keresztény gyülekezetek egyenlőségéről szóló 
tanításával meg is indokolta a zsinat-presbiteriánus 
alapokon működő egyházmodellt. A kálvinizmus így a 
modern demokrácia egyik előkészítőjévé vált, még akkor 
is, ha a demokratikus forma gyökerei nem csupán a 
reformációban keresendőek.     

Európai és ökumenikus távlatok 

Kálvin az ökumenizmus egyik előfutára is. Európai 
dimenziókban gondolkodott, ezt széleskörű és kiterjedt 
levelezése is igazolja. A protestantizmuson belül Kálvin 
megpróbált Luther és Zwingli teológiája között 
közvetíteni, hogy így az evangélikus táboron belül 
jelentkező szakadást megakadályozza. 1559-ben 
megalapította a híres Genfi Akadémiát, amely az európai 
reformátusság szellemi központjává vált. Ebből az 
intézetből alakult meg a genfi egyetem is. 

A genfi reformátor azonban a katolikus egyházzal 
való párbeszédet is szorgalmazta. Épp a legutóbbi 
katolikus Kálvin-kutatás méltatja a szerkezeti 
párhuzamokat Kálvin és a 2. vatikáni zsinat 
egyházértelmezése között. 
 

 
A reformáció genfi emlékfalának a négy reformátort 
bemutató részlete. Balról jobbra haladva Farel Vilmost, 
Kálvin Jánost, Béza Tódort és Knox Jánost láthatjuk. Mind a 
négy prédikátor hosszabb-rövidebb ideig Genf városának 
lelkésze volt. Az emlékmű 1917-ben, a reformáció 400. 
évfordulójára készült. Felirata: Post tenebras lux (A sötétség 
után jön a világosság). Egyik mellékalakja Bocskai István 
erdélyi fejedelem, aki a bécsi békét követően (1606) a 
királyi Magyarországon is a vallásszabadság bevezetését 
sürgette. Illyés Gyula „A reformáció genfi emlékműve előtt” 
(1946) című elégiájában örökítette meg azon érzéseit és 
gondolatait, amelyek ezen emlékfal előtt elhaladva 
megérintették.

 


