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Kálvin-kutatók már régóta fel-
ismerték, hogy Kálvin teológiai 
munkásságát nagymértékben be-
folyásolta humanista előképzett-

sége. Kálvin ugyanis a pogány klasszikusok 
művei iránti rajongásán keresztül jut el 
a szent tudományokig. Az utóbbi évtize-
dekben a korabeli tudósok körében újfent 
egyre fokozottabb érdeklődés övezte azt 
a kérdést, hogy a genfi reformátor hogyan 
használta fel klasszikus műveltségét a szent 
tudományok művelésében. Ezen tudósok 
táborát erősíti Guenther H. Haas professzor 
is, akinek áldozatos munkája révén egy 
rendkívüli gondossággal és alapossággal el-
készített informatív jellegű tanulmány látott 
napvilágot abban a témában, hogy Kálvin 
hogyan tette magáévá és hogyan alakította 
át a „méltányosság” fogalmának klasszikus 
és késő középkori értelmezéseit. Haas úgy 
véli, hogy Kálvin etikájának lényeges motí-
vumát képezi a méltányosság fogalma, ami 
jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy 
egyre mélyebb betekintést nyerjünk a genfi 
reformátor gondolkodásába. 

A könyv első fejezete röviden ismerteti, 
hogy a kivételes műveltséggel és tudással 
bíró Kálvin milyen iskolai oktatásban része-
sült korai éveiben, és leírja, hogy a francia 
származású svájci reformátor megtérése 

előtt hogyan értelmezte a méltányosság 
fogalmát Seneca „De Clementia” című mű-
véhez írt kommentárjában. A második fe-
jezet nyomon követi a méltányosság fogal-
mának történeti fejlődését Arisztotelésztől 
aquinói Tamásig. a harmadik fejezetben 
Haas megvizsgálja, hogy Kálvin kortársai 
mind a humanisták (erasmus, Bude, alciati 
és Zansius), mind pedig a reformátorok 
(Zwingli, Bucer, luther és melanchton) 
hogyan gondolkodtak a méltányosság fo-
galmáról. Az ezután következő hat fejezet 
alkotja tulajdonképpen a könyv gerincét, 
részletesen tárgyalva a méltányosság fo-
galmának kálvini értelmezését számos kü-
lönböző témához kapcsolódóan: Szeretet 
és igazság (4. fejezet); Természeti törvény 
(5. fejezet); Bibliai törvények (6. fejezet);  
A második tábla parancsolatai (7. fejezet); 
Az állam és az egyház (8. fejezet); Uzsora 
(9. fejezet). A végjegyzetek, a bibliográfia és 
az indexszám terjedelme közel annyi, mint 
maga a tanulmány szövege. 

Haas határozottan meg van győződve 
arról, hogy Kálvin a méltányosság fogal-
mának különböző klasszikus megfogalma-
zásait használja fel a saját méltányosság 
fogalmának kialakításában. mindazonáltal 
a kiváló reformátor aláveti ezeket a tradicio-
nális fogalmakat a Szentírás tanításának, 
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ennélfogva jelentős mértékben átalakítja 
azokat. Véleménye szerint a méltányosság 
a természeti törvény alapelve, de a termé-
szeti törvény nem a természetből szárma-
zik, hanem Isten szent jellemén alapszik. 
A méltányosság alapvető gondolata, hogy 
adjuk meg mindenkinek, ami az övé [quod 
suum est], néha viszont a felebarát jogai 
ellenkeznek a saját vágya-
inkkal. Éppen ezért át kell 
lépnünk a természetes ön-
szeretet határát, hogy má-
sokkal szemben méltányo-
san viselkedjünk. Kálvin 
nyomatékosan hangsúlyoz-
za, hogy a bűnös embert 
jellemző határtalan, vak 
önszeretetre egyetlen ha-
tásos orvosság létezik: az 
önmegtagadás. az önmeg-
tagadás azt jelenti: önös 
érdekeinket alárendeljünk 
Isten akaratának, az Ő 
dicsőségének és az em-
bertársaink javát szolgáló 
dolgoknak. ez a radikális 
változás csak a Szentlélek 
újjászülő munkája révén mehet végbe hit 
által a Krisztusban. Csak azok képesek sa-
ját maguk megtagadásra, akik újjászülettek 
és részesültek Jézus Krisztus önmagát adó 
szeretetében. 

Isten törvénye örök és maradandó, vi-
szont az isteni törvény kultúránkénti ki-
fejezéseire ez nem érvényes: „Az egyes 
nemzetek számára fennmaradt az a sza-
badság, hogy olyan törvényeket hozzanak, 
amelyekről előre látjuk, hogy hasznukra 
válnak, amelyek mégis a szeretetnek amaz 
állandó szabályához legyenek szabva úgy, 
hogy – ha formailag különböznek is – alap-
elvük ugyanaz legyen” (Institutio, iV.20.15).  
A méltányosság egyfajta elv, amely útmuta-
tást nyújt abban, hogy a törvény második 
táblája hogyan alkalmazható a sajátos kul-
turális helyzetekre, természetesen az ókori 

Izraelre is. Az ószövetségi polgári törvény-
könyvnek a méltányosság mércéjével tör-
ténő vizsgálata során Kálvin számos olyan 
pontra bukkan, ahol a törvény nélkülözi a 
méltányosság elvét. Ezeket az eseteket ő 
úgy magyarázza, mint valami koncesszió-
kat, amelyeket Isten népének bűnös konok-
sága idézett elő. Kálvin azonban a méltá-

nyosság elvét nem helyezi 
a „Sola Scriptura” elv fölé, 
mert a méltányosság rö-
vid definícióját és célját 
az „aranyszabályban” véli 
felfedezni: „Amit tehát sze-
retnétek, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, ti is 
ugyanazt cselekedjétek ve-
lük” (Mt 7,12). Az evangé-
liumi aranyszabály mélyen 
áthatja Kálvin írásait és 
prédikációit, amelyeket a 
társadalom irányába tanú-
sítandó keresztyéni maga-
tartásról mondott. Kálvin a 
méltányosság elve alapján 
vizsgálja kora társadalmi 
és gazdasági kihívásait, 

mint például az uzsora kérdését, ami egy 
teljesen új és dinamikus jelleget kölcsö-
nöz etikai szemléletének. a méltányosság 
törvénye [lex aequitatis] segítségével meg-
próbálja finoman összehangolni a felebará-
ti szeretetet, a szolidaritást és a gazdasági 
növekedést. 

Haas professzor remekbe szabott műve 
értékes és hasznos hozzájárulás Kálvin eti-
kájának a megértéséhez. Tanulmánya ösz-
tönöző erőt kell, hogy jelentsen a keresz-
tyén gondolkodóknak abban, hogy bátran 
szembe merjenek nézni azokkal az etikai 
kihívásokkal, amelyek nemcsak a mi, ha-
nem az utánunk következő nemzedékekre 
is várnak.
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