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b) Külföldi irodalom. 

A, Bossert: Calvin. Paris, 1906. Hachette et Cie. 222 
lap. Ára 2 fr. 

Ez az életrajz a Hachette-czég „Les grand écrivains frangaisu 

czimü vállalatában jelent meg, a mely a nagy franczia írók élet-
rajzát, egy-egy heliogravure-arczképpel díszítve, az írásmttvészet 
legelőkelőbb mestereinek feldolgozásában, olcsó áron nyújtja. A 
főczél ez életrajzoknál az irodalomtörténeti kutatások és aesthetikai 
méltatások eredményeinek teljes felhasználása — és a művészi előadás. 
A vállalatban eddig, 20 éves fennállása alatt, mintegy 50 életrajz 
jelent meg, közötte a franczia irodalom legkiválóbb, világszerte 
bámult alakjainak (Voltaire, Roussean, Diderot, d'Alembert, V. Hugó, 
Pascal, Descartes, Racine, Corneille, Mme de Sévigné, Mme de 
Stael, Boileaa, Dumas pére, Chateaubriand stb.) életrajzai; s az 
életrajzok írói közt ott találjuk egy G. Boissier, Jules Simon, Albert 
Sorel, Leon Say, G. Paris, J. Bertrand, G. Lanson, P. Janet, A. 
Chupuet, A. Fouillée, J. Reinach, Paul Stapfer, G. Larroumet, E. 
Faguet, E. Boutroux, szóval a jelenkori franczia irodalom legszebb 
hangzású neveit. 

Az előttünk fekvő életrajz szerzőjének, Bossertnek nevét nem 
ismerem; de annyit, müvének átolvasása ntán kimondhatok róla, 
hogy jól ismeri a kort és jól ismeri hősét, s tollát sem jobb-, sem 
balfelé nem vezeti elfogultság, részrehajlás; hogy müvéből erőtelje-
sen, plasztikusan emelkedik ki előttünk Kálvin alakja: a nagy 
reformátor, a kiváló író, a mély érzésű ember. Előadása ntán tel-
jesen értjük Kálvint, 8 gyöngeségeit, a melyek nélkül ember nem 
képzelhető, kész szívvel megbocsátjuk neki, mert azokat annyi szel-
lemi kiválóság s oly századokra kiható fényes eredmények ellen-
súlyozzák, hogy méltatlanság volna azokra olyan súlyt helyezni, mint 
a reformátor ellenfelei teszik. Kálvin is ember volt és pedig a 
maga korának embere. 
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Kálvinban, mint Bossert szépen kimutatja, két ember élt: a 
közélet embere és a magánember, s e kettő csaknem idegenül állt 
egymással szemben. Sokan azok közül, a kik csak távolról látták 
vagy ismerték öt, bizalmatlanok voltak iránta, féltek tőle, vagy 
átkozták őt. Ellenben azok nagyrésze, a kik közel állottak szivéhez, 
melegen ragaszkodott hozzá. Nem egy barátja volt, a kik mindig 
hivek maradtak hozzá, mindig kikérték tanácsait, de azért gyakran 
más véleményen voltak, mint ő. Látni kell, hogy mily kimélettel, 
gyöngédséggel fejezik ki előtte állandó levelezői: Viret Lausanne-
ban, Bullinger Zürichben, Haller Bernben, észrevételeiket, aggodal-
maikat, mikor úgy látják, hogy nagyon szigorúan ítélt valamelyik 
ellenfeléről; hozzájuk vehetjük még Faréit, a ki nálánál is engesz-
telhetetlenebb volt. Mindennapi érintkezéseiben Kálvin nyájas, szol-
gálatkész, odaadó. Bizalmas levelei gyakran telvék gyöngédséggel; 
érezni bennök a melegszivü embert, a ki egy pillanatra elhallgat-
tatja a theologust. 

Szerencsétlenségére és ez hírnevének nagyon sokat ártott, 
szívéből mit sem vitt be rendszerébe. Kálvin meg volt arról győződve, 
hogy neki az a hivatása, hogy a ker. egyházat restaurálja, s hogy 
Isten maga ruházta reá ezt a hivatást. De hogyan vigye vissza a 
keresztyénséget régi alapjaira? Adhat-e más alapot annak, ha nem 
azt, a melyre kezdfetben felépíttetett, az Isten igéjét? Erre az alapra 
visszaállítani azt: ebben áll Kálvinra nézve a reformátió müve. A 
ki ezt az alapot megrendíti, az felségsértést követ el. Egy gonosz 
életű ember kevésbbé vétkes, mint a hamis tanok hirdetője, mert 
az első csak a maga lelkét veszíti el, ellenben a másik ezer meg 
ezer ember társa elbukásának válik okozójává. Az ilyet a társa- ) 
dalomból kirekeszteni, ha nem engedi magát meggyőzetni, a ker. 
szeretet ténye és a polgári hatóságnak kötelessége ebben segédkezni, 
ha a lelkész erre magában nem képes. A dogmatismus érvei min-
dig ugyanazok; azokra nincs válasz, ha ezt az alaptételt elfogad-
tuk: „Én a teljes igazságot tartom kezeimben és emez igazság 
elfogadásától függ az emberiség üdve". 

E meggyőződéséből magyarázható meg Kálvinnak Servettel 
és Gentilissel szemben tanúsított magatartása. Kálvin nem vette 
figyelembe, hogy Servet máglyája egymagában igazolja, a katholi-
kusok szemében, a franczia protestánsok ellen intézett mindenféle 
üldözéseket és kegyetlenségeket. Servet elitéltetése ellentétben áll a 
protestantismus logikájával. A protestantismus, a mely kijelentette, 
hogy hit tekintetében nem ismer el más tekintélyt, mint csupán a 
bibliát s a mely ezt az elvét törvényévé és legfőbb igazolásává 
emelte, kilépett programmja köréből, mikor elnyomta egy oly férfiú 
szavát, a ki szintén a bibliára támaszkodott. Napjaink legorthodo-
xabb lelkésze, ha alaposan kikérdeznék a háromság dogmájából, 
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könnyen az eretnekség gyanújába keveredhetnék a genfi törvény-
szék előtt. S így csak méltányosan és igazságosan jártak el a genfi 
kálvinisták, midőn 1903-ban, Servet halálának 350 éves fordulója 

. alkalmából, egy oszlopot állítottak fel a Champel-téren e felirattal: 
Servet Mihálynak! Mint Kálvin tisztelő és hálás fiai, de a kik 
elítéljük azt a tévedést, a mely századja tévedése volt és szilárdan 
ragaszkodunk a lelkiismeret szabadságához, a reformátió és az 
evangéliom igaz elvei szerint, állítottuk fel ezt az engesztelő emlék-
oszlopot 1903 okt. 2 7-én. A melyik egyháznak volt ereje önpiaga 
ellen igy, a vallás nevében, tiltakozni, annak nincs mit tartama a 
jövendőtől! 

A nagy reformátorról mindnyájan sokat hallottunk, a kitűnő 
humanistáról és franczia íróról annál kevesebbet. Bossert előadásá-
ból látjuk, hogy Kálvin, első tanulmányai alapján, humanistának 
indult s ha e tanulmányai mellett marad, százada legnagyobb huma-
nistáinak egyike lehetett volna. Egyforma könnyen irt latinul és 
francziául; bármit ir is, mindig tekintettel van a kifejezés csínjára. 
Bár jó latinista, midőn francziául ir, eltér a renaissance nagy fran-
czia íróinak szokásától s kévéssé viszi át a latin, kifejezéseket a 
franczia nyelvbe. Franczia stílusa sokkal jobban közeledik a XVII. 
század prózai nyelvéhez, mint kortársának: Rabelaisnek nyelve, sőt 
jobban, mint Montaigne nyelve, a ki 40 évvel utána szerepelt. Kál-
vin, a nyelv fejlődése szempontjából, kilép a cbronologiai sorrend-
ből és közvetetlenttl Pascal előtt foglal helyet. 

Az életrajz 14 fejezetre oszlik; ezek a következők: I. A 
cgalád; II. A klasszikus tanulmányok; III. A jog és theologia; 
IV. Az „Institutio". Nyílt levél I. Ferenczhez; V. Az „Institutio*. 
Isten eszméje ; VI. Az „Institutioa. Az ember, a praedestinatio; 
VD. Olaszországi utazás; VIII. Első genfi tartózkodás; IX. Szám-
űzetés és vis8zahivatás. Kálvin és Sadolet: X. A genfi egyház 
szervezése; XI. Servet pöre; XII. A theokratia diadala; XIII. Kál-

. vin mint humanista, szónok és író. XIV. A kálvinismus sorsa. 
Végül legyen szabad e mü alapján a néhai Warga Lajos 

Keresztyén Egyháztörténetének néhány, Kálvinra vonatkozó s a leg-
újabb kiadásban (revidiálta Zováoyi Jenő) is benmaradt tévedését 
helyreigazitanom. Warga szerint a Cauvin Gellért és Le Franc 
Janka házasságából három fiá és egy leány származott, Bossert 
szerint négy fiú és két leány; W. szerint Kálvin 1523-ban Párisba 
ment hittani tanulmányai befejezése végett, holott nem valószínű, 
hogy azokat már otthon, 14 éves korában megkezdte volna; W. 
szerint az Institutio első kiadásához (1536) Kálvin franczia nyel-
ven írt I. Ferenczhez előbeszédet, B. szerint „la lettre est écrit en 
latin aussi bien que le livre" (44. 1.); W. szerint Kálvin 1540-ben, 
szerzőnk szerint 1541-ben fordította le az Institutiót francziára. 
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Warga több helyen (123., 124., 125., 128., 130. 1.) úgy beszél 
a libertinusokről, mint Kálvin legfőbb genfi ellenségeiről; ám, szer-
zőnk szerint, az Ami Perrin pártját, a melyhez az összes elége-
detlenek csatlakoztak, a XVI. századnak egy történetirója se nevezi 
libertinusoknak, se Roset, se Bonivard, se a tanács jegyzőkönyvei 
nem ismerik e kifejezést. Kálvin 1545-ben egy értekezést adott ki 
egy németalföldi eredetű szekta ellen, a mely ezt a nevet viselte 
s a mely mystikus pantheista tanokat vallott; de az nem bizonyos, 
hogy e szektának voltak-e Genfben hívei. Valószinti, hogy a szá-
zad vége felé, mikor Kálvin harczainak emléke kissé elmosódott, 
valamennyi ellenfelét e név alá foglalták, a mely erkölcsi szem-
pontból is megrovó jelentésű volt. Bolsec azt mondja egy helyt, 
hogy Kálvin kiűzte Genfből az összes ellenkező vólemónyüeket, 
„mintha libertinusok vagy atheisták lettek volna". 

Kályin 1541 szept. 18-án (s nem 1-én) tért vissza Genfbe 
s nem „diadalmenettel vonult be Genfbe". Szerzőnk szerint egyes 
történetírók, a kik kevésbbé ügyeltek az igazságra, mint a festői 
előadásra, diadalmas visszatérést emlegetnek. Beza T. egyszerűen 
ennyit mond: „A szegény nép hibáját beismerve, kiváló szeretet-
tel fogadta". (It fut regu de singuliére affection par ce pauvre 
peuple reconnaissant sa faute.) A városi jegyzökönyvek is csak 
annyit mondanak, hogy K. J. ev. lelkész megérkezett Strassburgból. 

„A ravasz Sadoletus bibornok arra használta fel az alkalmat 
(t. i. Kálvin száműzését), hogy újra a római egyház kebelébe térítse 
vissza Genfet", mondja Warga. Pedig dehogy használta arra! Csak 
szerette volna felhasználni s ezért irta levelét a genfiekhez, de a 
melynek semmi foganatja nem lett. Warga szerint Kálvin „részt 
vett a wormsi és regensburgi vallásos értekezleteken s ezzel az 
alkalommal benső barátságot kötött Melanchthonnal is" ; szerzőnk 
szerint „jelen volt a hagenaui, wormsi és regensburgi colloquiumo-
kon s a frankfurti értekezleten, a mely a hagenaui colloquiumot 
megelőzte, megismerkedett Melanchthonnal, a kivel állandó levele-
zésben maradt". 

Bossert müve, miután Révész Imre Kálvin életrajza részint 
. elavult, részint már nem is kapható, méltó volna arra, hogy Kálvin 

születésének két év múlva bekövetkező 400-ados évfordulója alkal-
mából magyar nyelven is napvilágot lásson! 

Bácz Lajos 




