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Két dudás egy csárdában: 
Kálvin és Hamvas az egyházról 

 
„Ami nem Egyház, az ergastulum, vagyis rabszolgaistálló.”1 

 
Terepszemle  
 köd ólmos nehézséggel száll fel a kicsiny falu hegybe metszett utcácskáiról. A 
kanyargós hegyi ösvényen elő-előtűnik egy alak. Mozgása lassú, vontatott, 
mint akinek az ízületeibe költözött a nedves levegő. Bal karján és a hóna alatt 
terhet cipel, így járása óvatos kilengést mutat. Arcán piros foltocskákban tün-
döklik az élet. Tekintetével egy magas, fa építményt nyel el, oda igyekszik. Ter-
hétől egy mozdulattal megszabadul, ráhelyezve azt egy vastag gerendára. A kö-
vetkező pillanatban már a faépítmény aljában áll, és nekiveselkedik a középen 
árválkodó kötélnek. A magasból először félénk nyöszörgés hallik, majd a völ-
gyet elárasztva csendül meg a másfél mázsás harang. Ötpercnyi jeladás után 
emberünk vállára veti palástját, és három hollófeketébe öltözött, töpörödött 
nénikével belép Isten házába.  

Egyház a végeken vagy az egyház vége? – tehetjük fel a kérdést nem csak 
hipotetikus módon, egy pohár bor mellett baráti társaságban, és nem csak hi-
vatalból az egyházlátogatási jegyzőkönyvek statisztikáit böngészve, hanem bá-
tor igazságkereséssel beoltva. Nem hiszek a nagy szólamokban és a konzerv 
válaszokban. A társadalomban bizonyára további kíváncsi szemek, jóérzésű 
lelkek, hitvédők és polemizálók szeretnének tisztábban látni ebben a kérdés-
ben. Mi az egyház? Hol vannak a határai? Milyen viszonyrendszerben helyez-
hető el? Mitől és meddig egyház az egyház? 

Az előzőekben felvázolt romantikusnak tűnő, de egyáltalán nem szívderí-
tő kép magyar valóság. Abaújban, Baranyában, Somogyban több tucat gyüle-
kezet szembesül vasárnapról vasárnapra megroppant erejével. Ott ők képvise-
lik az egyházat. „A legfontosabb dolgok úgy is megtörténnek: a halottakat el-
temetik, a gyermekeket megkeresztelik, azt a kevés fiatal párt összeadják, a 
még kevesebb fiatal konfirmál, tehát az egyház él.”2 Nyáridőben, a turistasze-
zon derekán, vasárnapi istentiszteleti együttlét során bennem is felmerül, hogy 
milyen szerepet szán a gyülekezetünknek az Úr Isten. Az idegenek némelyike 
bekukkant a nyitott ajtón, és elkerekedett szemmel figyeli a közös liturgikus 
cselekményt. Mások tíz perc erejéig megmártóznak a „hangulatban”, majd 
tovább folytatják a település felfedezését. Különleges esetekben idegenvezetést 

                                                 

1 Hamvas Béla: Scientia sacra III., 173. p. 
2 Dr. Nagy István: A gyülekezetek anyaegyházközséggé erősödésének tennivalói, in: 

Ostivm in Caelo, 204. p. 
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kérnek, mert felkeltette az érdeklődésüket a gótikus vártemplom. Ekkor már 
rajtam áll, hogy oda tudom-e fordítani a figyelmüket a templomról annak 
használóira és az ő Istenükre. „A templomra a gyülekezeti istentisztelet miatt 
van szükség és nem azért, hogy a falu dísze legyen.”3 Kálvin az Institúcióban 
Hilariust idézve ír arról, hogy „balga szeretet fogott el titeket a festett falak 
iránt; balgatagul meglepett benneteket a puszta kőfalak szeretete; balga mó-
don állítjátok, hogy azok alatt a béke székel.”4 

Elgondolkodtató az egyház útkeresése, amikor a különböző kistelepülések 
szervezésében megrendezésre kerülő fesztiválok – Művészetek Völgye, Gö-
mör-Tornai Fesztivál – programjában szerepel a vasárnapi istentisztelet. Sőt 
ebben az időszakban koncertek, előadások, író-olvasó találkozók színhelyét 
biztosítják az ősi falak. Ezeket a kezdeményezéseket mind üdvözlendőnek és 
követendőnek tartom, kivéve, ha a rendezvény nem méltó a hely Szelleméhez.5  
2009 nyarán a Gömör-Tornai Fesztivál programjában mint látványosság sze-
repel az egyházi esküvő. A Kárpátok Alapítvány nemzetközi szervezet támoga-
tásával Abaúj több kis falujában készítenek felmérést a helyi emberek bevoná-
sával, településük élhetőségéről kérdezik őket. A kérdőívben a kérdésre, hogy 
milyen szokásokat tart falujában fontosnak, megőrzésre méltónak, a követke-
ző válaszvariációk ikszelhetők: lekvár főzés, kántálás, keresztelő, stb. 

Mi is tehát az egyház? Szokás, hagyomány, érdekesség, múzeumi darab, 
egyesület, klub? Hogyan tekintenek az egyházra az emberek? „Az egyház a ke-
resztyén hagyomány társadalmunk által elismert és fizetett képviselője.”6 – 
mondja Zarhnt Heinz. Azonban rögtön hozzáteszi, hogy ebben a szerepében 
nem áll a helyzet magaslatán. A pszichoanalízisben használt kifejezéssel élve 
arra a megállapításra jut, hogy identitászavarral küzd. „Magával, lényével és 
feladatával szemben – hogy mi ő, mire való – a legteljesebb mértékben bizony-
talan.”7 Ha az identitás fogalmát négy pontban akarom összefoglalni, akkor 
azok a következő kérdések: mi az igényem önmagammal szemben, mit képvise-
lek most, miben szeretnék fejlődni, mi az, amit elérhetek és mi az, amit nem?8 

Hamvas Béla szerint arra, hogy betölti-e az egyház a küldetését, legjob-
ban az irritációból következtethetünk, amit környezetéből kivált. Nem lehet 
meg nem történtté tenni az evangélium jézusi meghirdetését. Isten elől az em-
ber nem térhet ki, válaszolnia kell szavára. Az Antikrisztus mindent elkövet, 
hogy ezt az eseményt elbagatellizálja, homályba borítsa.9 Max Weber nagyon 
hasonló módon fogalmazza meg ezt a gondolatot a vallási etika és a világ kap-
csolatát elemezve. Minél inkább személyessé válik a hit, minél valóságosabbá 
válik az üdvbizonyosság, annál nagyobb lesz a feszültség a vallás és a világ re-
alitása között.10 

                                                 

3 I.m. 207. p. 
4 Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere, (Hilarius: Contra auxentium) 25. p. 
5 Szomorúan jegyzem meg, hogy 2004 nyarán Kapolcson a katolikus templomban ta-

núja voltam, ahogy kortárs írók oda nem illő, erkölcstelen, több esetben blaszfémi-
kus műveik felolvasásával szórakoztatták a nagyközönséget. Sic! 

6 Zahrnt, Heinz: Mire jó a keresztyénség?, 15. p.  
7 I.m. 15. p. 
8 Benesch, Hellmuth: SH Atlasz, Pszichológia, 456. p. 
9 Hamvas Béla: Scientia sacra III., 141. p. 
10 Weber, Max: Vallásszociológia, 250. p. 
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Kálvin az Institúció bevezetésben teszi fel a kérdést, hogy „hogyan őriz-
hető meg Isten dicsősége itt a Földön, hogyan tartsa meg Isten igazsága a 
maga méltóságát, s hogyan maradjon meg közöttünk sértetlenül és állandó-
an Krisztus országlása.”11 Az előzőekben elhangzott vélemények nyomán ki-
mondhatjuk, hogy a határvonalak meghúzása elengedhetetlen. Megalkuvás 
nélkül kell képviselnie azt az ügyet, amire Urától a felhatalmazását kapta. A vi-
lág nyomása természetesen nem könnyíti meg az egyház dolgát. Különböző 
okok miatt időről időre a világ számára „vonzóvá” válik az egyház, egyesek fi-
gyelemre éhesek, mások az érvényesülés alternatíváját fedezik fel benne. Bár-
milyen okok folytán, de az egyház „tagjai között egy csomó hitetlen pogány él. 
Az egyházon belül lévő, megkeresztelt emberekből toborzott óriási pogány-
sággal szemben a hivatalos egyház tehetetlen.”12 – emlékezik meg Ravasz 
László Wichernnek a belmissziót előkészítő felismeréséről. Viszont ne csodál-
kozzunk az egyház erőtlen állapotán, ha félreérthető jeleket is küld a világ felé. 
Jézus kommunikációja egyértelmű: „Ha a világból volnátok, a világ szeretné 
azt, ami az övé, de mivel nem vagytok a világból, hanem én választottalak ki 
magamnak titeket e világból, ezért gyűlöl titeket a világ.”13 

A következőkben arra vállalkozom, hogy a fent említett identitáskeresés-
hez némi segítséget nyújtsak. A vezérfonalat Kálvin János és Hamvas Béla 
szempontjai fogják ehhez szolgáltatni. Tudom, merész kezdeményezés a refor-
máció nagy alakját a keresztyén körökben nem egységes megítélésű gondolko-
dó mellé állítani. Félő, hogy Kálvin a nagy egyházszervező, és későbbi hatása 
túlharsogja e témában Hamvast. Hiszen Hamvasnak más szimfóniái híresek, 
amelyek nemzetközileg is versenyképesek, úgymint a válság, a hagyomány és a 
realizálás. Azonban így sem kerülheti el a figyelmünket, mert ha nyomokban 
is, de írásaiban megjelenik az egyház fogalma. Bátorkodom tehát a Biblia és a 
kálvinizmus tengelyét keresztezni a hamvasi egyházképpel. Teszem ezt annak 
reményében, hogy a felszálló köd nyomán körvonalazódik előttünk az egyház 
dicsőséges teste. Ezáltal elkerülhetjük Kálvin ítéletes megállapítását: „Az, 
hogy az egyház nem látható, ez borzasztó büntetése Istennek a világra.”14  
 
Az állam 

Arisztotelész „asztaltársaságot”, „jászoltársakat” és tejtestvéreket emleget, 
amikor az első közösségek szerveződéséről ír. A különféle szinteken létrejött alá- 
és felérendelt viszonyok – legyen az családfő vagy király – az élet fenntartása és 
a boldog élet megteremtése szempontjából szükségesek. Az állam – itt speciáli-
san városállam – az emberi élet természetes állapota, amelyben lehetősége nyí-
lik a jót, igazságosat jutalmazni, a rosszat féken tartani és büntetni.15 A kezdeti 
időkben kialakult állami berendezkedésnek, amiről Arisztotelész beszél, mára 
már nyoma sincs. Azt a felállást nevezhetjük egyszerűen „régi államnak”, a mos-
tanit pedig, ami kb. 400 éves, „új államnak”. Mi is igazán a két berendezkedés 
között a lényegi különbség? A régi állam sem territoriális, sem szuverén nem 
volt, ami jellemezte, az a politikum és a társadalmi megformáltság, de ennek 

                                                 

11 Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere, 10. p. 
12 Ravasz László: Egyház és egyesület, in: Legyen világosság I. 441-442. p. 
13 Jn 15:19 
14 Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere, 25. p. 
15 Arisztotelész: Politika, 79-82. p. 
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nincsenek definiált körvonalai. Az új állam szigorú határokat húz, törekszik a 
központi irányításra és amennyire megvalósítható, az autonómiára.16 

Amikor az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hogy milyen viszonyrend-
szerben helyezhető el az egyház, akkor az állam jelenik meg párként a képzele-
temben. „Két tökéletes társaság van (societas perfecta): az állam és az egy-
ház.”17Fogantatásuk pillanatában valóban a tökéletesség övezhette körül őket, 
ahogyan Hamvas Béla a Protektorátus c. esszéjében fogalmaz: „Az aranykor-
ban a létezést nem a törvény és az intézmény szabályozta, hanem a tökéletes-
ségben való boldogság.”18 

Hibátlan volt a harmónia, amíg nem volt dolga egymással a törvénynek és 
az intézménynek. Aztán elkezdték méregetni egymást, hol, melyik területen 
tudnának a másik felé kerekedni. Viszont „ha az egyházfő az egyházat és a 
király a világi államot elárulja a hatalomnak, akkor nincs egyház, sem ál-
lam.”19 A megromlott gondolkodás következtében az emberiség nemzetekre 
bomlott, melyek potenciális hódítókká váltak. Például Kálvin Genfje városál-
lam volt, ahol polgári önkormányzat és kiegyensúlyozott közigazgatás műkö-
dött. Viszont két szempontból is ki volt téve a város a hatalom pusztító meg-
testesülésének. Az egyik ok, amiért a hatalom látókörébe került, az a gazdag-
sága volt, emiatt a Savoyai Hercegség többször politikai és fegyveres kísérletet 
is tett a megszerzésére. A másik tényező az idegenek áramlásából adódott, mi-
vel a hitük miatt üldözött protestánsok tömegesen telepedtek le Genfben. A 
város tősgyökeres lakói féltették önállóságukat, nehogy a faképnél hagyott 
Francia Királyság büntetésként odahasson.20 

A 2001. szeptember 11-ei támadás után Amerikát, az amerikai külpoliti-
kát egyes sajtóorgánumokban úgy jellemezték, hogy birodalmi attitűddel lé-
pett fel a helyzet megoldása érdekében. A Bush által meghirdettetett háború 
mint egy metafora viselkedik, hiszen a terrorizmus nem lokalizálható. Ez a há-
ború Amerika hatalmi céljairól szól. Egy nemzetközi, fedett hálózattal szem-
ben vívott totális háború – amibe, fogadjuk el, a szintén fedett és szabadon 
mozgó titkos szolgák bicskája beletört – azt kívánja, hogy a nemzetközi dekré-
tumok és megállapodások felett Amerika bárhol beavatkozhasson hatalmi kor-
látozás nélkül.21 

Ezekből a példákból is érzékelhetjük, hogy az államok elveszítették gond-
viselői, protektori tisztüket, és a totalitarizmus mezejére léptek. Kuyper Abra-
ham ezt így fogalmazta meg: „Nagy Sándoroknak, Augustusoknak és Napóle-
onoknak nem az volt a tévedése, hogy elbűvölte őket egy világbirodalom 
gondolata, hanem az, hogy törekedtek megvalósítani a gondolatot.”22 Te-
gyük hozzá, hogy nem valamiféle nemes ideákkal törekedtek a világ szebbé, él-
hetőbbé, egységesebbé tételére, hanem fegyverrel, könnybe és vérbe borítva azt. 

Az állam elkorcsosulásáról Hamvas a következő cinikus gondolatot vetet-
te papírra: „Az államok kialakulása: A völgy összeszűkült, és az utasoknak, 

                                                 

16 Gombár Csaba: Írások az államról, 26-37. p. 
17 Semjén Zsolt: Egyház, politika, egyházpolitika, in: Magyar Szemle, 2008. február, 53. p. 
18 Hamvas Béla: Protektorátus, in: Patmosz I. 202. p. 
19 Hamvas Béla: Tabula smaragdina, 174. p. 
20 Huszár Pál: Kálvin János, 42-45. p. 
21 Sontag, Susan: Egy évvel később in: Egyidőben, 134-141. p. 
22 Rodgers, R.E.L.: Abraham Kuyper és a holland oktatás, 45. p. 
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messze földről, a szoroson kell áthaladniuk. A sok utasra megjelentek az áru-
sok, a sok árusra megjelentek a zsiványok, a sok zsiványra megjelentek a 
rendőrök, a rendőrök törvényesítésére megjelentek a hivatalnokok, a hiva-
talnokok védelmére megjelentek a katonák, a sok katonára megjelentek a 
kurvák, a kurvák dicsőítésére megjelentek a költők.23 

Természetesen, sejtve a hatalom természetét, érteni véljük Hamvas okfej-
tését és összekacsintunk. Mindent csak a kényszer, a szükség szült, semmi 
okunk a szándékosságot keresni. Vajon hasonló kétkedéssel nézte Safranski az 
emberiség ténykedését, Augustinust és Schopenhauert megidézve, amikor úgy 
ítélte meg, hogy az ember kockázatos, veszélyes társulásokat hoz létre? Az 
államra pedig csak azért van szükség, hogy az emberiség ne kerüljön lejjebb a 
maga számára ásott gödörben?24 

Arnold Gehlen puhatestű állatnak aposztrofálja az emberiséget – milyen 
jól nevelt, hogy nem férget mond –, akinek az államra és annak intézményeire 
égető szüksége van, mert ezek a héjak, a kitinpáncél, ami tartást és védelmet 
biztosít a számára. Véleménye szerint az állam egyedül maradt az emberért 
való küzdelem mezején, a szekularizáció folyamatában az ég kiürült, és csak a 
Föld lehet a végső mentsvár.25 

Hamvas Hobbes-tól kölcsönözve Leviatánnak, szörnynek nevezi azt, ami 
az államból lett. Hiszen ez már csak az állam karikatúrája. Itt nem egy orga-
nizmussal, valóságos életközösséggel találkozunk, hanem egy szervezettel, 
amit kívülről építenek. A szerves társadalom megszűnt, Hamvas szerint a he-
lyébe a következő három alternatíva lépett: politikai, részvénytársasági vagy 
hivatali állam. Ennek talán legmegátalkodottabb válfaja a politikai klerikaliz-
mus, ahol a papság a hagyományos hierarchia csúcsa helyett annak alján he-
lyezkedik el, és kiszolgálja a hatalmat. Az államcsíny által hatalomra került 
diktátor hivatalának eszmei igazolása a feladata.26 

Kálvinnak genfi tartózkodásai ideje alatt sokszor meg kellett küzdenie az-
zal a jelenséggel, hogy az állam karmait lefeszítse az egyházról. A problémát az 
okozta, hogy a XVI. században nem volt tisztázva az állam és az egyház kap-
csolatának jellege. Így történhetett meg, hogy a Konzisztórium egyházfegyelmi 
döntését a Városi Tanács felülbírálta. Philibert Berthelier nagyvilági életet élt, 
és a Konzisztórium eltiltotta az úrvacsorától. Ő ezt nem tartván magára érvé-
nyesnek a Tanács véleményét kérte, amely Berthelier belátására bízta, él-e az 
úrvacsorával. Kálvin nem fogadta el a beavatkozását, és nyíltan, a szószékről 
utasítja el az egyház belső ügyeinek állami revízióját. Ezt a csatát végül Kálvin 
nyeri meg.27 

Nincs mit csodálkozni azon, hogy hová jutunk akkor, ha elfeledkezünk az 
állam valóságos szerepéről. Az egyház és az állam között megbillent kényes 
egyensúly szereptévesztést, a hatáskörök átlépését, hatalommal történő visz-
szaélést von maga után. A kálvini felfogás szerint az egyház és az állam azonos 
szinten áll, mivel felhatalmazásukat Istentől kapták. Nem szemben álló felek, 
hanem kölcsönösen kiegészítik egymást. Kálvin úgy igyekezett teológiáját ki-

                                                 

23 Hamvas Béla: Az államok kialakulása, in: Patmosz I. 200. p. 
24 Safranski, Rüdiger: A gonosz, avagy a szabadság drámája, 99-100. p. 
25 I. m. 104. p. 
26 Hamvas Béla: Értekezés a közigazgatásról, in: Patmosz I. 391-430. p. 
27 Cadier, Jean: Kálvin  - Egy ember Isten igájában, 107-109. p. 
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alakítani, hogy benne az egyház és az állam egymást erősítsék. Az ő felfogásá-
ban az állami kormányzás első renden arra van, hogy segítse a vallás gyakorlá-
sát, és biztosítsa a társadalom jólétét és békéjét. 28 

Kuyper a kálvinizmust továbbgondolva, az államot Isten általános kegyel-
me ajándékának tekinti, ami a bűn miatt jött létre, és az a megbízatása, hogy 
visszaszorítsa az istentelen cselekedeteket, és megőrizze a törvényt és a rendet. 
Az állam beavatkozási lehetőségei szerinte három általános esetre terjednek ki, 
amelyek a következők: I. Amikor különböző területek összeütköznek. II. Megvé-
deni a gyengébb területet az erősebbel szemben. III. Mindenki egyenlő mérték-
ben hordozza az anyagi terheket, a természetes egység megőrzése érdekében.29 

Az állam, ahogyan az egyház is, Isten szuverenitásából kap, azonban egyi-
küknek sincs szuverenitása Istennel szemben. Ebből továbbá az is következik, 
hogy egymás szuverenitását el kell ismerniük és tiszteletben kell tartaniuk.30 
Jézusnak e helyzetet magyarázó szavai a következők: „Adjátok meg a császár-
nak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené.”31 
 
Az egyház 

Az államról szóló gondolataimat azzal vezettem be, hogy az eklézsiát, a ki-
hívottak közösségét párhuzamba állítottam vele. S valóban nem tévedek, ami-
kor egymás mellé teszem a kettőt, hiszen Augustinus az egyházat „Isten álla-
ma”- ként definiálja. S így tesz különbséget a két egység között: „Eszerint a két 
államot kétféle szeretet alapozza meg, a földit az önszeretet, mely Isten meg-
vetéséig terjed, az égit Isten szeretete, mely az önmegvetésig emelkedik.”32 
Gombár Csaba szerint az államról Augustinushoz hasonló borúlátással csak 
Machiavelli rendelkezett. Természetesen számára az államvezetés nem morá-
lis, hanem technikai kérdés volt.33 

Az egyház más terveket ápolva kezdi meg működését, ahogy az a Heidel-
bergi Káté 54. kérdés-feleletéből ki is derül: „Hiszem, hogy Isten Fia a világ 
kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és 
igéje által az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet 
gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi.”34 Tehát nem véletlenül, esetlegesen 
választanak eltérő utat a közösségek, hanem a fundamentumukban, céljukban, 
küldetésükben és eszközeikben is megmutatkozik a különbség. Isten közvetlen 
közelségével számolva és azt óhajtva teszi meg az első lépéseket az egyház. 
Először még az államhoz hasonlóan nemzeti köntösben, az ószövetségi időben 
Izraelnek kellett volna áldásul lenni a többi nemzet számára. Ábrahám ezt az 
ígéretet kapta: „Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”35 Isten üzene-
te már ekkor is szólt a népekhez, pünkösd után viszont az egyetemesség igénye 
visszavonhatatlan! Jeruzsálemből az apostolok tanítása nyomán szertevitték a 

                                                 

28 Osterhaven, M. Eugene: Az egyház hite, 220-222. p. 
29 Rodgers R.E.L.: Abraham Kuyper és a holland oktatás, 45-48. p. 
30Kuiper, Reink  Bouke: Az egyház: Krisztus dicsőséges teste, 227-229. p. 
31 Mt 22:21 
32 Safranski, Rüdiger: A gonosz, avagy a szabadság drámája, 101-102. p. 
33 Gombár Csaba: Írások az államról, 53-54. p. 
34 Heidelbergi Káté, XXI. 54. 
35 I. Móz 12:3 
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világba a különböző népek fiai – pártuszok, médek, elámiták, rómaiak, zsidók, 
krétaiak és arabok stb. – az evangéliumot mint élet és egyházalakító erőt. 

Hamvas az egyházat és Bábelt egymással szemben elhelyezkedő pólusok-
nak látja. Az egyház ellentéte a zavarodottság, dadogás, ami hamis próféták, 
sarlatánok és dilettánsok száját hagyja el. „Ha az egyház nem az egész embe-
riség egységét valósítja meg, akkor megvalósítja a nyelvzavart.”36 Pünkösd 
ennek a feloldását a nyelveken való szólás ajándékában valósította meg, ami-
kor az ott lévők a saját nyelvükön értették az elhangzottakat. 

Hamvas a reformációt mintegy támadást fogja fel az egyház ellen. Talán 
furcsálljuk ezt a nézetet, hiszen maga a reformáció az egyház helyreállítására 
tett kísérlet. Hamvas úgy érzi, a kitűzött cél, hogy a klérusban érjen el válto-
zást és ne szakadásra kerüljön a sor, megfelelő irány volt. Az egyház egysége, 
univerzális képe viszont a nemzetiségekre bomlott mozgalom miatt elveszett. 
A latin, az egyetemes egyház nyelve képes volt átadni azokat a centrális fogal-
makat, melyek az egyház üzenetét képezték. A nemzeti nyelveken ezek a fogal-
mak nem léteznek!37 Abban egyetérthetünk Hamvassal, hogy Luther nem volt 
egy nyelvtehetség, előadásait latin nyelven tartotta, amit némettel „színesí-
tett”. Diákjai közül többen ezt nem tartották szimpatikusnak, ezért átpártoltak 
Melanchtonhoz. Kálvin nyelvi zsenialitásához viszont nem férhet kétség. Igye-
kezett francia honfitársai számára elérhetővé tenni latinul elkészített munkáit, 
és ezért saját maga fordította le őket. Ezeket az alkalmakat kihasználta arra, 
hogy a leírtakat tökéletesítse.38 

Schleiermacher 1813-ban megírta „ A fordítás különféle módszerei” c. érte-
kezését, amiben kiemeli, hogy fontos különbséget tennünk irodalmi és profán 
fordítás között, az utóbbit inkább nevezzük tolmácsolásnak. A nyelv kérdése ná-
la merőben összefonódik a személyiség identitásával. Szerinte az anyanyelv adja 
meg azt a belső többletet, amitől önmagunk lehetünk, megfogalmazva rajta az 
életben elfoglalt helyzetünket. A latin megőrzését ő is pártfogásába veszi, mond-
ván, hogy az őseink tudós, megszentelt nyelve. Úgy véli, a szöveg átültetése csak 
akkor lehet jó, ha az fordítás ízűnek hat, de akkor is a legfontosabb vész el belő-
le, a nyelv szellemisége, az az eszmeiség, amiben született.39 

A reformáció üdvös változást hozott az egyházban, még ha a kételyeket 
nem is lehet teljesen eloszlatni, Isten Igéje újra a középpontba került. Amelyik 
országban bibliafordítás készült, ott a nyelv teljesen megújult. Lehet, hogy azt 
kellene mondanunk, hogy ugyan vesztettünk valamit a Szentírás központi fo-
galmainak konvertálásán, de maga a nyelv gazdagodott a fordítás próbatétele 
alatt. Nyújtózkodnia kellett, hogy megközelítse az áhított mondanivalót. S 
bizony a lelkipásztoroknak folyamatosan nyújtózkodniuk kell az igehirdetés 
közben, ha a szószéken nem akarnak beledőlni az Ige kardjába. Kálvin alapve-
tő kritériumként jelölte meg az egyházban az ige helyes hasogatását. A Duna-
melléki Egyházkerület 2007-ben díjat alapított „Az év igehirdetése” néven. Az 
elvárások a biblikusságot és a korszerűséget emelik ki, aminek meg kell felelni. 
A jelöléshez mindössze tíz egyháztag együttes ajánlására van szükség. Az ige-
hirdetés szolgálatának szent terhét mutatja Várudvari Zsolt: Hol a legény, hol 

                                                 

36 Hamvas Béla: Tabula smaragdina, 204. p. 
37 Hamvas Béla: Németség, in: Patmosz I. 83-84. p. 
38 Huszár Pál: Kálvin János, 207. p.  
39 Sontag Susan: A világ mint India, in: Egyidőben, 190-192. p. 
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a gát c. írása, amelyben a 2008-ban esedékes díj kiosztását hiányolja. Nem 
lennénk hűek a hivatkozáshoz, ha elhallgatnánk, hogy Várudvari bizony a pá-
lyázók nyelvi és teológiai igénytelenségének és hanyagságának a rovására írja 
a bedőlt kitüntetést.40 A Doktorok Kollégiumának elnöki székfoglaló beszédé-
ben dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr külön kitért a konzerv prédikáció jelenség-
re, amely a társadalom időszerű kérdéseinek a megválaszolására alkalmatlan.41 

Őszintének kell lennünk önmagunkhoz ebben a kérdésben, amikor ki-
mondjuk, lehet még rosszabb a helyzet. Lesz ez még így se! A nyugati keresz-
tyénség gyakorlatában, vegyük a hétköznapi gyülekezeti életet vagy a teológiai 
tudományok fellegvárait, az igehirdetés krízise valóságos. Nem véletlen, ha a 
„keleti-blokkból” érkező teológusokat bizonyos gyülekezetek szívesen látnák a 
szószékükön. Miért? Mert legalább az evangéliumról beszélnek! Gyakori prob-
léma, hogy az ige csak mintegy mottó hangzik el a „prédikáció” elején, majd 
következik az emberi bölcselkedés, és nem az Ige kibontása. Ennél rosszabb, 
amikor ige nem is hangzik el, csak egy olvasmányélmény reflexióit hallgathatjuk. 

Hamvas a reformációt megelőző állapotokról a következőket mondta: A 
középkorban az egyház nem vette komolyan a szerepét. Ígérgetett, de nem vál-
tott be semmit. Az egyház a betöltött tisztét csak a még nagyobb hatalom meg-
szerzésére használta. A vezetés már rég nem a szellemi kaszt kezében volt, ha-
nem a végrehajtóéban.42 Kálvin mély megrendültségét tükrözik a szavak, me-
lyek az előzőekben elhangzott nyomorúságra utalnak: „De mily gyakran meg-
történt, hogy a zsidó nép körében is oly állapotba jutott az egyház, hogy már 
szinte egyetlen igaz vonása sem maradt fenn! Mily fénylő alakja lehetett ak-
kor, mikor Illés arról panaszkodik, hogy egyedül maradt. Krisztus eljövetele 
óta hányszor rejtőzött alaktalanul.”43 

Illés sem látta azt a hétezer lelket, aki nem hajtott térdet a Baal előtt. Kál-
vinnak szintén nehéz lehetett a szíve, amikor 1537. január 16-án sikerült átvin-
nie a Genfi Kis Tanácson a hitújító cikkelyeit és a Kétszázak Tanácsa egy fél év 
múltán törvényként foganatosította az elképzeléseit. A városlakók valami ok-
nál fogva nem fogadták kitörő lelkesedéssel az új, Szentíráson alapuló cikke-
lyeket. A városvezetés több alkalommal meghirdette az ünnepélyes eskütételt, 
de még mindig voltak távolmaradók. A végén az állam a hatalom eszközéhez 
nyúlt, és Genfből való kitiltással fenyegette meg a rebelliseket. Az egyház tag-
jainak nagy része a liturgia külsőségeihez, a megszokott szertartáshoz ragasz-
kodott, és nem a Szentírás tiszta tanításához.44 

Az egyháznak nemcsak a történelemben megjelenő szeplőkkel tarkított 
arca van, hanem egy rejtett is, ennek a megnevezésére használjuk a láthatatlan 
egyház fogalmát. A látható egyházhoz azok számláltatnak, akik a gyülekezetek-
ben regisztrálva vannak. Ahhoz, hogy valaki a láthatatlan egyházhoz is tartoz-
zék, nem elég, hogy földi könyvekbe a neve be van vezetve. A láthatatlan egy-
házhoz csak az tartozhat, aki újjászületett ember.45 Hamvas szintén felismerte 
ezt a különbséget: „Az egyház vallás fölötti egység, ezért a történeti egyházat 

                                                 

40 Várudvari György: Hol a legény, hol a gát, in: Református Élet 2009. február, 2. p.  
41 http://www.reformatus.hu/folytat_hirek.php?cikk=1251371361 
42 Hamvas Béla: Messianizmus és diktatúra, in: Patmosz I. 151. p. 
43 Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere, 24. p. 
44 Huszár Pál: Kálvin János, 55-57. p. 
45 Kuiper, Reink Bouke: Az egyház: Krisztus dicsőséges teste, 13-14. p. 



Kálvin és Hamvas az Egyházról 

 

Sárospataki Füzetek 29 

a vallásfölötti evangéliumi egyházzal nem szabad összetéveszteni.”46Másutt a 
következőt állapítja meg páratlan pontossággal: „A megtértek az alacsonyabb 
értékeket elhagyják a magasabbért, ami a többség számára megvalósítha-
tatlan. De a megtisztultak, megtértek sem alapíthatnak közösséget, mert lé-
tük súlya messze a társadalmon túl esik. Az egyetlen lehetőség, hogy a szel-
lem embere az organizációban helyet foglal, és a közösséget belülről érleli.”47 

Kálvin számára a láthatatlan egyház különösen is kedves volt a predesti-
náció tana miatt. Úgy is tekinthetünk erre, mintha Kálvin a szomorú valóság 
elől menekülne a láthatatlan egyházba. Ezek mellett továbbra is hittel tekint a 
látható egyházra. Fontos szerepe van gyengeségei ellenére is, mert azt a mun-
kát, amit elvégez az egyház, Krisztus visszajövetelekor Ő maga fogja befejezni. 
Kálvin az igaz egyház ismertetőjeleinek a következőket tartotta: hűséges ige-
hirdetés, a sákramentumok helyes kiszolgálása és az egyházfegyelem.48 

A fegyelmezés lelkülete mind Hamvasnál, mind Kálvinnál fontos szem-
pont. Kálvint sokan diktátornak tartották, aki Genfet a kezében tartotta, és 
mindenki úgy táncolt, ahogy ő fütyült. Ennek a megállapításnak az lehet az 
alapja, hogy Genfből történő elűzetése után a város visszahívta. Ebből arra a 
következtetésre juthatunk, hogy azzal a feltétellel jött vissza, ha szabad kezet 
kap. A városállam vezetése bármennyire is örült Kálvin döntésének, nem he-
lyezett a saját nyakába egy diktátort. Ezekkel az érvekkel szembehelyezhetjük 
még azt, hogy Kálvin nem volt tagja a városi tanácsnak, halála előtt négy évvel 
lett csak a város teljes jogú polgára, a magisztrátus jelölte ki az elnököt az egy-
házi kérdésekben döntő Konzisztórium élére.49 

Hamvas szerint a diktátor az, aki messiási ambíciókat dédelget magában, 
de rájön, hogy szép szóval nem megy semmire. Így az emberiség üdvéhez elő-
ször megpróbál paranccsal közelebb kerülni, ha így sem sikerül, börtönnel és 
kényszermunkával, ha ennek sincs eredménye, akkor kerül elő a gépfegyver.50 
Az első diktátor megjelölésében Titus Livius jön a segítségünkre, aki T. Lar-
cius-t ruházza fel e félelmetes címmel, akit Kr.e. 501-ben a latinok és a tar-
quiniak elleni háború idejére neveztek ki Rómában. Azonban Rómában is el-
jött egyszer az ideje annak, hogy eltöröljék a diktátori tisztet, amit a birodalom 
nehéz helyzetében léptettek életbe. Kr.e. 44-ben, a diktátor elnevezést a prin-
ceps, caesar, imperator foglalták el. A későbbiekben ez a hagyomány tovább 
élt, gondoljunk csak csak a következő elnevezésekre: Vezér, Vezető, Leader, 
Duce, Dutor, Führer, Conducator, Caudillo. C. G. Jung egy archetípusban ta-
lálja meg a diktátort, akit „Mana-személyiségnek” nevez el. Egy olyan erős ve-
zetőnek, aki a tömeget az érzelmein keresztül, mintegy „szakrális cselekmény-
ben” a maga oldalára állítja. A diktátor valami abszolútum földi megnyilatko-
zása, vagyis egy megjátszott isten.51 Ha a hatalom nem a megfelelő kézben 
összpontosul, akkor a kimenetele kétséges. A hatalom birtoklásához az a tudás 
is szükséges, hogy tisztában vagyok az eredetével. Amikor Pilátus kihallgatja 
Jézust, azzal próbálja szóra bírni, hogy döntéshozói jogkörére hivatkozik, 

                                                 

46 Hamvas Béla: Tabula smaragdina, 166-167. p. 
47 Hamvas Béla: Scientia sacra III., 173. p. 
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amely kedvező is lehet rá nézve. Jézus egyszerű válasza: „Semmi hatalmad 
nem volna énrajtam, ha nem adatott volna meg neked felülről.”52 

Az egyházfegyelem, ha nem is diktatórikus módon, de hiányzik ma is az 
egyház életéből. Kálvin korában sem örültek annak, ha valaki meg akarta 
mondani az embereknek, hogyan teljenek a hétköznapok és az ünnepek. En-
nek a kérdésnek a kényessége azt hiszem, nagyban hozzájárul a téma kerülésé-
hez, de egyházunk erőtlen állapotához is. Kálvin az egyházfegyelem feladásá-
nak következményét magának az egyház létezésének veszélybe kerülésében 
látta.53 Ennek a problémának az érintésével érkezünk vissza a terepszemlében 
felvetett kérdéshez: mi az egyház identitása? Nem szabad abba a csapdába es-
nünk, hogy az egyház nagyon hasonlít az államra, csak más a neve. Bármeny-
nyire is szeretnénk, nem ikrek. Jézus a főpapi imájában azt kéri az Atyától: 
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a 
gonosztól.”54 Tehát elkülönülés, de nem a világból való tevőleges vagy jelképes 
kivonulás által. Az egyház nem elvegyül, beleolvad, asszimilálódik, hasonul, 
mert olyan feladata van, amit senki nem tud helyette elvégezni. Ez a feladat az 
evangélium, az Istentől kapott Ige hirdetése, proklamálása. Ahelyett, hogy az 
egyház az állam, ill. a világ kegyeit keresi, s közben saját üdvösségével játszik, 
a különös kegyelemre, annak egyetemessé tételére kellene a hangsúlyt fektet-
nie. A világ elismerése nem ugyanaz, mint Jézus igenlése. Az alkalmaink 
eredményességét és sikerét nem egy koncert, fesztivál, majális, bál, felvonulás, 
vetélkedő hőfokával, statisztikáival mérhetjük le, hanem Kálvin szavát meg-
szívlelve: „Valahányszor zavarba ejt a hívők csekély száma, az is jusson 
eszünkbe, hogy Isten titkait csak azok foghatják fel, akiknek az adatott.”55 

Hamvas a fegyelem evangéliumi lelkületét hiányolja. Szerinte már az egy-
ház első közössége a kezdetek kezdetén csődöt mondott az egyházfegyelem al-
kalmazásában. Anániás és Szafira történetét hozza fel, akik eltitkolták a gyüle-
kezet elől bevételük egy részét. Az apostolok pedig farizeusi módon kezelték 
botlásukat. Hamvas visszaadta volna a pénzüket, és ezekkel a szavakkal bocsá-
totta volna el őket: „Eredj, és pénzedért a házadat vedd vissza, iparkodj tiszta 
életet élni, s ne hidd, hogy üdvödet úgy meg tudod vásárolni, mint a piacon a 
bárányhúst, mert úgysem más valamiért jöttél ide, csak mert hallottad, hogy 
az örök mennyei boldogságot itt olcsón árusítják.”56 

Mi se gondoljuk azt, hogy megspórolhatjuk a fáradságot, és piaci ár alatt 
megkapjuk a válaszokat az egyház és saját magunk önazonosságának kérdésé-
ben. Mert nem az a kérdés végül, hogy Kálvinnak vagy Hamvasnak mit jelentett 
az egyház, hanem az, hogy neked mit jelent. Ne érezd biztonságban magad, hogy 
elméddel az igazságot birtoklod, ettől még nem vagy az igazság részese!57  
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Summary 
 

Calvin and Hamvas on the Church 
 

The study introduces the present situation of the Hungarian Reformed Church 
which is partly characterised by a notable amount of identity crisis. In order to 
realize this situation and finding ways out, the study contrasts Calvin’s Biblical 
view on the Church with Béla Hamvas’ Church view. 
 
 



 

 


