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AZ INTOLERANCIA MEGTESTESÍTİJE: 

KÁLVIN JÁNOS A 19. SZÁZADI TÖRTÉNE-
LEMTANKÖNYVEKBEN1 

 
Kálvin János – ez a név és a hozzá kapcsolódó mozgalom, a kálvinizmus 
retorikai negatívumként szolgál az amerikai kultúra köznyelvében. Egy 
olyan társadalomban, amelyre gyakran úgy tekintenek, mint a legtörténel-
mietlenebbre a nyugati világban – egy tekintélyes amerikai kijelentette, 
hogy a „történelem ostobaság” – a 16. századi Genf protestáns reformá-
torának neve elég általános ahhoz, hogy számtalan összefüggésben elı-
forduljon. Az ember olvashat baseballtudósítást az újságban, Kálvin ott 
van. Kézbe vehetünk egy népszerő könyvet a Prozac nevő 
antidepresszánsról, és olvashatunk benne a „gyógyszerészeti kálvinizmus-
ról”. Az AIDS válság egy megkapó elemzése a New York Timesban szintén 
említi Kálvint. A hivatkozások mindegyike a fatalizmus, bőnösség stb. 
negatív jelentéstartalmait hordozza. A „Kálvin” szó maga úgy tőnik fel, 
mint a „gyorsírási jele” egy sor negatív gondolatnak és érzésnek az ameri-
kai kulturális tudatban.2 

E cikk célja kettıs. Egyfelıl bemutatja, hogy Kálvin retorikai ne-
gatívumként való használatának az alapjait a 19. században vetették meg 
azzal, ahogyan a történelemtankönyvek bemutatták alakját. Ezek a tan-
könyvek terjesztették el az „intoleráns Kálvin képet”. Másfelıl a cikk 
tárgyalja, miért festették le Kálvint negatívan. Milyen célt szolgált a neve? 
Ahogyan az amerikaiak megalkották saját identitásukat, úgy Kálvin – 
pusztán nevének említése – egy olyan átfogó tradíció megtestesítıjévé 
vált, melyet az amerikai közfelfogás elutasított; Kálvin jelentette mindazt, 
ami nem amerikai. 

 
 

                                                 
1 Thomas J. Davis, „Images of Intolerance: John Calvin in Nineteenth-
Century History Textbooks” cikkének fordítása. Church History, Vol. 65, 
No. 2 (Jun., 1996), 234-248. 
2 „Is it Calvinism or Realism?” Boston Globe, 14 August 1986 (cikk a Red Sox 
pozíciómegtartó esélyeirıl); Peter D. Kramer, Listening to Prozac (New York, 
1993), 259; valamint Arthur Caplan, akit Gina Kolata idéz, „The Face that 
Haunts: On AIDS and Its Victims,” New York Times, 10 July 1994, sec.4, p.6. 
[Köszönet illeti William J. Jackson munkatársamat az újságokban és magazinok-
ban talált a nagyszerő Kálvin „anyag”-ért.] 
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1. 

A tankönyvek fontosságát az amerikai oktatás és ismeretek alakí-
tásában aligha lehet túlhangsúlyozni. „A meghatározó jellemzıje egy tan-
könyvnek – mutat rá Sylvia Scribner – az, hogy hiteles, irányadó tudást 
közvetít.”3 Más szavakkal, a diák, aki a tankönyveket olvassa, feltételezi, 
hogy amit azok állítanak és ahogyan állítják, az valamilyen igazolható, 
objektív „igazságot” képvisel. A tankönyv az osztályterem bibliája, és 
állításai nem megkérdıjelezhetık. Mi több, a tankönyvek mindig is az 
oktatás középpontjában álltak az Egyesült Államokban. „Közhely az a 
megállapítás – jegyzi meg Ian Westbury –, hogy a tankönyvek a figyelem 
központi eszközei és tárgyai az iskolai oktatás minden modern formájá-
ban.”4 A tankönyv tekintélye, együttesen annak mindenütt jelenlévıségé-
vel az amerikai oktatási rendszerben, hatékony eszközzé válik az amerika-
iak kulturális gondolkodásmódjának alakításában és fenntartásában. 

Különösen ez volt a helyzet a 19. századi osztályteremben, ahol a 
tankönyv biztosította a gyakran rosszul képzett tanárok irányításával zajló 
órák menetét és tartalmát egyaránt.5 A 19. századi amerikai tankönyvekrıl 
készült legátfogóbb tanulmányok egyikében Ruth Miller Elson a tanköny-
vek fontosságát és központi szerepét húzza alá, emlékeztetve az olvasókat 
arra, hogy csak a Bibliát olvasták többet. Sıt – állítja Elson – egyenesen 
az iskolai tankönyveken keresztül alakultak ki és szilárdultak meg az ame-
rikai hagyományok. A 19. századi tankönyv egészen egyszerően a „társa-
dalom eszméinek győjteménye volt”.6 

Mi volt Kálvin esetében az irányadó üzenet a 19. századi történe-
lemkönyvekben? Hogyan alakultak ki, szilárdultak meg és maradtak fent 
„tényként” a társadalom elképzelései róla? Mit tanultak a 19. századi ame-
rikaiak Kálvin Jánosról a történelemkönyvekbıl – azokból a tankönyvek-
bıl, amelyeket elsısorban New Englandben, az amerikai kálvinista ha-
gyomány hazájában írtak; azokból a könyvekbıl, amelyek magától 
értetıdınek vették Isten létezését, ennél fogva nem bélyegezhetık vallás-

                                                 
3 Sylvia Scribner, „Cultures and Textbooks,” in The Textbook in American Society: A 
Volume Based on a Conference at the Library of Congress on May 2-3, 1979, szerk. John 
Y. Cole és Thomas G. Sticht (Washington, D.C., 1981), 7. 
4 Ian Westbury, „Textbooks, Textbook Publishers, and the Quality of 
Schooling,” in Textbooks and Schooling in the United States, szerk. David L. Elliott és 
Arthur Woodward (Chicago, 1990), 1. 
5 John A. Nietz, Old Textbooks (Pittsburgh, Pa., 1961), 1. Nietz vezetı szerepet 
játszott a 19. századi tankönyvekkel foglalkozó kutatások elırehaladásában. Saját 
megjelentetett mőve mellett a témában született számos disszertációnak volt 
felügyelıje a Pittsburghi Egyetem pedagógia professzoraként. 
6 Ruth Miller Elson, Guardians of Tradition: American Schoolbooks of the Nineteenth 
Century (Lincoln, Nebr., 1964), vii,1. 
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ellenesnek vagy vallástalannak; azokból a könyvekbıl, amelyek szemlé-
letmódjukban harcosan protestánsok voltak?7 Ezt fogom vizsgálni. 

A 19. század elején a történelem rendhagyó része volt a tan-
anyagnak. Az Egyesült Államokban akkor használatos történelemkönyve-
ket továbbra is nagyrészt angol és skót professzorok írták. A világtörténe-
lem mint tantárgy 1800 után kezdett megjelenni az akadémiákon és a 
középiskolákban, de nem vált általánosan elfogadott és rendes részévé az 
iskolai tananyagnak a század közepéig.8 Még az 1830-as években is elis-
meri egy tankönyvíró, hogy „a történelem nem egyetemes, és még csak 
nem is általános stúdium az elemi iskolákban.”9 

A komolyabb történelmi munkák megjelenésével két irányzat ala-
kult ki: a tankönyvek vagy teljesen figyelmen kívül hagyták Kálvint, vagy 
olyan módon mutatták be, amely negatív jellemvonásait hangsúlyozta.10 
Samuel Griswold Goodrich Peter Parley sorozata – a korai történelemtudo-
mány legnépszerőbbje – nem tartalmaz komolyabb ismertetést Kálvinról, 
valójában a reformációt is alig említi.11 Még a United Presbyterian Church 
(Egyesült Presbiteriánus Egyház) egyik lelkipásztorának ajánlott mőbıl is 
hiányzik Kálvin.12 

A század közepe után azonban a második irány kezdett uralko-
dóvá válni: a tankönyvek olyan tények bemutatását választották ki, melyek 
Kálvinról negatív képet adtak. Kálvinnak ezt az értékelését a század elején 
Európában használatos tankönyvekbıl vették át, és amelyek az amerikai 
szerkesztık révén megırizték népszerőségüket Amerikában a század 
késıbbi szakaszában is. Bizonyos értelemben ezzel az amerikaiak egy 
olyan Kálvin történetírást vettek át és vittek tovább, amely sok európai 
tankönyvben gyökeret vert, és amely nagymértékben tükrözte az európai, 

                                                 
7 Uo., 7,46-47. 
8 Nietz, The Evolution of American Secondary School Textbooks (Rutland, Vt., 1966), 
236. 
9 Parley’s First Book of History, Combined with Geography (Boston, Mass., 1832), 5. 
10 Számos 19. századi egyetemes történelemtankönyvet átnézve csak egyetlen-
egyet találtam, amely pozitív megvilágításba állítja Kálvint: Royal Robbins, The 
World Displayed, in its History and Geography; embracing a History of the World, from the 
Creation to the Present Day (New York, 1830), 222. 
11 Kálvin nemcsak a Peter Parley sorozat elsı kiadásából hiányzik, hanem a késıb-
biekbıl is; ld. Peter Parley’s Common School History, 9. kiadás (Philadelphia, Pa., 
1841). 
12 Samuel Whelpley, Compend of History, from the Earliest Times, 10. kiadás (Boston, 
Mass., 1828), Samuel Miller presbiteriánus lelkipásztornak ajánlva. Egy másik 
népszerő történelemkönyv, amely szintén nem említi Kálvint: Dionysius Lardner, 
Outline of Universal History: Embracing a Concise History of the World, from the Earliest 
Period, to the Present Time, szerk. John Frost (Philadelphia, Pa., 1832). Kálvin neve 
csak felsorolásban szerepel Frederick Butler mőveiben: A Cathedral Compend of 
General History, Sacred and Profane, 4. kiadás (Hartford, Conn., 1818), 100.; Sketches 
of Universal History, Sacred and Profane, 4. kiadás (Hartford, Conn., 1822), 188. 
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különösen a francia kultúrát.13 Világos tehát, hogy a negatív Kálvin szte-
reotípiák nem Amerikából eredtek. Ezek a sztereotípiák azonban otthon-
ra leltek az egyetemes történelemtankönyvekben Amerikában, ahol a 
tankönyvírók sajátos módon használták fel azokat, hogy alakítsák a 19. 
századi amerikaiak szemléletmódját nemcsak Kálvinnal, hanem magukkal 
mint amerikaiakkal kapcsolatban is. Ez egy olyan nép körében történt, 
amelynek eredeti szellemi elitje kálvinista volt. 

Alexander Fraser Tytler Woodhouselee Elements of General History 
(Az egyetemes történelem alapjai) címő munkája – melyet elıször 1801-ben 
adtak ki Edinburghban, majd 1809-ben Amerikában – szólaltatja meg azt 
a motívumot, amely mérvadóvá vált a század közepén amerikaiak által írt 
világtörténelmeknek. Woodhouselee tisztelte Kálvint racionalitásáért, de 
elítélte „intoleranciájáért … üldözı lelkületéért”. Különbséget tett a re-
formátorok és a reformáció között, amely különösen meghatározóvá vált 
Kálvin 19. századi amerikai kisajátításában. Woodhouselee a reformáció 
tantételeit és nem a reformátorokat tartotta értékesnek. Kijelentette, hogy 
a tantételek „nem szenvednek fogyatkozást vagy gyalázatot azok miatt, 
akik hirdették azokat.”14 

A „gyalázat”, amirıl Woodhouselee beszélt, Szervét esete, egyike 
annak a két lényeges ügynek, amelyet a legtöbb tankönyv említ Kálvin 
tárgyalásánál. Szervét a Szentháromságról alkotott proto-unitárius szemlé-
lete miatt üldözött volt Európában. Amikor Genfbe érkezett, letartóztat-
ták és bíróság elé vitték. Kálvin, bár aktív résztvevıje volt az ügy lefolyta-
tásának, nem szavazta meg a halálos ítéletet. A városi tanács mondta ki a 
halálos ítéletet, a civil és egyházi hatóságok örömére Európa-szerte. Kál-
vin maga a fejvesztés mellett érvelt – melyet a kivégzés sokkal humánu-
sabb módjának tekintett, mint a megégetést –, de a tanács figyelmen kívül 
hagyta érveit. Megégették Szervétet unitárius nézeteiért – mely fıbenjáró 
bőnnek számított a polgári törvények szerint. Néhány eset megmutatja 
majd, hogyan írták le ezt az eseményt. 

Emma Willard volt a 19. század egyik legnépszerőbb történetíró-
ja. Széles körben elterjedt Universal History, in Perspective (Egyetemes történelem 
– objektív megítélésben) címő mővében néhány érdekes részletet szolgáltat a 
reformáció korabeli Genfrıl és kifejezetten említi Kálvin ottani tanítását. 
Ennyit tartalmaz a szöveg. A jobboldali széljegyzetben azonban – ahol a 
bekezdések  összefoglalása jelenik meg – ezek a szavak állnak: „Kálvin 
1542 körül [rossz az évszám] Szervétet mint eretneket megégetteti”. Egy 

                                                 
13 Kálvin francia megítélésérıl ld. Frank Pfeilschifter, Das Calvinbild bei Bolsec und 
sein Fortwirken im französischen Katholizimus bis ins 20. Jahrhundert (Augsburg, 1983). 
14 Alexander Fraser Tytler Woodhouse, Elements of General History, Ancient and 
Modern; to which are added a Table of Chronology and a Comparative View of Ancient and 
Modern Geography (Philadelphia, Pa., 1809), 261. 
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történelmet tanuló iskolás számára, ebbıl a „mérvadó forrásból” ez volt 
az egyetlen lényeges információ Kálvinról.15 

George Park Fisher a Szervét ügyet úgy látta, mint ami „annak az 
uralkodó gondolatnak szomorú példája, hogy az eretnekség esetében a 
polgári hatóságoknak kell a büntetést kiszabni”. Az iskolás gyermekeket 
nemcsak a szomorú esetre emlékeztették, hanem azt is megtanították 
nekik, hogy az efféle esetek a 19. századi normák szerint nevetségesnek 
számítanak. Marcius Willson teljesebb képet ad Kálvinnak a Szervét ügy-
ben játszott szerepérıl Outlines of History (A történelem alapjai) címő mővé-
ben. Ebben Willson elmagyarázza, miért égették meg Szervétet: „tagadta, 
hogy Júdea szép, gazdag és termékeny ország volt, és bizonygatta az uta-
zók tapasztalatai alapján, hogy az szegény, terméketlen és barátságtalan”. 
A szerzı teljes egészében kerülte a tantételek kérdését, Kálvin már addig 
is kényelmetlen tette pedig egyszerően szeszéllyé vált.16 

Miközben Von Rankean objektív és professzionális történelem-
tudományának normái újraalakították az amerikai tankönyveket, Kálvin 
megítélésében mindez nem sok változást hozott. Jóllehet a szóhasználat 
változott valamicskét, az eredmény ugyanaz maradt: egy negatív Kálvin 
sztereotípia terjedt el széles körben Szervét ügyén keresztül. Kálvin lett a 
megtestesítıje annak, ami ellen a 19. század végi új, objektív történészek 
küzdöttek: a szubjektív vallásosságnak, amely az eseményeket inkább az 
elızetesen meghatározott vallási dogmákkal összhangban, mintsem az új 
történelmi színtér szabályai szerint értelmezi. Herbart Baxter Adams ve-
zetı történész úgy fogalmazott: „a történelmi szeminárium a dogma böl-
csıdéjébıl a tudományos igazság laboratóriumává fejlıdte ki magát”.17 

A 20. század elején az új történelemtankönyvek továbbfolytatták 
Kálvinnak a Szervét ügyön keresztüli meghatározását. Willis Mason West 
The Story of Modern Progress (A modern fejlıdés története) címő mővében a reto-
rikai vehemencia tetıpontját éri el, amikor Kálvin Szervéttel való konflik-
tusát úgy festi le, mint egy vallási dogmatikus és egy történelemtudós 
közötti konfliktust. A vallási bigottság miatt Kálvin kivégeztette Szervétet, 
a „tudóst”. Valójában West azt állítja, hogy Szervét vallási nézeteinek 
elhallgattatásával Kálvin Szervétnek a vérkeringéssel kapcsolatos felfede-

                                                 
15 Emma Willard, Universal History, in Perspective, 10. kiadás (New York, 1850), 
327. Willard mővének mérhetetlen népszerőségérıl ld. Nietz, Evolution, 243. 
16 George Park Fisher, Outlines of Universal History, Designed as a Textbook and for 
Private Reading (New York, 1885), 412; valamint Marcus Willson, Outlines of History 
Illustrated by Numerous Geographical and Historical Notes and Maps, átdolgozott egye-
temi kiadás (New York, 1873), 344. 
17 Herbert Baxter Adams, „Special Methods of Historical Study,” in Methods of 
Teaching and Studying History, szerk. G. Stanley Hall (Boston, Mass., 1886), 143. Az 
amerikai történelemírás objektivitásának legjobb történelmi értékelését ld. Peter 
Novick, That Noble Dream: The „Objectivity Question” and the American Historical 
Profession (Cambridge, 1988). 
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zéseit is elhallgattatta. Kálvin természetesen nem igazán tudta elfojtani 
Szervét nézeteit, nem jobban, mint a pápa Lutherét – ha voltak, akik ve-
vık voltak az üzenetre, az eljutott hozzájuk. Mindenesetre West azt állí-
totta, hogy Kálvin miatt „százezrek vesztették életüket” Európa-szerte a 
következı ötven évben.18 Kálvin elköveti a vérontás bőnét nem csupán 
Szervét, hanem egész Európa ellen. 

Mindezek a példák azt szemléltetik, hogy a Szervét ügy 
hermeneütikai lencseként szolgált, amin keresztül Kálvint szemlélték sok 
19. századi történelemkönyvben. Egy másik hasonló lencse Kálvin pre-
destinációs teológiája volt. Ez kontextus és hangsúly kérdése. Kálvinnak 
határozott nézetei voltak a predestinációval kapcsolatban, nem volt ezzel 
egyedül a korai protestánsok között. Például Luther a Szolgai akaratban a 
Kálvinéhoz hasonló szélsıséges nézeteket fejt ki. Kálvin predestináció-
tana sok egyéb tantétellel állt összefüggésben, illetve a predestinációt szé-
lesebb kontextusba helyezte. A történelemtankönyveket olvasva azonban 
az ember nem szerez tudomást errıl. „Kálvin – olvassuk – nagy hangsúlyt 
fektetett az Isten szuverenitására és a predestinációra.”19 Kálvint megkü-
lönböztették más reformátoroktól, például Luthertıl „az Isten szuvereni-
tásának kérdésérıl szóló szigorú tantételei miatt”.20 Valójában úgy mutat-
ták be Kálvint, mint akinek legjellemzıbb vonása azt volt, hogy ı vitte 
tovább „logikai végletekig Augustinus elgondolását a predestinációról”.21 
Ezek a példák szemléltetik a tankönyvekben található irányvonalat: a pre-
destináció másodikként áll csak a Szervét ügy után Kálvin „beazonosításá-
ra”. 

Mindkét irányzat legbefolyásosabb szószólója volt John Fiske, 
akit a Dictionary of American Bibliography (Amerikai életrajzi lexikon) úgy ír le, 
mint a történelemtudomány legnagyobb népszerősítıjét, akit Amerika 
valaha ismert.22 Fiske azért küzdött, hogy összeegyeztesse Kálvin tisztelet-
reméltó protestáns reformátori státuszát Kálvin személyével, amirıl Fiske 
azt gondolta, hogy szinte lehetetlen bármilyen mértékben is kedvelni vagy 
tisztelni. Fiske szavai szerint Kálvin volt „az emberiség legnagyobb jóte-
vıi közül … a legkevésbé szeretetreméltó”. Egy különösen eleven jellem-
zésben Fiske állítja, hogy Kálvin volt „a reformáció alkotmányjogásza, 
olyan tiszta látással, olyan hideg fejjel és olyan száraz lélekkel, mint valami 

                                                 
18 Willis Mason West, The Story of Modern Progress: With a Preliminary Survey of 
Earlier Progress (Boston, Mass., 1920), 148. 
19 Fisher, 411. 
20 Frank Moore Colby, Outlines of General History (New York, 1899), 364. 
21 Richard Lodge, A History of Modern Europe from the Capture of Constantinople by the 
Turk, to the Treaty in Berlin, 1878 (New York, 1886), 71. Bár Lodge maga oxfordi 
tudós volt, amerikai kiadóval dolgozott, mőveit pedig amerikai iskolákban hasz-
nálták. 
22 Dictionary of American Biography (New York, 1957-), s.v. „Fiske, John”. Fiske ısei 
között angol puritánok is voltak. 
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zord feketébe öltözött koros angol ügyvéd, aki egykor a jogtudósok Lin-
coln’s Inn városnegyedében lakott. Zordsága olyan volt, mint a bíróé, aki 
a bőnözıt bitófára ítéli.” Különösen amiért Kálvin részt vett a Szervét 
ügyben és közzétette predestinációs nézeteit, Fiske arra a következtetésre 
jut, hogy Kálvint nem volt könnyő kedvelni, sıt volt benne valami „kife-
jezetten ördögi”.23 

 
2. 

Az amerikaiak által írt történelemtankönyvek kezdettıl fogva ne-
gatívan szemlélik Kálvint. Ennek a negatívságnak célja volt, és ezt a célt 
nézve az ember leleplezheti, hogyan próbálták a történelem-tankönyvírók 
– egy erısen protestáns kultúrkörben tevékenykedve – átalakítani a múl-
tat, és annak ikonjait úgy felhasználni, hogy használható értelmezı szim-
bólumokat teremtsenek a korabeli helyzet számára. Kálvin a 19. századi 
történelem-tankönyvírók kezében szimbolikus és retorikai fegyverré vált, 
aki megtestesítette az antitézisét mindannak, amit ezek az írók általában az 
emberi nagyságról és különösképpen az amerikaiak nagyságáról vallottak. 

Ahogyan azt Ruth Miller Elson egyértelmővé teszi, a 19. századi 
tankönyvek a „hagyomány ırzıi” voltak, amelyek megpróbálták formálni 
és továbbvinni az „amerikai” tradíciót, amint az kibontakozott a 19. szá-
zadban.24 Ennélfogva kulturális kérdéseket tükröztek, mivel egy komplex 
kulturális társadalmi rendszer lényeges alkotórészei voltak (és azok ma 
is).25 A protestantizmust a társadalmi rendszer egyik fontos alkotóeleme-
ként ismerték el, míg Kálvint úgy festették le, mint aki kilóg ebbıl a rend-
szerbıl, sıt egyenesen az ellensége annak a „hagyománynak”, amit a tör-
ténetírók az Egyesült Államok számára teremteni óhajtottak. Ennél a 
pontnál fontos látnunk, miféle „tradíció” mellett kötelezték el magukat a 
19. századi történetírók, és hogyan sajátították ki a protestáns reformáció 
értelmezését és ennek korai képviselıit egy olyan hermeneütikai sémában, 
amit azért alkottak meg, hogy az „amerikai tradíciónak” alapot vessenek. 

Amerikai történetírók a 19. században az Egyesült Államokat és 
annak rendeltetését elsısorban a „szabadság” és „fejlıdés” kifejezésekkel 
értelmezték. Henry May felvetése szerint a 19. század során létezett egy 
„kimondatlan és hallgatólagos” ideológia, amely a kálvinista protestantiz-
mus és a felvilágosodás kompromisszumának eredménye. Az elıbbi a 
morális meggyızıdés biztosítékául szolgált, a késıbbi megszilárdította a 
változásba és fejlıdésbe vetett hitet.26 Amit May „didaktikus felvilágoso-
dásnak” nevez, a skóciai eredető józanész hermeneütikát részesítette 

                                                 
23 John Fiske, The Beginnings of New England; or the Puritan Theocracy in Its Relation to 
Civil Liberty (Boston, Mass., 1889), 57-59. 
24 Elson, Guardians of Tradition. 
25 Decker F. Walker, „Textbooks and the Curriculum,” in The Textbook in 
American Society, szerk. Cole és Sticht, 3. 
26 Henry F. May, The Enlightenment in America (New York, 1976), xi-xxi. 
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elınyben. Mark Noll szerint ez a gondolkodásmód karolta fel azt az esz-
mét, hogy az „emberiség a dicsıség új magaslatait érhetné el”. A fejlıdés 
gondolata – az emberiség tökéletesíthetıségének ezzel együttjáró szüksé-
ges következménye  – szorosan kötıdött ebben a hermeneütikában ah-
hoz, amit Jefferson „az emberi elme határtalan szabadságának” nevezett.27 

A 19. századi iskolai könyvek többségében (valamennyi tan-
könyvben, nemcsak a történelemkönyvekben) a szabadság gondolata – 
Elson megfogalmazásában – egy „csaknem misztikusan létezı dologgá” 
vált, és az „egész történelemre úgy tekintettek, mint a szabadság eszméje 
megvalósulásának hegeli folyamatára”.28 A tankönyvek tehát az Egyesült 
Államokat elsısorban és mindenek elıtt olyan helynek festették le, ahol 
az önkényuralmi tekintélyt eltörölték. A gondolat szabadsága mindenek 
felett való volt. A 19. század világtörténelmének írói hitték, hogy történet-
íróként az a céljuk, hogy ábrázolják a személyes autonómia és szabadság 
felé tartó elkerülhetetlen haladást. Ahogyan azt az egyik szerzı megfo-
galmazta: a nyugati civilizáció minden eseményét aszerint ítélték meg, 
„hogyan járult hozzá az ember fejlıdéséhez”. Egy másik szerzı azok iránt 
a dolgok iránti érdeklıdését fejti ki, amelyek hozzájárultak „az emberiség 
szellemének fejlıdéséhez”. Megint másvalaki úgy ajánlott tankönyveket az 
amerikai közösségeknek, hogy azok „általános képet adnak az olvasóknak 
az emberiség fejlıdésérıl”.29 

Mindezek ellenére egyfajta protestáns etosz uralta a 19. századi 
világtörténeti tankönyvek Amerikáját. A tankönyvekben – amint arra 
Elson rámutat – „az igaz vallás kétségtelenül a protestantizmusra korláto-
zódik.”30 Az amerikaiak készek a protestáns keresztyénség oldalára állni, 
szükséges esetén akár a felvilágosodással szemben is.31 Elson rámutat 
arra, milyen gyakorisággal fordult elı tankönyvekben, hogy támadták 
Thomas Paine-t, Voltaire-t és minden deista, agnosztikus és ateista gon-
dolkodási formát.32 A józanész képzetét és a May által didaktikai felvilá-
gosodásnak nevezett egyéb elemeket pedig beolvasztották az evangelikál 
protestantizmus nyelvezetébe. Mark Noll úgy tekinti az evangelikál vallás 

                                                 
27 Uo., 305-362; valamint Mark Noll, „The Evangelical Enlightenment and the 
Task of Theological Education,” in Communication and Change in American Religious 
History, szerk. Leonard I. Sweet (Grand Rapids, Mich., 1993), 278. A tökéletesít-
hetıség gondolatával kapcsolatban egyértelmően fogalmaznak a tankönyvek, 
amikor azt mondják pl., hogy „semmi sem gátolhatja az anyagi és erkölcsi tökéle-
tesség felé haladást”; Elson, 337. 
28 Elson, 289,295. 
29 Willson, Outlines of History, javított (és átdolgozott) kiadás, iv; P. V. N. Myers, 
Outlines of Medieval and Modern History (Boston, Mass., 1885), iii; valamint William 
Swinton, Outlines of the World’s History, Ancient, Medieval, and Modern, with Special 
Relation to the History of Civilization and the Progress of Mankind (New York, 1874), iii.  
30 Elson, 47. 
31 May, xv. 
32 Elson, 43-44. 
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óriási sikerét a polgárháború elıtti idıben, mint amely közvetlenül össze-
függ a felvilágosodás józanész hermeneütikája nyelvezetének evangelikál 
elsajátításával.33 Dióhéjban összefoglalva: a protestáns keresztyénségen 
belül sokakat ösztönzött valamiféle felvilágosodás érzület, hogy valóra 
váltsanak egy új protestáns etoszt, amely felveszi a versenyt a kálvinizmus 
New England-i teológiájával, illetve azt felváltja. 

Ez az új etosz egy olyan kulturális környezetben virágzott, amely 
erısen hangsúlyozta a szabadság, fejlıdés és morális tökéletesedés gondo-
latát. Amint arra Sidney Mead rámutatott, a szabadság és függetlenség 
értékei létrehoztak egy olyan vallásos teret, amelyben az ezeket a fogalma-
kat hangsúlyozó protestáns keresztyénség különbözı válfajai virágozhat-
tak. A metodizmus – a pietizmusnak egy olyan formája, melyhez nagyon 
közel állt a szabadság, fejlıdés és morális tökéletesedés gondolata – olyan 
gyorsan terjedt, hogy Mead a 19. századot az „amerikai egyháztörténelem 
metodista korszakának” nevezte.34 A metodizmuson belül a szabad aka-
ratnak az erkölcsi cselekvésben játszott szerepének erıteljes hangsúlyozá-
sa minden bizonnyal legalább olyan sok ember számára volt vonzó, mint 
a gyakorlati józanész vallásos alkalmazása a protestáns keresztyénség szá-
mára. A jó cselekvésére irányuló kegyes törekvések a szabad akarat vallási 
aktusaként a tanokról a gyakorlatra helyezte át a hangsúlyt. Valójában az 
amerikaiak „mélységesen demokratikus lelkülete” vezetett vallási téren 
sok keresztyénnél annak vágyához, hogy „doktrínáik maguktól értetıdıek 
és józanak legyenek”.35 Kálvin predestináció tana, melyet oly erıteljesen 
hangsúlyoztak az iskolai történelemkönyvek, nem felelt meg ennek a kri-
tériumnak. 

Ez a mozgalom nem korlátozódott a metodistákra és hasonló fel-
fogású csoportokra. A kálvinista egyházak szintén igyekeztek újrafogal-
mazni tradíciójukat, hogy teret adjanak a szabadság és erkölcsi felelısség 
eszméjének, ahogyan azt a tágabb amerikai kultúra érti. Természetesen 
széles köre volt a kálvinista szellemi irányzatoknak Amerikában. A 
princetoniak – Charles Hodge dékán vezetésével – ragaszkodtak a „ször-
nyőséges rendeletek” Kálvinjához. A Mercesburg teológia – John 
Williamson Navinnel mint elsı számú szószólójával – egyfajta „organi-
kus” kálvinizmust támogatott, mely arra épült, hogy megalkossa az orga-
nikus evolúció 19. századi fogalmait és ezekkel magyarázza, mit akart 
Kálvin valójában. A domináns irányzat mégis az arminianizmusé volt, egy 
olyan gondolkodásmódé, amely figyelembe vette az oly annyira kívánatos 
szabadság amerikai vonásait. Az 1820-as évek meghatározó teológiája 
Nathaniel Taylor New Haven-i teológiája volt, amely a döntés szabadsága 

                                                 
33 Noll, „Evangelical Enlightenment,” 270,273,289. 
34 Sidney Mead, The Lively Experiment: The Shaping of Christianity in America (New 
York, 1963), 12-13,55,61. 
35 Nathan O. Hatch, The Democratization of American Christianity (New Haven, 
Conn., 1989), 9. 
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mellett érvelt. Ez a teológia gyújtotta lángra Lyman Beecher és mások 
megújulási mozgalmát. Samuel Hopkins korábbi teológiája és a New 
Divinity (Új Hittudomány) – amely erıs hangsúlyt fektetett Isten szuve-
renitására a megváltás dolgában – intellektuálisan kifinomult volt, de 
szembehelyezkedett a kultúra formálódó etoszával. Joseph Haroutunian 
könyvének címe jól szemlélteti az amerikai kálvinizmusnak ezt az irányza-
tát: Piety versus Moralism – The Passing of the New England Theology (Pietizmus 
kontra moralizmus – a New England teológia alkonya).36 

Még az amerikai kálvinizmuson belül is többen érezték, hogy tá-
volságot kell tartaniuk alapítójuk doktrínáival szemben. Miközben meg-
próbálták újra átdolgozni tradíciójukat annak érdekében, hogy versenybe 
szállhassanak a szívekért és fejekért az amerikai hazában, az amerikai 
kálvinisták nem tudtak elszakadni attól a képtıl, amelyet mások hordoz-
tak róluk, akik a szabadság nyelvezetét maguknak sajátították ki. A széle-
sebb kultúra Kálvinról alkotott elképzelése kalitkába zárta a kálvinisták 
azon igyekezetét, hogy megszabaduljanak a sztereotípiáktól.37 

Ezek az „intoleráns Kálvin képek” jól mutatják, hogyan akarták a 
tankönyvírók a reformáció hagyományait megfeleltetni Amerikának ön-
magáról kialakulóban lévı képének. Valóban a reformációt egy olyan 
kulturális közegbe kellett beleilleszteni, amely nem értett egyet a reformá-
ció néhány alapvetı tételével. Az írók „modernizálták” a reformációt, 
hogy alátámasszák azt, ami már uralkodó kulturális nézetté vált. Ha Kál-
vin predestinációs nézete nem felelt meg az amerikai protestáns vallásos 
gondolkodás kialakulóban lévı tradíciójának, Kálvin nézeteinek tankönyvi 
tálalása minden tárgyilagos vizsgálatnak elejét vette. Hasonlóképpen nem 
voltak képesek a tankönyvírók Kálvin Szervéttel való bánásmódját kon-
textusba helyezni. Elson szerint a 19. századi tankönyvírók nagyra értékel-

                                                 
36 Joseph Haroutunian, Piety versus Moralism: The Passing of the New England Theology 
(New York, 1932). Hasznos lehet ebben a témában Barbara Cross bevezetését is 
megnézni in Lyman Breecher, The Autobiography of Lyman Beecher, szerk. Barbara 
Cross (Cambridge, Mass., 1961.) 
37 Ld. Cross, „Introduction,” xx., ahol a következıt állítja: „Az erıszakos deisták 
kijelentették, hogy a „papság”, a „babona” és a „despota” kálvinista Isten össze-
egyeztethetetlen az igazi szabadsággal. Ha kevesen is váltak ateistává, egyre na-
gyobb számban vélték azt, hogy a kálvinizmus valamiképpen nem volt egyetér-
tésben a demokrácia alapelvével.” Ez nem jelenti azt, hogy a kálvinizmus 
egyszerően kihalt. A szélesebb közgondolkodásban nem kapott helyet Kálvin és a 
kálvinizmus mint pozitív fogalmak, de a régi kálvinizmus megelevenedése is 
tapasztalható volt. Ld. például Joseph Conforti, „Mary Lyon, the Founding of 
Mount Holyoke College, and the Cultural Revival of Jonathan Edwards,” Religion 
and American Culture: A Journal of Interpretation 3 (Winter 1993): 69-89, különösen a 
84. oldalon, ahol Conforti azt mondja Lyonról szóló esettanulmányáról, hogy az 
„kérdıjeleket támaszt a kálvinizmusnak a 19. századi állítólagos teljes kihalásával 
kapcsolatban”. Conforti itt természetesen a kálvinista „kultúráról” és nem a 
kálvinista tanokról beszél. 
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ték a toleranciát vallási kérdésekben. Ennek eredményeként a könyvek 
egyik legnagyrabecsültebb alakja William Penn volt. A tankönyvek tole-
rancia fogalma absztrakt volt, a gyakorlatban ez csak magukra a protes-
tánsokra terjedt ki. A tolerancia eszményét – a vallási hit és gyakorlat 
szabadságát – mégis helyeselték.38 Kálvin úgy tőnt fel a történelemtan-
könyvekben, mint ennek az eszménynek az ellensége. 

Kálvin alakja mégis hatalmas volt a protestánsok között, és az or-
szág vallása – legalábbis a tankönyvírók így írták – protestáns volt. Így 
feltámadt az igény, hogy megkülönböztessék, mi hasznosítható és mi nem 
hasznosítható a protestáns tradícióból. A reformáció „modernizálásának” 
a múlt hasznosítására irányuló folyamata kettıs stratégiát igényelt. Elı-
ször is a reformáció és a protestantizmus fogalmát elválasztották – leg-
alábbis egy bizonyos fokig – maguktól a reformátoroktól. Másodszor, 
Kálvinnal szemben egy másik óriást kellett kiemelni a protestáns örök-
ségbıl: ha Kálvin volt az „intolerancia megtestesítıje”, akkor kellett len-
nie egy pozitív alaknak retorikai ellensúlyozóként.39 

Alexander Wodhouselee – akinek szövegeit a század elején az 
amerikai készítéső egyetemes történelemkönyvek hiányában átvették és 
felhasználták – azt állította, hogy a reformáció tanait el lehet választani 
maguktól a reformátoroktól. A reformátorok (Woodhouselee itt fıleg 
Kálvinról ír) ténylegesen intoleránsak lehettek, de – ahogy azt korábban 
megjegyeztük – a doktrínák „nem szenvednek fogyatkozást vagy gyaláza-
tot azok miatt, akik hirdették azokat.”40 Ez a kulcs annak megértéséhez, 
miként modernizálták a reformációt: a reformátorok és doktrínáik szétvá-
lasztásával Woodhouselee újraértelmezte a reformáció központi tantétele-
it. 

Valójában az új doktrínának, a reformáció kontextusába helyezve, 
kevés köze volt ahhoz, ahogyan azt a reformátorok, például Kálvin értette 
volna. A reformáció tana ebben az új értelmezésben inkább az volt, hogy 
a gondolat szabadságában áll az emberiség alapvetı szabadsága. A refor-
mációnak ez a felvilágosodás felıli megközelítése – mely egyre növekvı 
rendszeresességgel jelent meg a tankönyvekben – a 19. századi Ameriká-
nál sokkal elıbb létezett.41 Olyan népszerő, Európa történelmérıl szóló 
munkákban tőnt fel, mint Christophe Guillaume de Koch History of the 
Revolutions in Europe (A forradalmak története Európában) címő mőve, amely 
nyíltan kijelentette, hogy a gondolat szabadsága határozza meg a protes-

                                                 
38 Elson, 55-59. 
39 Ld. Elson, 186-187,207. 
40 Woodhouselee, 261. 
41 Ld. A. G. Dickens és John M. Tonkin, Kenneth Powel közremőködésével, The 
Reformation in Historical Thought (Cambridge, Mass., 1985), 119-149. 
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táns hitet.42 Ebben a témában az amerikai történelemtankönyv-írókra 
legnagyobb hatással talán Guizot General History of Civilization in Europe (A 
civilizáció általános története Európában) címő munkája volt. Guizot – párizsi 
történelemprofesszor és oktatási miniszter – a reformáció kezdetét nem 
Luther 95 tételének kitőzésére datálta (amely a reformációnak teológiai 
értelmezést adott volna), hanem 1520 decemberére, amikor Luther eléget-
te Leó pápa Exsurge Domine bulláját. Ez alátámasztotta Guizot kijelentését, 
miszerint a reformáció igazi oka abban a hatalmas törekvésben állt, hogy 
az emberi értelem felszabaduljon és felébredjen a spirituális rend abszolút 
hatalmával szemben.43 

Különösen érdekes az amerikai kontextusban az a tény, hogy C. 
S. Henry, a mő amerikai szerkesztıje, továbbviszi Guizot elméletét úgy, 
hogy Kálvint használta annak bemutatására, hogy nemcsak a reformáció 
lényege vált el maguktól a reformátoroktól, de a reformátorok saját re-
formációjuk lényegét is félreértették. Szervét megégetése igazolta, hogy a 
reformáció alapelvét – egyéni vélemény vallási kérdésekben – nem mindig 
osztották az elsı reformátorok.44 Ez a magyarázat – miszerint a reformá-
ciót, mint a gondolat szabadságának mozgalmát annak éppen egyik elsı-
számú védelmezıje akadályozta – általánossá vált a 19. század legtöbb 
történelemtankönyvében. Így tehát a reformációs tan tartalmának megvál-
tozatásával az amerikai protestantizmus hivatkozhatott a reformációval 
való eleven kapcsolatára, ugyanakkor olyan teológiai eszméket is magáévá 
tehetett, melyekkel Kálvin egyenesen szemben állt. 

Ki volt tehát az, akik retorikailag megfelelt a reformáció moder-
nizált változatának védelmezı szerepére? Ki volt Kálvin ellentétje, ki 
ellensúlyozta tekintélyét? Az elızı példák világosan mutatják, hogy Szerv-
étet állították szinte egyetemesen a gondolat új szabadságának mintaképé-
ül, akit az ellentmondást nem tőrı Kálvin eltiport. Szervét mégsem szol-
gálhatott a reformációs hit szükséges példaképéül, mert nem volt 
protestáns reformátor abban az értelemben, ahogyan Kálvin. Az az em-
ber, aki betöltötte ezt a szerepet, aki a gondolat szabadságának moderni-
zált protestáns alapelvének megtestesítıjévé vált, nem más volt, mint 
Luther Márton. 

A történelemtankönyvek nagy dicsérettel írtak Lutherrıl. A leg-
több tankönyv nyomatékosan aláhúzta Rómával való szakítását és az 
1521-es wormsi birodalmi győlés drámai eseményeit, ahol Luther szembe-

                                                 
42 Christophe Guillaume de Koch, History of the Revolutions in Europe from the 
Subversion of the Roman Empire in the West, to the Congress of Vienna, J. G. Cogswell 
által átdolgozott és javított kiadás (Middletown, Conn., 1839), 217. 
43 M. Guizot, General History of Civilization in Europe, from the Fall of the Roman Em-
pire to the French Revolution, 8. kiadás (New York, 1852), 249,255; az elsı kiadás az 
1830-as évekig megy vissza. Az Exsurge Domine pápai bulla kiátkozással fenyeget-
te meg Luthert, amennyiben nem vonja vissza tételeit. 
44 Uo., 267.  
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szállt a császárral és a pápával. „Luther Márton arra volt elrendelve, hogy 
szinte természetfeletti hatást gyakoroljon az emberi felfogásra, elpusztítva 
a despotizmus lélekölı üszkét” – írta Emma Willard.45 A 19. század elején 
egy történetíró Luthert „az evangélium angyalaként”46 értékelte. A század 
utolsó negyedére az írók költıivé váltak: Luther volt „a vakmerı reformá-
tor”, „a gondviselés eszköze”; ı volt igazából „a 16. század legnagysze-
rőbb embere”.47 Ami Luthert olyan lenyőgözıvé tette számukra, az az a 
feltételezés volt, hogy ı alapozta meg a véleményszabadságot. Sokak ér-
zéseit tükrözendı, Marcius Willson kijelentette, hogy Luther Márton 
„szava mint egy talizmán, megtörte a római fölény varázsát”.48 Ezek az 
értékelések nem többek, mint kísérletek arra, hogy csakúgy mint Kálvin-
ról, Lutherrıl is egy használható, gyakorlati értékő történelmi olvasatot 
adjanak; retorikai megjelenítések, melyek azzal a szándékkal készültek, 
hogy Lutherben a gondolatszabadság felé törekvı reformációs irányzat 
képviselıjét lássák. Az írók gyakran átsiklottak Luthernek A gyilkos és rabló 
parasztbandák ellen írt és egyéb inkább intoleráns mővei fölött. Mi több, A 
szolgai akarat címő mővét, amely legalább annyira szélsıséges dokumen-
tuma a predestináció tannak, mint a Kálviné, soha nem említették. Ez 
azért van így, mert Luthert használták pozitív szimbólumként annak alá-
támasztására, hogy a gondolat- és vallásszabadság alapvetık a protestáns 
törekvések számára, amely viszony aláhúzta azt a képzetet, hogy a szabad-
ság amerikai alapelvei tökéletesen tükrözik az „igaz” reformációs tant.49 

Luther könnyedén szolgált a gondolatszabadság szimbólumaként 
a pápával való szembenállása miatt. Általános iskolai tankönyvek, melyek 
olyan protestáns környezetben íródtak, amely magáévá tette a didaktikus 
felvilágosodás szabadság, haladás és erkölcs elveit, mindig úgy festették le 
a katolicizmust, mint valami nem-amerikait, és a pápa szolgált példaként 
arra, mit tette a katolicizmust nem-amerikaivá. Ahogyan azt a 19. századi 
tankönyvek bemutatták, a katolicizmus nem egyszerően hamis vallás, de 
„az Államokra nézve határozott veszély” is. A katolikus egyházkormány-

                                                 
45 Willard, 316. 
46 Buttler, Sketches of Universal History, 176. 
47 Swinton, 320; George Weber, Outlines of Universal History, from the Creation of the 
World to the Present Time, ford. M. Behr, átdolgozott és javított kiadás, kibıvítve 
Francis Bowen írásával: History of the United States, 14. kiadás (Boston, Mass., 
1853), 209; valamint Myers, 372. 
48 Marcius Willson, Outlines of History; Illustrated by Numerous Geographical and 
Historical Notes and Maps, embracing Part I. Ancient History. Part II. Modern History 
(New York, 1862), 333. 
49 Arról, hogy hogyan vált Luther a gondolatszabadság foglalatává, ld. Ernst 
Walter Zeeden, The Legacy of Luther: Martin Luther and the Reformation in the 
Estimation of the German Lutherans from Luther’s Death to the Beginning of the Age of 
Goethe, ford. Ruth Mary Bethell (Westminster, Md., 1954), xi-xiii,139. 
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zat különösképpen aggasztotta a tankönyvírókat, akik úgy festették le a 
pápaságot mint ami a „zsarnokság egyik formája”.50 

Talán a legelítélıbb – és legironikusabb – frázispuffogtatás Kál-
vinnal kapcsolatban akkor jelent meg, amikor történészek a reformátort 
nem Luther, azaz a reformáció és gondolatszabadság táborába helyezték, 
hanem a pápaság soraiba. P. V. N. Myers úgy összegezte Kálvin szabad-
ságellenességét, hogy „protestáns pápának” csúfolta a széles körben elter-
jedt General History for Colleges and High Schools (Egyetemes történelem közép- és 
fıiskolák számára) címő mővében.51 Egy általánosan protestáns kultúrában, 
ahol a gondolatszabadság jelenti a reformációból származó legkedvesebb 
örökséget, ott nem lehet rosszabb megbélyegzése Kálvinnak. Az abszolút 
despotikus hatalom kiszámíthatatlanságát – melyre a protestáns történe-
lemkönyvek írói a „pápa” kifejezést használták – Kálvinnal azonosították. 
Így, amikor John Fiske arra a következtetésre jutott, hogy Kálvin „termé-
szete éppoly despotikus volt, mint egy pápáé”, szavai Kálvint az amerikai 
tradíción kívülre helyezték.52 Kálvin jellemzésének ez a módja – kizárólag 
Szervét és a predestináció lencséjén keresztül – önkényeskedı teokratává 
teszi Kálvint, aki egy önkényeskedı és despota Istent hirdet.53 Ez a Kál-
vin azt a szabadságot fenyegette, amely meghatározta, mit jelent amerika-
inak lenni. Így Kálvin az intolerancia pontos megtestesítıjévé vált, képvi-
selve mindazt, amitıl az amerikaiak kulturális hozzáállásukban 
iszonyodnak. 

 

                                                 
50 Elson, 47-48. Elson általános leírását arról, hogy a tankönyvek hogyan jellem-
zik a katolicizmust ld. 47-55. Elson rámutat arra, hogy csak azok a könyvek tar-
talmaznak kedvezı megítélést a katolicizmusról, amelyek katolikus plébániai 
iskolák számára készültek. (Elson, 52.) 
51 P. V. N. Myers, A General History for Colleges and High Schools (Boston, Mass., 
1889), 526. 
52 Fiske, 59. 
53 Ez a Kálvinról alkotott kép ma is továbbél. Heiko Oberman nagyszerően meg-
fogalmazza, hogyan járult hozzá Kálvinnak ez az értelmezése ahhoz, hogy Kál-
vint és munkásságát ma így szemlélik és félreértik: „A reformációval foglalkozó 
tudományok nem érezték azt, hogy finomkodóan kellene Kálvint kezelniük – 
meggyızıdésem, hogy ennek nagymértékben az az oka, hogy a Kálvin-
imádóknak és az új-kálvinistáknak köszönhetıen Kálvin nem jelentett többet egy 
olyan embernél, aki azt vallotta, hogy valaki vagy üdvözül vagy elkárhozik. Ennek 
nemcsak egy embernek és üzenetének kifigurázása volt az ára, hanem korának és 
korunknak alapvetı félreértése: az új-kálvinista Genf-burger gyorsételei nem 
elégíthették ki a kor elvárásait, és nem biztosíthatták a hatalom túlélését napjain-
kig.” Oberman, „John Calvin: The Mystery of His Impact,” in Calvin Studies VI, 
szerk. John Leith (Davidson, N.C., 1992), 9. Oberman részben amellett érvel, 
hogy Kálvin minden bizonnyal nyájasabb, kellemesebb és szeretetre méltóbb volt 
annál, mint amilyennek a róla alkotott sztereotípiák beállítják, máskülönben sok-
kal kevesebb hatást gyakorolt volna saját korában. 
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3. 
Kálvin sorsa a 19. századi történelemtankönyvekben két olyan 

irányzatra mutat rá, amely megerısítette az amerikaiak „amerikaiságát”: 
magának a reformációnak az újraformálása, hogy megfeleljen az amerikai 
igényeknek, illetve egyfajta elszakadás az európai múlttól az amerikai je-
lennek való megfelelés érdekében. 

Kálvin negatív sztereotípiaként való felhasználása – Luther pozi-
tív képével együttesen – kialakított a reformációról egy olyan képet, amely 
megfelelt a 19. századi amerikai kulturális értékeknek. Ez az esszé részben 
megmagyarázza, hogyan lehetett a reformációt olyan pozitívan tekintetni, 
miközben legnagyobb hatású szószólóját és szervezıjét (vitathatóan) 
olyan negatívan szemlélték. A reformáció alap okát elválasztották annak 
harcosaitól, és ez a szétválasztás – legalábbis részben – történelemtan-
könyvek hatásán keresztül következett be. Nagyobb kategóriákban gon-
dolkodva, ez a cikk megmagyarázhatja, hogy az amerikaiak – akik magu-
kat teljesen protestánsnak tekintik – gyakorlatilag érvényteleníthetik 
azokat a fontos doktrínákat, amelyeket az olyan reformátorok, mint Kál-
vin a protestáns hit lényegének tekintették.54 A tankönyvek egyrészt tük-
rözték, másrészt segítettek kialakítani azt a hozzáállást, hogy protestáns-
nak lenni alapvetıen azt a szabadságot jelentette, hogy azt hiszünk, amit 
akarunk anélkül, hogy egy központi hatalom – mint amilyen például a 
pápaság – beleavatkozna. Így a vallási hatalommal és nem a klasszikus 
protestantizmus tartalmával való szakítás volt az, ami a protestantizmust 

                                                 
54 Arról, hogy hogyan történik meg ez egy olyan közösségben, amely Kálvin 
örökségét hordozza, ld. a következı sorozatot: „The Presbyterian Presence: The 
Twentieth-Century Experience.” Már maguk a címek is sokatmondóak: pl. The 
Confessional Mosaic (A hitvallásos mozaik), The Pluralistic Vision (A pluralista látásmód). 
A The Confessional Mosaic bevezetıjében a szerkesztık azt tárgyalják, miként érté-
kelik némelyek a felekezeten belül a „presbiteriánus tolerancia és személyes sza-
badság … áldásait”; Milton J. Coalter, John M. Mulder és Louis B. Weeks, szerk., 
The Confessional Mosaic: Presbyterians and Twentieth-Century Theology (Louisville, Ky., 
1990), 21. Természetesen egy ilyen nézet nehézségekhez vezet, amikor arra kerül 
sor, hogy valamilyen konkrét tanbeli megállapítást kell megfogalmazni. A presbi-
teriánusok legújabb hitvallása valóban olyan „általánosságokat tartalmazott, me-
lyet mindenki fesztelenül magáénak vallhatott”; James H. Moorhead, „Redefining 
Confessionalism: American Presbyterians in the Twentieth Century,” in Coalter, 
et al., 81. A közösségitıl az egyéni felé fordulás szembetőnı a kegyességi iroda-
lomban, amely nagymértékben „az önkifejezés új nyelvezetének” vonásait hor-
dozza; Mark A. Noll és Darryl G. Hart, „The Language of Zion: Presbyterian 
Devotional Literature in the Twentieth Century,” in Coalter, et al., 207. Anélkül, 
hogy a helyzet mellett vagy ellen érvelnének ezek az idézetek, aláhúzzák azt a 
tényt, hogy a kálvini örökséget hordozók számára vallási kérdésekben nem a 
tanbeli tartalom, hanem a szabadság és autonómia egyfajta hangulata a fontos. 
Sok presbiteriánust inkább ezt a hangulat jellemez, mintsem a tradicionális kálvi-
nista doktrínák. 
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sokak számára meghatározta. A 19. századi történelemkönyvek más isko-
lai tankönyvekkel együtt, segítettek kialakítani a protestantizmusnak ezt az 
amerikai értelmezését. 

Kálvin kritikus elutasítása egy olyan nagyobb irányzatot is felfed, 
mely az európai dolgokat utasította el – különösen vallási kérdésekben. 
Elson finomítás nélkül fogalmaz a 19. századi tankönyvekrıl készült átfo-
gó tanulmányának végén: „Ahhoz, hogy a gyermek jó amerikai legyen, el 
kell utasítania Európát és az európai dolgokat”. Elson szerint a tankönyv-
íróik célja részben az volt, hogy meghatározzák „mit tekintenek amerikai-
nak”.55 A „jót” összekapcsolták Amerikával, beleértve a szabadság, hala-
dás, erkölcsi tökéletesedés jó eszményeit is. A „rosszat” Európához 
kötötték, ahol zsarnokság uralkodott különbözı idıszakokban, ahol a 
múlt várbörtön volt, az emberek nem voltak szabadok arra, hogy egyén-
ként fejlıdjenek. Amerika volt az ígéret földje, Európa volt Egyiptom, 
ahonnét az amerikaiak kimenekültek. A hasznosítható európai múltat 
Amerikában tökéletesítették – így Luther mint a lelkiismeret szabadságá-
nak elıhírnöke elırevetít egy olyan Amerikát, ahol nem egyvalaki, hanem 
egy egész ország igényelné a szabadságot. Amit használhatatlannak tartot-
tak, azt támadták, sıt még az európai múlt hibáit is kihasználták, hogy 
ezáltal is Amerika dicsısége ragyoghasson. A múltnak azt a képzetét, 
hogy az a „bölcsesség tárháza” szinte egészében elutasították.56 

Ebben az értelemben az az ábrázolásmód, mely Kálvint az óvilá-
gi, európai intolerancia megtestesítıjeként mutatta be, jellegzetes példája 
volt annak, ahogyan a 19. századi tankönyvek az európai dolgokat szem-
lélték, illetve annak, hogy ezek a dolgok – kifejezetten – nem jellemezhetik 
Amerikát. Nem csoda tehát, hogy az alapvetıen európainak tekintett 
egyéb dolgok is kritika alá kerültek. Ahogy a század haladt elıre, az intole-
rancia sztereotipikus ábrázolását alkalmazták a puritánokra is. Jóllehet 
részben úgy tekintettek a puritánokra, mint Amerika alapítóira, a puritá-
nok sem voltak jobban elfogadhatók a 19. századi érzékek számára, mint 
Kálvin. Miért? İk szintén az európai múltat, s nem az amerikai jövıt 
jelenítették meg. Hátrafelé tekintettek, nem elıre…,  és Kálvinhoz kap-
csolódtak. 

Sokatmondó az, hogy John Fiske Kálvin jellemzése – ı a szigorú 
bíró, aki halálra ítéli a bőnözıt – egy olyan könyvben jelenik meg, amely a 
puritánokról és „teokráciájukról” szól. Ez mutatja, hogyan kapcsolták 
(kapcsolják) össze Kálvint az amerikai kulturális köznyelvben a puritá-
nokkal. Közös történetírási sorsban osztoznak sok 19. századi történe-
lemtankönyvben, nagyrészt ugyanazon okok miatt. Ha Kálvint teljes egé-
szében a Szervét ügyön keresztül értelmezték, a puritánokra csak a salemi 
boszorkánypereken keresztül tekinthettek. A tankönyvek ítéletalkotása 
mindkét esetben a szabadság elfojtásaként és elnyomó despotizmusként 
                                                 
55 Elson, 339,341. 
56 Ld. Hatch, 10. 
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összegezhetı.57 Pontosan ezek az összegzések azok a dolgok, amelyeket 
az amerikaiak Európa múltjának részeként tekintenek és megtagadnak. A 
történelemtankönyvekben és a szabadság amerikai szimbólumainak köz-
nyelvében Kálvin vált – bármennyire is anakronisztikusan – a puritaniz-
mus emberi arcává. A történelemtankönyvek tekintélye miatt – azzal, 
ahogyan széles körben terjesztik azt az irányadó tudást, hogy mit jelent 
amerikainak lenni – Kálvin arca a nem kívánatos és nem amerikai dolgok 
képévé vált. 
 

                                                 
57 Ld. Fiske, The Beginning of New England. Ahogyan Kálvin esetében, úgy a puritá-
nokkal kapcsolatos sztereotípiák is továbbélnek a 20. században annak ellenére, 
hogy a tudomány mindkettıt megfelelıbb történelmi kontextusba állítja. Egyet-
len példa a sok közül az, ahogyan Arthur Miller A salemi boszorkányok (The 
Crucible) címő drámájában a puritánokat ábrázolja, mely 20. századi szimbolikus 
megjelenítés továbbra meghatározó. 




