
Bevezetőben talán nem szükségtelen emlékeztetni 
arra, hogy az Állam- és Jogtudományi Kar jubileu
mi ünnepségén -  az interdiszciplinaritás jegyében 

-  teológusként és nem jogtudósként szólok egy másik, 
nyugati kultúránkra és közéletünkre nagy hatást gya
korló teológus felfogásáról. Remélhetőleg ezáltal nem
csak azt mutathatjuk be. hogy Kálvin felfogása valóban 
hatott az állam- és jogbölcselet fejlődésére, hanem azt 
is, hogy miért illeszkedett szervesen a jogakadémiai 
képzés a magyar református felsőoktatás hagyományá
ba, amelynek Karunk folytatója kíván lenni."

Amikor Kálvin hatalom- és államfelfogásáról beszé
lünk, akkor tudatában vagyunk annak, hogy mindezt a 
nyugati (latin) kereszténység hagyományában kell el
helyeznünk. Ez a tradíció több vonatkozásában lénye
gesen eltér a bizánci (görög) 
kereszténység szemléletétől.

A nyugati egyház nem
csak szervezeti és egyházjo
gi struktúrájában őrizte meg 
jobban a klasszikus római 
jogi örökséget, hanem teoló
giai nyelvezetét tekintve is.
Ennek illusztrálására elég 
néhány közismert példát fel
idéznünk. Amikor a Szent
írás két részét Ó- és Új Tes
tamentumnak nevezte, ak
kor a „végrendelet”, véga
karat magánjogi kifejezését 
alkalmazta Isten végérvé
nyes és írásba foglalt akara
tának megjelölésére, amely 
a Kánonnal le is zárult. Igaz, 
hogy ezt a keleti egyház is 
átvette, sőt azóta minden 
bibliafordításban is átha
gyományozódott. de a latin 
eredet nyilvánvaló, és a pél
da csupán erre szolgál.

A másik már jelentősebb 
szemléletbeli eltérés. Az 
isteni igazság, a iustitia Dei 
és az ebből származtatott instificatio -  a megigazulás -  
már jellegzetesen nyugati teológiai fogalmak/2 amelyek 
a bizánci teológiában lényegesen kisebb hangsúllyal 
szerepelnek. Bizonyára ez az egyik magyarázata annak, 
hogy a reformációban olyan jelentős jogi-teológiai ter
minológia igen kis visszhangot váltott ki a keleti orto
dox egyházakban, ezért a reformáció határai véget is 
érnek a nyugati egyház legkeletibb részein: a 
Baltikumban és Erdélyben.

A harmadik -  s témánkat már közelebbről érintő -  
különbség a hatalom értelmezésének eltérésében 
látható. Abban természetesen nincs különbség, hogy 
már a korai kereszténység a pogány római felsőbbséget 
is Istentől eredeztette.5 Maga az evangéliumi hagyo
mány a híres adópénz-jelenetben Jézustól származtatja 
a császár iránti polgári engedelmességet, annak ha-
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Kálvin felfogása  
a hatalom ról és á lla m ró l1
tárával együtt. A numizmatikai kutatások azóta rámu
tattak. hogy az éremnek valóban két oldala volt: az 
egyiken a császár képmása -  ennek nyomán tartja legi
timnek az adót Jézus - , a másik oldalon azonban a pon-

tifex maximus felirat, már a 
császárkultusz igényeire is 
utalva, az engedelmesség 
határait jelöli ki. Az érem 
egyik oldala tehát a „hono- 
rem Caesarem” -  a másik 
oldala pedig a „timorem 
autem Deo" -  őskeresztény 
magatartását szimbolizálta.4

Eddig azonban csak a ha
talomhoz és államhoz való 
általános viszonyulásról volt 
szó. A Nagy Konstantin-i 
fordulat, illetve később a 
kereszténység államvallássá 
válása után választ kellett 
adni arra a kérdésre is, hogy 
a keresztény monarchia mö
gött milyen teológiai ma
gyarázat állhat. Itt viszont 
egy ellenkező előjelű folya
mat játszódott le, mint pl. a 
megigazulás-tanban, vagyis 
a monarchia filozófiai és 
teológiai fogalmát kezdték 
politikai értelemben alkal
mazni. A mon-arché, az egy 
eredet, egy princípium filo

zófiai elv volt, amivel már a preszokratikus filozófusok 
kísérelték meg a világ őseredetét megmagyarázni. Ez a 
séma a görög egyházatyákra is hatott, akik a Szent- 
háromságot is monarchikusán gondolták el: az Atya az 
ős-eredője mind a Fiúnak, mind a Szentléleknek. Ha a 
földi hatalom az isteninek a leképeződése, ikonja, akkor 
a császár az Atya képmása, az egyház és világ egyedüli 
monarchája. Ez a hatalomkép áll a keleti caesaropapis- 
mus hátterében. (Talán ez jobban meg is világítja a 
pravoszláv családias szóhasználatot, pl. a „cár atyuska” 
kifejezést.)

Nyugaton azonban az 5. században Augustinus 
Szentháromságtana vált uralkodóvá, aki a Trinitást nem 
vertikálisan, hanem a szeretet-kapcsolat dinamikusabb 
közösségi képével magyarázta.5 Ennek nyomán került 
bele a Nicea-Konstantinápolyi Hitvallásba az ún. fili-
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Jog
oque klauzúra (’és a Fiútól', vagyis a Szentlélek az 
Atyától és a Fiútól származik), amely, ha nem is 
egyedüli oka, mindenesetre indoka lett az 1054-es 
egyházszakadásnak. Ez az istenkép tehát nem mo
narchikus, hanem egy közösségi együttműködést felté
telező eredet. Az ebből levezetett hatalom nem abszolút 
paternalista. Innen érthető, hogy miért csak Nyugaton 
jelenik meg az uralkodói hatalom korlátozása, pl. a 
Magna Chartában, vagy a hét évvel később kiadott 
Aranybullában (1222), amelyet II. Endre az ellenállási 
záradékkal írt alá. (A főpapok és főrendek megtagad
hatják az uralkodónak való engedelmességet, ha az nem 
tartaná meg az „alkotmányban” foglalt esküjét.6)

Kálvin maga is ebben a hagyományban áll. A tiran- 
nizmussal szemben éppen a császár-fejedelem-ma- 
gisztrátus hármas hatalmi megosztásában látja a garan
ciát. Ez utóbbinak -  a választott magisztrátusnak -  
egyenesen kötelességévé teszi az ellenállást, ha a kirá
lyok önkényével szemben a népet kell védelmezniük. 
„Ha ezek az erőszakosan önkényeskedő és a föld népét 
sanyargató királyokkal szemben gyáván meghunyász
kodnak, hallgatásukat elvetemült hitetlenségnek állí
tom7 -  írja az Instilutióbán. Az ellenállás gondolata 
még hangsúlyosabbá vált Kálvin tanítványainak, 
Theodor Bézának és John Knoxnak a tanításában -  
különösen is a Szent Bertalan éjszakai mészárlás után 
- ,  akik nemcsak a zsarnok uralkodóval szembeni 
fegyveres ellenállásra szólítanak fel, hanem elmennek 
egészen a zsarnok uralkodó megölésének lehetőségéig 
is.8 A magyar vonatkozások külön érdekessége -  amit 
Benda Kálmán Eckhart Ferencre és Révész Imrére 
hivatkozva állít hogy a magyar függetlenségi har
cokban sem Bocskay. sem a későbbi erdélyi fejedelmek 
nem a kálvini ellenállás tanára hivatkoztak, hanem az 
Aranybulla 31. cikkelyének rendi ellenállási záradé
kára.9 Nagy valószínűséggel ez azonban csupán politi
kai megfontolás lehetett, így biztosítva a közös nevezőt 
mind a katolikus uralkodóval, mind a hazai katolikus 
rendekkel.

Kálvin a közösségi ellenállás legitimálásával sem
miképpen sem akart az anarchia irányába elmozdulni. 
Ezért pl. az egyéni ellenállást kizárólag lelkiismereti, 
hitbeli okokból tartja megengedhetőnek -  ha a hatalom 
olyasmit kívánna alattvalóitól, amely Isten törvényével 
ellenkezik. Ilyenkor „Istennek kell inkább engedni, 
hogysem az embereknek.”10 Ez a passzív rezisztencia, 
a vértanúk magatartása, amely természetesen nem 
speciálisan kálvini, hanem egyetemes keresztény örök
ség. Az ellenállás olyan ultima ratio, amelyre nem kel
lene, hogy sor kerüljön, ha az állam a maga hatalmát 
annak a bibliai-erkölcsi rendnek megfelelően gyakorol
ná, amelyről a Római levél 13. fejezetében olvasunk: a 
közjó védelmére és a gonosz megfékezésére. Ez a 
kényszerítő hatalom, amelyet a kard szimbolizál, 
három területre terjed ki: az igazságszolgáltatásra, a 
hadviselésre és a rendfenntartásra.11

A gonosz hatalommal szembeni magisztrális ellenál
lás mellett Kálvin azonban egy másik alternatívát is fel

evet: s ez a történelmi önvizsgálat kérdése, hogy vajon

Isten nem a gonosz hatalommal sújtja-e a népet annak 
korábbi bűneiért.12 Ezzel természetesen nem azt a 
közhelyet erősíti meg, hogy minden népnek olyan kor
mánya van. amilyet érdemel, hanem azt a történelem- 
szemléletet hangsúlyozza, amelyben a rossz és a jó, az 
ítélet és a kegyelem egyaránt a szuverén isteni akarat
ból következik, ezért feltétlenül tanulságokat kell le
vonni belőle. Közismert, hogy ez a történelemszemlélet 
hatotta át a 16. századi magyar reformátorokat is a 
török hódoltsággal kapcsolatban. Egyetemünk névadó
ja. Károli Gáspár Két könyv c. iratában a zsidó-magyar 
sorspárhuzam ószövetségi tanulságait vonja le a mo
hácsi tragédiára nézve, néven nevezve konkrét nemzeti 
bűneinket.13 De ez a szemlélet tér vissza még a 19. szá
zad református költőjének, Kölcseynek a Himnuszában 
is. Az óizraeli honfoglalás analógiájaként beszél arról, 
hogy Isten őseinket felhozta „Kárpát szent bércére", de 
bűneink miatt harag is gyúlt keblében. Azt, hogy a 
gonosz hatalom is lehet Isten akaratának végrehajtója, 
onnan értjük meg világosabban, ha arra a kálvini okfej
tésre figyelünk, amely mind Istennek elrendelő, mind 
megengedő akaratát egy ugyanazon akaratként magya
rázza, noha a mi oldalunkról ezek ellentétként tűnnek 
fel.14 Ezzel szemben mind a középkori, mind a lutheri 
teológia élesebb különbséget tett Isten megengedése és 
akarata közt.

Ebben az összefüggésben beszél azután Kálvin a ha
talom megváltoztatásának kétféle lehetőségéről is. Az 
egyik arra a történelmi tapasztalatra épít. hogy a gonosz 
hatalom letörésére Isten felhasználhat egy másik -  eset
leg éppoly gonosz -  hatalmat. Ebben a világ hatalmasai 
lássák meg, hogy az uralkodásnak is határt szab az 
isteni akarat, és egyik hatalommal megtorolja a másik 
vétkeit. Ámde lehetséges ennek az a pozitívabb vál
tozata is. hogy Isten az ő szolgái közül providenciális 
liberátorokat támaszt.15 Ennek nyomán nevezték 
nálunk pl. Bocskay fejedelmet a magyarok Mózesének 
vagy Gedeonjának.16 (Itt újra látható az ószövetségi és 
a magyar sorspárhuzam.)

Ezzel már érintettük azt is, hogy a reformátori teoló
gia általában, de Kálvin különösen is szakított az állam 
arisztoteliánus természetjogi magyarázatával. A régi
mén politicum nem teremtési rend, amely abból ere
deztethető. hogy az ember zoon politicon, azaz olyan 
közösségi lény, aki természeténél fogva rendet alkot 
magának.17

Kálvin maga az ellenkező oldalról közelíti meg a 
kérdését: az állam szükségrend, amely éppen azért 
viseli az erőszak jelképét, a kardot, hogy maga szorítsa 
vissza az emberi önkényt, és tartsa féken a gonoszt. A 
gondviselési rend gátolja tehát, hogy a lejtőn megindult 
kocsi a vesztébe rohanjon. Mint ilyen azonban mindig 
csak relatív jellegű lehet. Ezért mondja, hogy még a 
legrosszabb rend is jobb, mint az anarchia.18

Kálvin szerint a hatalom három pilléren nyugszik: a 
felsőbbségen, amely a törvények elöljárója és őre, 
azután magukon a törvényeken, amelyek szerint a fel- 
sőbbség a hatalmat gyakorolja, és végül a népen, ame
lyet a törvények irányítanak.19 Látható ebből, hogy a
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hatalomgyakorlás tengelye maga a törvény és a 
törvényesség. Nem vitatja, hogy mindez különböző 
államformákban valósulhat meg, amelyeket mindis az 
adott körülmények között kell megvizsgálni. Amikor a 
klasszikus államformákat elemzi, akkor a torzulás 
kivédésére teszi a hangsúlyt; a monarchia könnyen 
zsarnokságba hajolhat, az arisztokrácia az előkelők 
uralmából a kevesek párturalmába mehet át. de Platón 
nyomán a demokráciához is kritikusan viszonyul, 
hiszen a démosz uralma mind etikai, mind szakmai 
szempontból kifogásolható. Sámuel könyvéhez írt 
kommentárjában így inti azokat a népeket, amelyek 
maguk választhatják vezetőiket; „vigyázzatok, nehogy 
visszaéljetek ezzel a jóindulattal és gazembereket és 
istenteleneket ültessetek a legfőbb tisztségekbe.”20 
Tekintettel azonban arra. hogy a bűnös emberi ter
mészet miatt a hatalom egyetlen kézben összpontosul
va visszaélésekre ad alkalmat, ezért az optimális állam
forma az, ahol a hatalmat megosztják, és ahol az ellen
tétes érdekek ellenőrzik és egyensúlyozzák ki a hatalmi 
viszonyokat.-1 A kálvinista alapú polgári demokráciák 
valamennyi intézményében mindmáig elevenen él az 
ún. counter interest (ellenérdekeltség) gyakorlata, 
amely -  bármily meglepő -  nem az emberi jóságba 
vetett naiv hipotézisre épül. hanem az emberi természet 
totális korrupciójára.

Az elmondottakból kitűnik az is, hogy az államról 
bármennyire is a gondviselési renden belül beszélünk, 
az jellegénél fogva mégsem isteni, hanem emberi, 
evilági intézmény.

Itt azután meg is érkeztünk az egyház és állam kap
csolatának értelmezéséhez. Amint a bevezetőben utal
tunk rá, a hatalom elvi teológiai levezetésében eltért 
egymástól Kelet és Nyugat felfogása. Ez megmutatko
zott abban is, hogy az egyház és az állam kapcsolatában 
is kétfelé váltak az utak. A keleti caesaropapizmussal 
szemben (ahol a császár egyben az egyház feje is) 
Nyugaton a császárság és a pápaság sajátos szimbiózisa 
jött létre, amely -  legalábbis elviles -  igyekezett 
megkülönböztetni egymástól a két entitást A már 
Augustinus által használt test-lélek hasonlat elviekben 
azt fejezte volna ki. hogy az állam, mint test a politikai 
hatalmat, az egyház pedig a lelki-szellemi hatalmat 
képviseli. A középkor során ezt azonban egyre inkább 
felváltotta a Lukács evangéliuma egy részének (22. 38) 
igen szerencsétlen egzegézisére épülő ún. két kard
elmélet. Ám ez a kép a megkülönböztetés helyett már 
inkább azt a hatalmi harcot fejezte ki. hogy kinek a 
kezében is legyen ez a kettős hatalom: Péter utódaié
ban-e, avagy a császáréban.

A középkornak ezt a nagy dilemmáját Luther azzal 
oldotta fel. hogy szétválasztotta a kettőt: a trónt és az 
oltárt. Számomra úgy tűnik, hogy Luther célja ezzel 
nem volt több. mint hogy megkülönböztesse a kétféle 
kormányzást, és elkerülje, hogy összekeveredjék a ius 
civiIis a teológiában használt instificatióval. A bűn és 
igazság polgári értelmezését a bűn és igazság bibliai 
fogalmaitól akarta megkülönböztetni. Ez a "szándék 
azonban számos ellentmondáshoz vezetett. Sokan

éppen a szekuláris állam létrejöttét látják benne, hiszen 
a két birodalomról szóló tanítás az államnak önállósá
got biztosít, viszont azt a dualizmust is masában hor- 
dozta. hogy az egyház a politikai kérdések dolgában 
közömbössé is válhatott, visszavonulva saját spirituális 
térfelére. Erre a 20. század szomorú példáját említ
hetjük: a Német Hitvalló Egyház valójában csak akkor 
eszmélt rá a hitlerizmus veszélyére, amikor Hitler biro
dalmi püspököt rendelt az egyház élére, tehát a trón 
beavatkozott az oltár szférájába. Egy további történelmi 
ellentmondásként még azt jegyezhetjük meg, hogy a 
szétválasztás amiatt sem valósulhatott mes teljesen, 
hogy a lutheránus fejedelmek általában az esyház 
legfőbb elöljárói is voltak.22

Kálvin, Lutherhez hasonlóan, megkülönbözteti a 
kétféle hajaimat és kormányzást, hiszen a világi hata
lom az erőszak olyan eszközeit is igénybe veheti, ame
lyeket az egyház nem. Ebben a tradícióban azonban az 
egyház prófétai tisztének mégis jóval nagyobb szerep 
jutott, amelynél fogva -  az ószövetségi próféták 
példáját követve -  kötelessége a mindenkori hatalmat a 
szociális igazságosság érvényesítésére emlékeztetni. A 
kálvini tradíció szerint az egyháznak a hatalom és a 
politika élő lelkiismeretének kell lennie. Egyházként 
közvetlen mandátuma nincs a hatalom gyakorlásában, 
tanításának és igehirdetésének azonban kell, hogy 
legyen hatása mind a kultúrában, mind a politikában 
Ez abból a teológiai meggyőződésből fakad, hogy 
Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és föl
dön. és ez semmiféle dualizmust nem tűr meg.23 Ebből 
azonban mégsem következett egy olyan teokratikus 
szemlélet, amely az államot az egyháznak rendelte vol
na alá. és amelyet tévesen sokan mégis Kálvinnak és a 
korabeli Genfnek tulajdonítanak.24

Az említett közvetett egyházi befolyás egyik sajátos 
jelensége volt Hollandiában az ún. történelmi kálviniz- 
mus mozgalma, amely a két világháború között, éppen 
egyetemünk jogelődjén keresztül. Magyarországon is 
éreztette hatását. Az irányzat szellemi atyja. Abraham 
Kuyper teológus, aki Hollandia miniszterelnöke is volt 
a múlt századfordulón, hazai népszerűsítője pedig 
Sebestyén Jenő, egykori tanszéki elődöm volt". 
Felfogásuk szerint nem az egyház, hanem a kálviniz- 
mns az. amelynek mind a kultúrában, mind a poli
tikában tevőlegesen részt kell vennie. Ennek nyomán 
működnek Hollandiában mindmáig református pártok 
néhány parlamenti képviselővel, és ennek megterem
téséért fáradozott itthon Sebestyén Jenő is.25 
Természetesen túlmutatna témánk keretein mind ennek 
értékelése, mind annak tisztázása, hogy voltaképpen mi 
is a különbség az egyház és a kálvinizmus között.

Kálvin alapvetően nem csak az egyházban és a világ
ban működő különböző hatalmat és kormányzást 
különbözteti meg, hanem a belső és külső törvényt, 
illetve a belső és külső kormányzást is.26 Kant nyomán 
ezt az autonóm és heteronóm erkölcs összjátékának 
nevezhetnénk. Ezzel túllépett azon a lutheri sémán, 
hogy Isten a világot a kardjerőszak) által, az egyházat 
az Ige által kormányozza. Ő az egyházat sem tekintette

történeti szemle V
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a Törvény (Tízparancsolat) szerinti kormányzás alól 
kivételnek. Ezért volt számára fontos az egyház külső 
rendjének törvényi leírása is. (Lásd a genfi egyház 
számára megfogalmazott Ordinances-t!) Másfelől 
azonban a polgári élet számára is alapvetőnek tartotta, 
hogy polgárai a belső erkölcsi, lelkiismereti törvényt 
kövessék, hiszen a közös
ség rendje aligha tartható 
fenn azáltal, hogy az em
berek csak félelemből kö
vetik a törvényt. Bizonyára 
ez az. amit ma polgári ön
tudatnak vagy Ameriká
ban civil religionnek ne
veznénk.

Amíg pl. Luther számá
ra a törvény (Tízparan
csolat) főleg tükör, amely
ben meglátjuk bűneinket, 
addig Kálvin egy külső és 
belső haszonnal is meg
toldja ezt. (Természetesen 
Luther is ismeri a Deka- 
lógus erkölcsi hasznát is!)
Az usus legis politicus (a 
Tízparancsolat közösségi 
haszna) fék és zabla a bű
nös emberi természet szá
mára, és ennek kényszerítő 
erejét a közösségnek kell 
alkalmaznia a világban és 
az egyházban egyaránt.
Ámde van még egy tertius 
usus legis -  egy harmadik 
haszon -  is, hogy ti. a 
törvény a „szívünk hústáb- 
láira" íratik be, és így belső 
ösztöke és iránytű lesz a jó 
cselekvésére és a rossztól 
való tartózkodásra.27 A 
kálvini sajátosság tehát ab
ban mutatkozik meg, hogy a törvény teológiai, erkölcsi 
és jogi funkcióit összeköti és egymásra vonatkoztatja. 
Ezzel valójában azt mondja ki, hogy a hatalom, mint az 
Isten törvényének alkalmazása nincs sem államfor
mához. sem egyházi struktúrához kötve. Mindkettőben 
szükség van viszont külső kormányzásra is.

Ezzel azt is állítjuk, hogy sem Kálvin, sem a többi 
reformátor nem dolgozott ki egy elméleti államtant. 
hanem felsőbbségről, kormányzásról beszél, amely 
helyenként és koronként változhat. A királyságot épp
úgy törvényes államformának ismerte el, mint a svájci 
városok magisztrátusát. Amikor az Institutio első 
kiadását Ferenc francia királynak ajánlja, cáfolja azt a 
vádat, mintha a reformáció célja nem lenne más, mint 
„minden királyi uralmat és kormányzati rendet 
megdönteni, a békét meghiúsítani.”28

Ez a nyitottság, amely nem kötötte az egyházat 
„egyetlen -  Istentől rendelt -  államformához sem, tör

ténelmileg kétségtelenül kapunyitás volt a szekularizált 
államformák irányába is.

Mégis felveti azt a kérdést, hogy az alulról építkező, 
sajátos kálvini egyházalkotmány mennyiben hatott a 
nyugati polgári demokráciákra. Már elöljáróban szö
gezzük le: bármennyire igazolhatónak látszik is, hogy a

modem demokrácia, sőt a fö
derális gondolat (pl.: Ame
rikai Egyesült Államok) 
leginkább azokban az or
szágokban érvényesült, ahol 
a kálvinizmusnak meghatá
rozó szerepe volt, ez köz
vetlenül Kálvin teológiá
jából mégsem vezethető le. 
Sőt. mint Révész Imre meg
jegyzi: maga ,.a presbiteri 
rendszer semmiféle modem 
képviseleti demokráciával 
nem azonos. A részletekben 
lehetnek egyező vonásai, de 
alapgondolatai tökéletesen 
mások. A presbiteri rend
szerben Krisztus-uralom 
van, a demokratikus és kép
viseleti rendszerben termé
szetjogi észelvek alapján 
berendezett népuralom.”29 
Ezzel azonban csupán azt 
állapítottuk meg, hogy a 
krisztokrácia. amely Kálvin 
egyházalkotmányának alap- 
gondolata, nem azonos a 
demokráciával. Azt azon
ban aligha lehet vitatni, 
hogy közvetett módon ha
tott. mind a modern közi
gazgatási és önkormányzati 
rendszerekre, mind az Ame
rikai Egyesült Államok al
kotmányára.20

A teljesség igénye nélkül említsünk meg néhány 
vonást ezekből. A kálvini egyházfogalom alapvetően 
kötődik egy konkrét helyi gyülekezethez azáltal, 
hogy az egyház ismérveit az ige hirdetésében és a 
szentségek kiszolgáltatásában jelöli meg. Minden 
gyülekezet teljesen egyház, noha nem a teljes egy
ház. Egyháztörténeti lég nézve innen kétfelé ágazhat
tak el az utak. Egyfelől a kongregacionalizmus irá
nyába, amely nem is ismer el ún. magasabb egyházi 
testületet, mint a gyülekezet, másfelől azonban az 
ún. zsinat-presbiteri rendszer irányába, amely a gyü
lekezetek közösségeként értelmezi önmagát, amely
ben minden nagyobb testület a gyülekezetekért és a 
közös szolgálatokért van. Ez a struktúra elvileg 
tökéletesen megvalósítja a szubszidiaritás elvét, 
amennyiben csak azokat a döntéseket ruházza át az 
átfogóbb testületekre, amelyek helyi szinten nem 
oldhatók meg.
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A kálvini egyházszervezel négyféle tisztséget külön
böztet meg, amelyek egymás mellé vannak rendelve. 
De a lelkipásztor, doktor, presbiter, diakónus mégsem 
taxatív felsorolás, hanem ezek olyan típusmodellek. 
amelyek alapvetően szükségesek az egyházi léthez, ám 
a karizmák és szolgálatok sokszínűsége szerint bővül
hetnek is. Lényegük szerint 
nem hatalmat, hanem szol
gálatot jelentenek. Ez olyan 
elv. amelynek a köz szol
gálatában is érvényesülnie 
kell a különböző hivatásren
dekben is.

A világi hivatásról szólva 
igazat kell adnunk Max 
Webernek, aki zseniálisan 
fedezte fel, hogy a vocatio 
egyházi fogalmát a reformá
ció, jelesül Luther biblia- 
fordítása szekularizálta.31 
Weber azonban ennél többet 
is állít, amikor a politikáról, 
mint hivatásról beszél. Po
litikán ő nem a szó klasz- 
szikus közéietiségét -  a 
polisz ügyeivel való foglal
kozást -  érti. hanem mint 
„törekvést a hatalomból való 
részesedésre vagy a hata
lommegosztás befolyásolá
sára.”33 És amikor ennek az 
egyházi modelljét keresi, 
megítélésem szerint a kariz
ma és ordo kálvini egyházi 
rendjét kívánja követni, 
amely a belső és külső 
elhívás dialektikájára épül. Vagyis Weber szerint a 
politikai tisztség külső elhívása csak azokat illetné meg, 
akik a karizmatikus belső elhívás birtokában vannak.

Bizonyára azzal az optimizmussal fejtette ki ezt a 
múlt század elején, hogy a világon belüli aszkézis 
kálvini munkaetikája, amely szerinte megteremtette a 
Nyugat működő gazdasági rendjét, talán ugyanúgy 
képes lesz megteremteni az etikusan működő politikát 
is. Ám amint az etikusan működő kapitalizmus 
szelleme helyébe a vadkapitalizmus szelleme lépett, 
ugyanúgy nem jött el a hivatásként végzett hatalom- 
gyakorlás sem.

A kérdés sokkal inkább az, hogy maga a kálvini egy
házszervezeti struktúra nem torzul-e el a krisztokrá- 
ciától egy modern management-szemlélet bürokratikus 
irányába, és így még parexcellance-ként sem képvisel
heti a világban a szeretet hatalmát a hatalom szeretete 
helyett. Révész Imre a múlt század közepén nagy bátor
sággal merte püspökként kijelenteni, hogy a magyar 
református egyház kálvini értelemben soha nem volt 
presbiteri rendszerű.33 Nemcsak a hiányolt spiritualitás 
miatt, hanem bizonyára a megörökölt feudális struk
túrák is akadályozták ebben. Am igazságtalanok vol

nánk, ha a megkésve alakult presbitériumunkról nem 
ismernénk el. hogy ezek mégiscsak a demokrácia 
gyakorlóiskolái voltak.

Az egyházközségi autonómiák pedig szinte a 16. 
századtól kezdve működtek, ha ezekre leginkább csak a 
lelkészválasztások és papmarasztások igencsak kétes

értékű eseteit hozhatjuk is 
fel példaként. Ez utóbbi 
éppen egy fordított hierar
chia bizonyítéka, hiszen 
annyira nem lelkészuralom 
működött, hogy helyenként 
még a 19. század elejéig is 
a gyülekezetek újév napján 
évről évre döntöttek lel
készük maradásáról vagy 
éppen eltávolításáról.34 
Természetesen az a tény, 
hogy télvíz idején családos
tul válhattak lelkipásztorok 
hajléktalanná, nem éppen a 
legkeresztyénibb maga
tartásról tanúskodik, ám 
most éppen az önrendel
kezés bemutatása volt a cél.

Végül: Kálvin és a hata
lom összefüggésében szól
ni kell arról a -  sajnos torz 
és történelmietlen -  Kál- 
vin-képről, amely őt Stefan 
Zweig és Sütő András 
nyomán diktátorként raj
zolja meg. Ám, amint ezt a 
modern történeti Kálvin- 
kutatás kimutatta, ezeknek 
nem sok köze van a törté

neti lényekhez, sokkal inkább a szerzők diktatúra elleni 
mondanivalójához szolgáltak eszközül. A zsarnok 
képével nehezen egyeztethető össze, hogy Kálvin még 
szavazati joggal rendelkező polgár (citoyen) sem volt 
Genfben, és csak mint lelkipásztor kapta meg a habitant 
(lakos) státust.35 1538-as száműzetése mutatja, hogy 
éppen a városi tanács ellenállása igyekezett megakadá
lyozni az egyházon belüli erkölcsi rend érvényesülését, 
amiben Kálvin kétségtelenül szigorú és következetes 
volt. Ma már világosabban látjuk, hogy ez a feszültség 
nem szűnt meg visszatérése után sem. és még 1553- 
ban. a Servet-per évében is számolt eltávolításának 
lehetőségével.36 Levelezéséből az is kiderül, hogy őt 
magát is mennyire próbára tette mindaz, amit a világi 
hatalomnak való engedelmességről tanított. Az 
alkatánál fogva visszavonulásra és csöndes tudóskodás
ra hajlamos Kálvinnak mégis volt bátorsága kompro
misszumok nélkül harcolni, amikor úgy érezte, hogy 
Isten ügye és az igazság forog kockán. Ugyanakkor 
orleans-i jogi tanulmányai is magyarázzák, hogy a 
világra, a való életre nyitott gondolkodó volt. Ez teszi 
teológiáját sajátossá és gondolatait közel öt évszázad 
távolában is párbeszédképessé.

Kálvin Institutiójának első magyar fordítása: Szenei Molnár A Ilién: 
Az Keresztyéni ReUgiora es igaz hitre való tanitas.

Mellyel Deákul irt Calvinus János... magyar nyelvre fordított 
Molnár Albert... Hanoviában (Hamm), 1624. 1538 p.
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