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1 Megjelent az Edgar Jaffé által szerkesztett Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik XX. és 

XXI. kötetében (Tübingen, J.C.B. Mohr, 1904 és 1905). A tanulmányomról írt gazdag 

szakirodalomból itt hadd emeljem ki csak a legrészletesebb kritikákat. Felix Rachfahl: „Kalvinismus 

und Kapitalismus”, in: Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik, 1909, Nr. 

39–43. Válaszként lásd az alábbi tanulmányomat: „Antikritisches zum »Geist« des Kapitalismus”, in: 

Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik,. köt., (1910) 176–202. o. Rachfahl erre adott válasza 

megjelent uo. („Nochmals Kalvinismus und Kapitalismus”, 1910, Nr. 22–25), erre írott 

viszontválaszom az „Antikritisches Schlußwort”, in Archiv,I. köt. (a rögtön említendő cikkének 

írásakor Brentano láthatólag nem ismerte ez utóbbi fejtegetéseket, hiszen nem hivatkozik a 

tanulmányra). Az elkerülhetetlenül elég terméketlen polémiából, melyet Rachfahllal, az egyébként 

általam is nagyra értékelt tudóssal folytattam, aki itt általa valójában nem uralt terepre tévedt, semmit 

sem emeltem be ebbe a kiadásba, hanem csupán a kritikájáról írott kritikámból iktattam be kiegészítő 

idézeteket (nagyon keveset), és utólag beszúrt mondatok vagy megjegyzések révén megpróbáltam 

kizárni minden jövőbeli elképzelhető félreértést. – Meg kell említenem továbbá Werner Sombart Der 

Bourgeois című könyvét (München–Lipcse, Duncker&Humblot, 1913), amelyre alább, a 

megjegyzésekben visszatérek. Végül pedig lásd Lujo Brentano a Die Anfänge des modernen 

Kapitalismus címmel 1913-ban a Tudományos Akadémián tartott – és Münchenben 1916-ban 

különnyomatban, exkurzusokkal kibővítve megjelent – ünnepi beszéde függelékének a II. exkurzusát. 

Erre a kritikára is külön megjegyzésekben térek vissza adott alkalommal. – Mindenkire rábízom, akit 

esetleg (mindezek ellenére) érdekelne, hogy [a két kiadást] összehasonlítva győződjék meg róla: a 

tanulmány egyetlen, a témát illetően lényeges állítást tartalmazó mondatát sem iktattam ki, 

értelmeztem át, egyetlen ilyen mondat élét sem tompítottam, és eltérő jelentésű állításokat sem tettem 

hozzá utólag. Nem volt erre semmilyen ok, a továbbra is kétkedők pedig végül a kifejtés menete miatt 

lesznek lénytelenek elfogadni, hogy ez valóban így van. – Az utóbb említett két tudós még 

elkeseredettebb harcot vív egymással, mint velem. Brentano kritikáját Sombart Die Juden und das 

Wirtschaftsleben című könyvéről sok szempontból tárgyilag megalapozottnak tartom, sok tekintetben 

azonban igazságtalannak is, arról nem is beszélve, hogy minden bizonnyal Brentano sem ismeri az itt 

egyelőre egyáltalán nem tárgyalt (később kifejtendő) zsidóprobléma lényegét.  

A teológusoknak számos értékes inspiráló megjegyzést köszönhetek, a fogadtatás a részükről 

egészében baráti és a részletkérdésekben jelentkező nézetkülönbségek ellenére is tárgyilagos volt – ez 

azért jelent különösen sokat számomra, mert egyáltalán nem csodálkoztam volna, ha bizonyos 

ellenszenv fogadta volna azt, ahogyan e témákat itt elkerülhetetlenül tárgyalnom kellett. Az, ami 

velük kapcsolatban a vallásához kötődő teológus számára értékes, itt természetszerűen nem 

érvényesülhet. A vallások életének – vallási értékelés szerint – gyakran egészen külsődleges és nyers 

aspektusaival kell foglalkoznunk, de ezek természetesen szintén jelen voltak és gyakran épp nyers és 

külsődleges voltuk miatt külsődlegesen a legerőteljesebb hatást fejtették is ki. – Hadd utaljak itt ismét 

röviden – ahelyett, hogy minden ponton külön idézném – Ernst Troeltsch Die Soziallehren der 

christlichen Kirchen und Gruppen (Tübingen, 1912) című nagy, hatalmas anyagot feldolgozó 

könyvére, amely az általunk tárgyalt tekintetében is rendkívül fontos kiegészítést, az általunk 

kifejtettek megerősítését jelenti, arra a könyvre, amely saját nagyon tágra kifeszített nézőpontjaiból a 
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nyugati kereszténység etikájának egyetemes történetét tárgyalja. A szerzőt ugyanakkor elsősorban a 

vallás tanítása érdekli, engem pedig inkább a gyakorlati hatása. 
2 … a kapitalizmus szelleme – PE1: a kapitalizmus „szelleme” 
3 hivatáskoncepciója – PE1: hivatásfogalma 
4 Felekezet és … – az eredetiben sehol nem szerepelnek az alcímek 
5 Az eltérő esetek – nem kivétel nélkül, de túlnyomórészt – abból magyarázhatók, hogy valamely ipar 

munkásainak felekezeti hovatartozása elsősorban természetesen a székhely, illetve a toborzóterület 

népességének a felekezetétől függ. Ez a körülmény első látásra bizonyos esetekben megváltoztatja az 

egyes felekezeti statisztikákból – például a Rajna tartományra vonatkozóból – kirajzolódó képet. Ezen 

fölül természetesen csak az egyes foglalkozások messzemenő specifikálása és elkülönítése esetén 

relevánsak az adatok. Egyébként ugyanis esetleg egészen nagy vállalkozók egy kategóriába 

(„vállalatvezetők”) kerülnek az egyedül dolgozó „mesterekkel”. Mindenekelőtt azonban a mai 

„kifejlett kapitalizmus”, nevezetesen az általa alkalmazott munkaerő tanulatlan alsó rétegét tekintve, 

függetlenné vált azoktól a hatásokról, amelyeket a felekezet a múltban kifejthetett. [1. kiadás: ... olyan 

jelenség szokott elénk tárulni – viszonylag jelentéktelen eltérésekkel és kevés kivétellel –...; 

„Mindenekelőtt azonban a...a múltban kifejthetett: 2. kiadás.]  
6 Vö. pl. Hermann Schell: Der Katholizismus als Prinzip des Fortschrittes, Würzburg 1897, 31. o. és 

Georg Freiherr von Hertling: Das Prinzip des Katholizismus und die Wissenschaft, Freiburg 1899, 58. 

o. 
7 Annak idején egy tanítványom feldolgozta az e jelenségekről jelenleg rendelkezésre álló legteljesebb 

statisztikai anyagot, Baden felekezeti statisztikáját. Vö. Martin Offenbacher: Konfession und soziale 
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Schichtung. Eine Studie über die wirtschaftliche Lage der Katholiken und Protestanten in Baden, 

Tübingen–Lipcse, 1901 (Volkswirtschaftliche Abdhangslungen der Badischen Hochschulen, Bd. IV. 

Heft 5.) A továbbiakban illusztrációként említett tények és számok mind ebből a munkából 

származnak. 
8 a németek és a lengyelek között –  
9 Pl. 1895-ben Badenben  

 minden 1.000 evangélikusra 954.060 márka 

 minden 1.000 katolikusra 589.000 márka  

tőkejövedelem-adó esik. 

A zsidók az 1.000 főre eső több mint 4.000.000 márka tőkejövedelem-adóval persze messze az élen 

menetelnek. (Az adatok Offenbacher munkája alapján, 21.) 
10 Ezzel kapcsolatban lásd az Offenbacher könyvében olvasható fejtegetéseket, teljes terjedelmükben. 
11 Badent illetően erre vonatkozóan is lásd Offenbacher könyvét (az 1. és 2. fejezetet). 
12 többnyire mindkettőt; – PE1: többnyire mindkettőt, így tehát 
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13 Vö. Conrad Ferdinand Meyer: Huttens letzte Tage 4.40: „Die Ketzer tötend, doch den Sündern 

mild”. 
14 „éppúgy, ahogyan elviselték...ismert a világ”: 2. kiadás; az 1. kiadásban összekapcsolódik a két 

mondat: „...elviselik, míg a kálvinizmus uralma...” 
15 2. kiadás 
16 „the last of our heroisms” – hősiességünk utolsó példája, vö. „One wishes that there were a History 

of English Puritanism, the last of all our Heroisms…”, Cromwell, Oliver. 1871. Oliver Cromwell's 

letters and speeches: with elucidations. By Thomas Carlyle. New York: Scribner, Welford, and 

Company, 2. 
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17 1895-ben Baden népességének 37,0 százalékát tették ki protestánsok, 61,3 százalékát katolikusok, 

1,5 százalékát zsidók. A diákok felekezeti megoszlása azonban így festett a népiskolánál magasabb 

szintű, nem kötelezően végzendő iskolákban (lásd Offenbacher, i.m. 16. o.): 

      Protestánsok Katolikusok Zsidók 

gimnáziumok   43 százalék 46 százalék 9,5 százalék 

reálgimnáziumok  69  31   9 

felsőreáliskolák   52  41  7 

reáliskolák    49  40  11 

felsőbb polgári iskolák   51  37  12 

Átlag     48 százalék 42 százalék 10 százalék 

Pontosan ugyanazek a jelenségek tapasztalhatók Poroszországban, Bajoroszágban, Württembergben, 

Elzász-Lotaringiában és Magyarországon (az adatokat lásd Offenbacher már idézett művében, 18. sk. 

o.) 
18 Az adatokat lásd az előző lábjegyzetben, amelyek szerint a katolikusok középfokú tanintézetekben 

tapasztalható aránya kétharmada az össznépességhez viszonyított arányuknak, s csak a 

gimnáziumokban – lényegében a teológiai tanulmányokra való előkészítésnek köszönhetően – haladja 

meg néhány százalékkal ezt a szintet. A későbbi fejtegetésekre tekintettel emeljeük még ki 

jellegzetességként, hogy Magyarországon a reformátusoknál még fokozottabb mértékben 

tapasztalhatók a protestánsok középiskolákban középiskolákban képviselt arányához köthető tipikus 

jelenségek. Lásd az Offenbacher idézett művében olvasható megjegyzést (19. o., a fejezet vége.) 
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19 Az adatokat lásd Offenbacher, i.m., 54. o., illetve a mű végén szereplő táblázatokban. 
20 Különösen jó [leírás olvasható róla] Sir William Petty tanulmányainak később többször is idézendő 

passzusaiban. 
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21 Petty tudniillik nagyon egyszerű okból hivatkozhat Írországra: ott a protestáns réteg csak 

abszentista földbirtokos volt. Ha többet akarna állítani a példával, akkor (tudvalevőleg) tévedett 

volna, mint a „Scotch-Irish” helyzete bizonyítja. Írországban éppúgy létezett az összefüggés a 

kapitalizmus és a protestantizmus között, mint másutt. (Az írországi skót-írekről lásd Charles A. 

Hanna: The Scotch-Irish, New York, Putnam, I-II). 
22 Ez természetesen nem zárja ki, hogy ez utóbbi is fölöttébb fontos következményekkel járt, s kivált 

nem ellentétes azzal, hogy – mint később megmagyarázzuk – bizonyos protestáns szekták egész 

életatmoszférájának fejődését illetően mérvadó, a gazdasági életben való részvételükre is visszaható 

jelentősége volt annak, hogy kicsiny, s ezért homogén kisebbségeket képviseltek – ez volt pl. a helyzet 

a szigorú kálvinistáknál Genf és Új-Anglia kivételével lényegileg mindenütt, még ott is, ahol ők 

gyakorolták a politikai uralmat. – Az, hogy a földgolyó minden felekezetét képviselő emigránsok – 

indaiak, arabok, kínaiak, szíriaiak, föníciaiak, görögök, lombardok, cawerzischek stb. – mint magasan 

fejlett országok kereskedői tudásának a hordozói áttelepültek más országokba, egészen általános 

jelenség volt, és semmi köze a problémánkhoz. (A továbbiakban gyakran idézett ünnepi beszédében – 

Die Anfänge des modernen Kapitalismus – a saját családjára hivatkozik Brentano. Azonban mindig és 

minden országban voltak idegen származású bankárok, a kereskedői tapasztalat és kapcsolatok 

kitüntetett hordozói. Nem a modern kapitalizmus specifikumát jelentik, és – mint később látni fogjuk 

– a protestánsok etikai szempontból bizalmatlanul viszonyultak hozzájuk. Más volt a helyzet a 

Zürichbe vándorolt locarnói protestáns családokkal (Muralt, Pestalozzi stb.), akik ott nagyon hamar a 

sajátosan modern kapitalista (ipari) fejlődés hordozói közé kerültek. [„Ellenben tény, hogy... nem 

lehet megfigyelni”; „Az, hogy a...hordozói közé kerültek”: 2. kiadás.] 
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23 Lásd Dr. Offenbacher, i.m., 68. o. 
24 Az egyes németországi és a franciaországi vallásfelekezetek jellegzetes sajátosságára és az arra 

vonatkozó szokatlanul finom megjegyzéseket illetően, hogy ezek az ellentétek miképp 

kombinálódnak egyéb kulturális elemekkel a nemzetiségek közt Elzászban folyó harcban, lásd 

Werner Wittich kitűnő írását: „Deutsche und französische Kultur im Elsaß” (Illustrierte Elsäß. 

Rundschau, 1900, különnyomatként is megjelent). 



13 
 

                                                                 
25 Ez természetesen így értendő, hogy akkor, ha az érintett területen egyáltalán adott volt a kapitalista 

fejlődés lehetősége. [a 2. kiadás lábjegyzete] 
26 Erről lásd pl. Dupin de St. André: L’ancienne église  réformée de Tours. Les membres de l'église 

(„Bulletin de la société de l’histoire du Protestantisme”, 4. série t. 1). Itt is újra – s ez a gondolat kivált 

azoknak lesz kézenfekvő, akik katolikusként alkotnak ítéletet a témában – a kolostori, illetve általában 

az egyházi ellenőrzés alóli felszabadulás túlfűtött vágyát [Sucht] lehetne a fő indítéknak tekinteni. Ám 

nemcsak még az ellenséges kortársak véleménye (Rableais-t is beleértve) áll szemben ezzel a 

felfogással: az, hogy pl. a hugenották első országos zsinatán lelkiismereti aggályok fogalmazódtak 
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meg (pl. a 1er synode, C. partie., qu. 10, lásd Aymon: Synodes Nationaux, 10. o.) azzal kapcsolatban, 

hogy lehet-e egy bankár elöljáró [Aeltester], illetve az, hogy az aggodalmaskodó gyülekezeti tagok 

kérésére az országos zsinatokon – Kálvin egyértelmű állásfoglalása ellenére – ismételten meg kellett 

magyarázni, miért megengedett a kamatszedés, egyrészt az ebben érdekelt körök nagy arányú 

jelenlétét mutatják, ugyanakkor azonban minden bizonnyal azt is, hogy nem lehetett mérvadó az 

„usuraria pravitas” [a törvényileg megszabott mértéket túllépő kamat megállapítása] gyónási kontroll 

nélküli gyakorlatának az igénye. (Ugyanez – lásd alább – érvényes Hollandiára is. A kánonba iktatott 

kamattilalom – hadd jelentsem ki nyomatékosan – e vizsgálódásokban egyáltalán semmi szerepet sem 

játszik.) 
27 Lásd Wirtschafts-Geschichte des Schwarzwaldes, I/674. o. 
28 Lásd Sombart ehhez kapcsolódó, rövid megjegyzéseit, in Der moderne Kapitalismus, I/380. o. 

Sombart később, a nagyobb művei közül az idevágó részek tekintetében véleményem szerint messze 

leggyengébben sikerültben (Der Bourgeois, München 1913), Franz Keller sok jó (ám ebben a 

tekintetben nem új) megjegyzése dacára a modern-apologétikai katolikus szakirodalom szintje alatt 

maradó írásának (Unternehmung und Mehrwert, „Schriften der Görres-Gesellschaft”, 12. Heft) a 

hatására sajnos védelmébe vett egy teljesen elhibázott „tézist” amelyre a megfelelő helyen még vissza 

kell térnünk. [„ami tökéletesen egyezik...okairól előadott nézetekkel”: 2. kiadás; az 1. kiadás 

összekapcsol két mondatot: „...„támogatja a kalmárszellemet”, s Gothein joggal...”] 
29 Ugyanis az, hogy a hazaváltás puszta ténye a munkaintenzitás fokozásának legerőteljesebb tényezői 

közé tartozik, teljességgel helytálló megállapítás (vö. még. o.,. lj.). – Az a lengyel szolgálólány, akit 

hazájában mégoly kedvező körülmények sem tudtak kimozdítani az áthagyományozódott 

tehetetlenségéből, látszólag teljesen megváltoztatja természetét, és engedi magát mérhetetlenül 

kihasználni, ha idénymunkásként idegenben dolgozik. Ugyanez a jelenség mutatkozott meg az olasz 

vendégmunkásoknál is. Hogy itt semmiképp sem csak a magasabb szintű „kultúrmiliőbe” való 

belépés a döntő tényező (noha természetesen szerepet játszik benne), abban mutatkozik meg, hogy ott 

is bekövetkezik ugyanez a jelenség, ahol – mint a mezőgazdaságban – pontosan ugyanolyan fajta a 

foglalkoztatás, mint a szülőhazában, sőt a vándormunkáskaszárnyákban való elszállásolás, stb., az 

életszínvonalnak időlegesen olyan szintre csökkenését jelenti, amely a szülőhazában elviselhetetlennek 

számítana. A megszokotthoz képest egészen más körülmények közti munkavégzés puszta ténye töri 

meg itt a tradicionalizmust, s ez a „nevelő hatású”. Aligha szükséges külön utalni rá, hogy milyen 

nagy mértékben ilyen hatásoknak köszönhető az amerikai gazdasági fejlődés. A régiséget illetően azt 

mondhatnánk, hogy a feliratokon kézzelfoghatóan kitapinthatóan egészen hasonló a babilóniai fogság 

jelentősége a zsidók tekintetében, s ugyanez érvényes pl. a parszikra is. – A protestánsok esetében 

azonban – mint a puritán új-angliai gyarmatok gazdasági sajátosságában a katolikus Marylandhez, az 

episzkopalista délhez és az interkonfesszionalista Rhode Islandhez képest megragadható nyilvánvaló 

különbség mutatja – a vallási sajátosságuk hatása mint önálló tényező játszik szerepet, ahhoz 
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hasonlóan, ahogyan Indiában a dzsaináknál.  
30 Ez a felekezet legtöbb formájában köztudomásúlag többé vagy kevésbé mérsékelt kálvinizmus vagy 

zwinglizmus. [a 2. kiadás jegyzete] 
31 A szinte tisztán lutheránus Hamburgban az egyetlen, a XVII. századból származó számottevő 

vagyon egy ismert református családé (Adalbert Wahl professzor baráti utalása). [a 2. kiadás 

jegyzete] 
32 Tehát nem az az „új”, hogy itt megállapítjuk ezt az összefüggést, amellyel már E. de Lavaleye, 

Matthew Arnold és mások is foglalkoztak, hanem fordítva, annak teljesen indokolatlan kétségbe 

vonása. A feladat megmagyarázni ezt az összefüggést. [a 2. kiadás jegyzete]  
33 Ezzel természetesen megfér, hogy éppúgy, mint más vallási irányzatok, a hivatalos pietizmus is 

később patriarchialista érzésektől vezérelve szembehelyezkedett a kapitalista gazdasági rend bizonyos 

„haladó” mozzanataival – pl. a háziiparról a gyárrendszerre való áttéréssel. Mint később még többször 

látni fogjuk, épp azt kell élesen elkülönítenünk, amire valamely vallási irányzat mint ideálra 

törekedett, és amit a hívei életvitelére gyakorolt hatása tényszerűen előidézett. (A pietista munkaerő 

különösen nagyfokú alkalmazhatóságára vonatkozóan az alábbi tanulmányomban találhatók adatokkal 

alátámasztott példák: „Zur Psychophysik der gewerblichen Arbeit”, in Archiv für Sozialwissenschaft 
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und Sozialpolitik, XXVIII/263. o. és több más helyen). [a háziiparról: 2. kiadás] 
34 Úgy látszik azonban...ezeket az összefüggéseket”; „a rajnai körülményekre és” : 2. kiadás. 
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35 A bekezdés a 2. kiadás közbeiktatása.  
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36 Kissé szabadabb fordításban, melyet itt az eredeti alapján korrigáltunk.  
37A Der Amerikamüde (Frankfurt 1855) köztudottan Lenau amerikai benyomásainak költői 

parafrázisa. A könyv mint műalkotás ma kissé nehezen lenne élvezhető, de a német és az amerikai 

szemléletmód közti (mára réges régen elhalványult) ellentéteket – úgy is fogalmazhatnánk: a belső 

élet (amely a középkori német misztika óta mindenek ellenére a német katolikusok és protestánsok 

közös vonása maradt) és a puritán-kapitalista tetterő ellentétét – ábrázoló dokumentumként 

egyszerűen felülmúlhatatlan marad. – Franklin értekezésének Kürnberger-féle, némileg szabad 

fordítását itt az eredeti aapján korrigáltuk. [a lábjegyzet utolsó mondata: 2. kiadás.] 
38 A záró szakasz a Necessary Hints to those that would be rich című szöveg (1736) záró szakasza, a 

többi pedig az Advice to a young tradesman című szövegből (1748) való (Works ed. Sparks, II/87. o.)  
39 A kifejezés (die Philosophie des Geizes) Georg Simmel 1900-ban megjelent művére, A pénz 

filozófiájára (Die Philosophie des Geldes) utal. 
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40 Sombart ezt az idézetet választotta a könyvében (Der moderne Kapitalismus) a kapitalizmus 

kialakulását tárgyaló fejezet („Genesis des Kapitalismus”) mottójául (1. kiadás, I/193. o., vö. uo. 396. 

o.). 
41 Ez magától értetődően nem jelenti azt, hogy Jakob Fugger erkölcsileg indifferens vagy vallástalan 

férfi volt, sem azt, hogy Benjamin Franklin etikája mindenestül kimerül az idézett mondatokban. 

Aligha Brentano idézeteire (Die Anfänge des modernen Kapitalismus, München 1916, S. 150 sk.) volt 

szükség e közismert filantróp megóvására attól a félreértéstől, melyet Brentano láthatólag nekem 

tulajdonít. Hiszen épp megfordítva, az a probléma: hogyan volt képes egy ilyen filantróp épp ezeket a 

mondatokat (melyek különösen jellegzetes megfogalmazásmódját elmulasztotta visszaadni Brentano) 

egy moralista stílusában előadni? 
42 Erre támaszkodik itt a Sombartéhoz képest más problémafelvetés. A különbség nagyon lényeges 

gyakorlati jelentősége később mutatkozik majd meg világosan. Itt jegyezzük már meg azonban, hogy 

Sombart egyáltalán nem hagyta figyelmen kívül a kapitalista vállalkozásnak ezt az etikai 

vonatkozását. Csak az ő gondolatösszefüggésében a kapitalizmus által előidézettként jelenik meg, mig 

a mi célunk szempontjából itt a megfordított hipotézist kell megvizsgálnunk. Végérvényesen csak a 

vizsgálódás lezárultával foglalhatunk állást. Sombart felfogását illetően lásd uo., I/357, 380. o. stb. 

Gondolatmenetei itt Simmel A pénz filozófiája című művében (annak utolsó fejezetében) sorakozó 

ragyogó képekhez kapcsolódnak. A Der Bourgeois ellenem kifejtett bíráló megjegyzéseiről a 

későbbiekben fogok szólni. Itt egyelőre tartózkodnunk kell minden részletekbe menő vitától.  
43 Természetesen a modern...éthosz hiányzott belőle [2. kiadás] 
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44 „Lassanként meggyőződtem, hogy a boldog élet szigorú követelménye az igazság, őszinteség és 

becsületesség az emberek kapcsolatában. Erre a meggyőződésre alapoztam egy s más írásba foglalt 

elhatározásomat, melyeket naplóm őriz, hogy életem végéig szüntelenül munkálkodjam 

megvalósításukon. A kinyilatkoztatás, mint olyan, valóban nem hatott rám túlságosan, és azt a 

véleményt tápláltam, hogy egynémely cselekedetek nem azért lehetnek rosszak, mert a 

kinyilatkoztatás tiltja, mások pedig nem azért jók, mert gyakorlásukra buzdít, mégis némelyiket talán 

azért tiltja, mert ártalmunkra van, a másik gyakorlására pedig azért buzdít, mert javunkra válik, 

mégpedig a cselekedet természetéből, ha a körülményeket fontolóra vesszük.” (Számadás, 87. o.)  
45 „... amennyire tehettem, elrejtőztem célom [tudniillik az általa indítványozott könyvtár létrehozása] 

mögé, és oly módon tártam az érdeklődők elébe, mintha valamely baráti kör megbízásából járnék el, 

és ajánlanám a könyvek széltében ismert barátainak. Ily módon járhatóbbá lett előttem az út, s ha a 

későbbiekben ilyesmire sor került, mindig így cselekedtem. Ez irányú munkámat oly gyakran 

koronázta siker, hogy bízvást ajánlhatom. Hiúságunk pillanatnyi feláldozásáért busás jutalomban lesz 

részünk. Ha akár az érdem gazdátlan egy ideig, valaki nálunknál is hiúbb büszkén eltulajdonítja, s 

akkor majd az irigység teszi az igazságot: a vendégtollakat letépázza, s azt díszíti fel vele, kit érdeme 

szerint illet. (uo., 119 sk. o.)  
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46 Brentano (i.m., 125, 127, 1. lj.) e megjegyzés alapján illeti kritikával a világimmanes aszkézis által 

a felfogásom szerint az emberen végzett „racionalizálásra és a fegyelmezés fokozására” vonatkozó 

későbbi fejtegetéseimet, mondván, ez tehát valamiféle „irracionális életvitelére” való „racionalizálás”. 

Csakugyan így is van. Valami sohasem önmagában, hanem mindig egy bizonyos „racionális” 

nézőpontból irracionális. A nem vallásos számára „irracionális” minden vallásos, a hedonista számára 

„irracionális” minden aszketikus életvitel, még ha a saját végső értékük mércéjével mérve 

„racionalizációt” jelentenek is. Ha tanulmányom szeretne szerepet vállalni valamiben, annak 

felfedésében mindenképpen, hogy milyen sok aspektust rejt a „racionális” csak látszólag egyértelmű 

fogalma. 
47 Péld 22,29. Luthernél „tevékenységében” [in seinem Geschäft], a régebbi angol fordításokban pedig 

„business” szerepel. [a 2. kiadás jegyzete.]  
48 Brentano (i.m., 150sk.) az általam állítólag etikai kvalitásaiban félreismert Franklin terjedelmes, de 

némileg pontatlan apológiájával szemben csupán erre a megjegyzésre hivatkozom, amelynek 

véleményem szerint elegendőnek kellett volna lennie ahhoz, hogy szükségtelenné tegye ezt az 

apológiát. [a 2. kiadás lábjegyzete] 
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49 Súlyos félreértés tehát azt mondani, hogy a „kaszárnyaszellem” érhető tetten a szociáldemokrata 

pártkongresszusokon elhangzó „Aki nem engedelmeskedik, az röpül” mondatban: a laktanyából 

ugyanis nem „kiröpül” a renitens, hanem nagyon is „be” – tudniillik a fogdába. A pártban az általa 

lépten-nyomon megtapasztalt gazdasági életsorssal találkozik ismét, ezt viseli el a modern munkás: a 

pártfegyelem a gyárban érvényesülő fegyelemnek a visszatükröződése. [a 2. kiadásban nem szereplő 

lábjegyzet] 
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50 Itt kihasználom az alkalmat, hogy előre számba vegyek egyes „antikritikai” megjegyzéseket. – 

Tarthatatlan állítást fogalmaz meg Sombart, amikor egy elejtett megjegyzésében (Der Bourgeois, 

München und Leipzig 1913), kijelenti: Franklin „etikája” csupán „szó szerint” megismétli a 

reneszánsz nagy egyetemes lángelméje, Leon Battista Alberti fejtegetéseit, aki a matematika, a 

szobrászat, a festészet, (mindenekelőtt) az építészet problémáiról és a szerelemről (személyesen a nők 

ellensége volt) szóló elméleti művein kívül a háztartásról (Della famiglia) is írt egy négy könyvből 

álló művet (e sorok írásakor a mű Mancini-féle kiadása nem, csak a régebbi, Bonucci-féle áll 

rendelkezésemre). – A Franklin-féle szöveghelyek fentebb szó szerint olvashatók, de hol találhatók 

megfelelő passzusok Alberti műveiben; hol található mindenekelőtt az idézett szakasz elején álló 

maxima („Az idő pénz”) és a hozzá kapcsolódó figyelmeztetések? Az egyetlen, erre csak igen 

távolról is emlékeztető hely tudomásom szerint a Della famiglia 1. könyvének a vége felé található 

(Bonucci-kiadás, II/353. o.), ahol is a pénzről egészen általánosan mint a háztartás nervus rerumáról 

[központi eleméről] esik szó, amellyel ezért különösen jól kell gazdálkodni – pontosan abban a 

szellemben megfogalmazva, ahogyan már Cato de re rusticajában találkozhatunk a motívummal. 

Tökéletesen elhibázott „pancsolt vérű”, az arisztokrata nemzetségek ellen haraggal eltelt, mert az 

arisztokrata családok köréből – mivel házasságon kívüli kapcsolatból született – kizárt férfiként 

kezelni (az ettől még a legkevésbé sem deklasszálódott) Albertit, aki nyomatékosan hangsúlyozza, 

hogy az egyik legelőkelőbb firenzei lovagi családból („nobilissimi cavalieri”, della famiglia, 211., 

228. és 247. o. a Bonucci-féle kiadásban) származik. Bizonyosan jellemző ellenben Albertire, hogy 

nagy üzleteket javasol, mondván csakis ezek méltók a nemes és köztiszteletben álló családhoz (nobile 

e onesta famiglia) és a szabad és nemes lélekhez (libero e nobile animo) (209. o.), s mivel kevesebb 

munka ráfordítását igénylik (vö. Del governo della famiglia IV/55. o., illetve a Pandolfini-féle kiadás 

116. o.: ezért a legjobb a gyapjúra és a selyemre szakosodott, a bedolgozórendszeren alapuló üzlet!), 

továbbá rendezett és szigorú háztartást, azaz a kiadásoknak a bevételekhez szabását. Ez, tehát 

elsődlegesen a háztartásvezetés, nem pedig a szerzés alapelve (s ezt épp Sombart ismerhette volna fel 
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igazán) a „santa masserizia” [okos gazdálkodás], aminek a képviseletét Gianozzo [Menetti] szájába 

adja Alberti – ami pontosan megfelel annak, hogy a pénz lényegének a taglalásakor (u. o.) nem a tőke 

értékének a gyarapításáról, hanem elsősorban a vagyon (pénz vagy possessioni) befektetéséről van 

szó. Azt ajánlja – védekezésként a „Fortuna” bizonytalansága ellen –, hogy korán szokjunk hozzá a 

cose magnifiche e ample [fennkölt és nagyszabású dolgokat (della famiglia, 192. o.)] megvalósítására 

irányuló állandó, hosszú távon mellesleg az egészségünk megőrzését is egyedül biztosító 

tevékenységhez (uo., 73-74. o.), s kerüljük a kivívott helyzetünk megőrzését veszélyeztető lustaságot: 

ennélfogva javasolja valamilyen, a ranghoz illő mesterség gondos megtanulását is a szerencse 

tartogatta viszontagságok esetére (az opera mercenaria [pénzszerzésre irányuló tevékenységek] 

azonban nem ranghoz illőek: della famiglia II/ 209. o.). Az általa vallott eszmény, a „tranquillità dell’ 

animo” [lelki nyugalom] és erős vonzódása a »λάθε βιώσας« (vivere a sè stesso [rejtőzködve élj] – 

uo., 262. o.) epikuroszi elvéhez, különösen pedig az idegenkedés minden hivataltól (258. o.) mint a 

nyugtalanság, az ellenségesség, a piszkos üzletekbe való belebonyolódás forrásától, a vidéki villában 

élt élet eszménye, önérzetének táplálása az ősök felidézésével és a család becsületének (amelynek 

ezért firenzei módta a vagyonát is egyben kell tartania, nem oszthatja fel) a döntő mérceként és 

célként kezelése tekintése: mindez minden puritán szemében bűnös „teremtményistenítés”, Benjamin 

Franklinében pedig számára ismeretlen patetikus, arisztokrata megnyilvánulás lett volna. Érdemes 

megfigyelni továbbá, milyen nagyra értékeli Alberti a műveltséget (hiszen mindenekelőtt az irodalmi-

tudományos tevékenységre alkalmazza az „industria” szót: ez a voltaképpen emberhez méltó, s 

lényegében csak a műveletlen Gianozzo szájába adja vele egyenlő értékűként a „racionális háztartás” 

értelmében vett masserizia szót – ami ebben az értelemben annak eszköze, hogy másoktól függetlenül 

éljünk, s ne jussunk nyomorba –, aki egy idős papra vezeti vissza a szerzetesi etikából származó 

fogalom eredetét (lásd alább, 249. o.). A különbség mélységének felméréséhez vessük össze ezt 

Banjamin Franklin, de főleg az ő puritán ősei etikájával és életvitelével, a reneszánsz írástudónak a 

humanista patríciusságot megszólító írásait Franklinnek a polgári középosztály tömegeit – kifejezetten 

a commis-kat[kereskedősegédeket] – megszólító írásaival, valamint a puritánok értekezéseivel és 

prédikációival. Alberti gazdasági racionalizmusa, amely mindenütt ókori szerzőktől vett idézetekre 

támaszkodik, a lényegét tekintve ahhoz hasonlít leginkább, ahogyan (az általa nem ismert) Xenophón, 

illetve (az általa idézett) Cato, Varro és Columella tárgyalják a gazdasági témákat – leszámítva azt, 

hogy különösen Catónál és Varrónál – Albertitől gyökeresen eltérően – maga a nyereségszerzés áll az 

előtérben. Egyébként pedig valóban teljesen úgy hatnak Albertinek a fattori működtetésével, a bennük 

érvényesülő munkamegosztással és fegyelemmel, a parasztok megbízhatatlanságával stb. kapcsolatos 

alkalmi fejtegetései, mintha a rabszolgamunkát alkalmazó földbirtokok világában született catói 

életbölcsességet alkalmazná a háziiparban és a feles gazdaságban [métayage] végzett szabad munka 

világára. Sombart szerint (aki tökéletesen tévesen hivatkozik a sztoa etikájára) a gazdasági 

racionalizmust már Catónál „végletes következetességgel kibontott” formájában láthatjuk: ez a 

megállapítás – megfelelően értelmezve – nem tökéletesen helytelen. A rómaiak „diligens pater 

familias”-át valóban sorolhatjuk egy kategóriába a „massaio” [gazda] Albertinél felbukkanó 

eszményével. Catónál mindenekelőtt az jellemző, hogy a földbirtok vagyon-„befektetés” tárgyaként 

számít értéknek, e szerint ítélődik meg. Az „industria” fogalma azonban [Albertinél] a keresztény 

hatás következtében más színezetet kap. S épp ebben mutatkozik meg a különbség. Az „industria” 

szerzetesi aszkézisből származó és szerzetes szerzők által kibontott fogalmában olyan „éthosz” csírája 

rejlik, amely a protestáns, kizárólag világimmanens „aszkézisben” (lásd később!) érte el teljesen 



27 
 

                                                                                                                                                                                                       

kifejlett formáját (mint még többször hangsúlyozzuk, innen kettejük rokonsága [ti. a kolostori 

világtranszcendens és a protestáns világimmanens aszkézisé], melynek kötelékét azonban kevésbé a 

tomizmus hivatalos egyházi tanítása, mint inkább a firenzei és a sienai mendikáns-etikusoké jelenti). 

Catónál és Alberti saját fejtegetéseiből is tejességgel hiányzik ez az éthosz: mindkettőjüknél 

gyakorlatias okosságra vonatkozó tanításról van szó, nem etikáról. Utilitarizmussal van dolgunk 

Franklinnél is. Ám teljesen nyilvánvaló a fiatal kereskedőkhöz intézett prédikáció etikai pátosza, és – 

ami a lényeges – ez a jellegzetes. Az, ha valaki nem megfelelő gondossággal bánik a pénzzel, számára 

úgyszólván a tőkemagzatok „meggyilkolását” jelenti, s a gondatlanság ezért etikai fogyatékosság is.  

Azonban csakis annyiban adott belső rokonságuk (Albertié és Frankliné), amennyiben Albertinál – 

akit Sombart „jámbornak” nevez, aki bár oly sok humanistához hasonlóan részesült a szentségekben 

és volt római javadalma, de (két, teljesen jellegtelen szöveghelyet leszámítva) egyáltalán nem tekint 

vallási indítékokat igazodási pontoknak az általa javasolt életvitelt illetően – még nem, Franklinnél 

pedig már nem kapcsolódnak össze vallási elképzelések a „gazdasági hatékonyság” ajánlásával. Ezen 

a területen, legalábbis formailag, az egyiknél és a másiknál is egyedül az utilitarizmusé a szó (illetve a 

gyapjú- és a selyemfeldolgozást javasoló Albertinál a merkanitilista szociálutilitarizmusé is, „sokak 

állhassanak munkába”, i.m., 292). Alberti idevágó fejtegetései annak a fajta úgyszólván immanens 

gazdasági racionalizmusnak nagyon jó paradigmáját kínálják, amely csakugyan mindenütt és 

mindenkor megtalálható volt a gazdasági viszonyok „visszatükröződéseként” a tisztán „maguk a 

dolgok” iránt érdeklődő szerzőknél, a kínai klasszicizmusban és az ókorban éppúgy, mint a 

felvilágosodás korában. Persze ahogyan az ókorban Catónál, Varrónál, Columellánál, úgy itt, 

különösen az „industria” tanában, Albertinál és a hasonló gondolkodóknál a gazdasági ratióval is igen 

alaposan kifejtett formában találkozunk. De hogyan is hihetjük, hogy effajta, a művelt réteghez 

kötődő tanból olyan fajta, az életet gyökeresen felforgató hatalom bontakozhat ki, mint egy 

meghatározott (ebben az esetben: módszeres-racionális) életvitelt üdvösségprémiumokkal honoráló 

vallási hitből? Azt, hogy hogyan fest ezzel szemben az életvitel vallásilag orientált „racionalizálása” 

(s ezzel végső soron a gazdasági viselkedésé is), a különböző felekezetekhez tartozó puritánokon 

kívül – nagyon eltérő értelemben – a dzsainák, a zsidók, bizonyos középkori aszketikus szekták, 

Wyclif, a (huszita mozgalomból született) cseh testvérek, az oroszországi szkopcik és stundiszták és 

számos szerzetesrend példáján láthatjuk. A későbbieket megelőlegezve: az a döntő a [vallási és a 

hasznosságot szem előtt tartó csoportok, azaz a világtranszcendens és a világimmanenes aszkézis 

közti] különbséget illetően, hogy a vallásilag lehorgonyzott etika egészen meghatározott, s mindaddig, 

amíg a vallásos hit eleven marad, fölöttébb hatásos (nem gazdasági jellegű) pszichikai jutalmakkal 

honorálja az általa életre hívott magatartást, olyanokkal, amilyenekkel a pusztán az életművészetre 

vonatkozó tanítás, amilyen Albertié is, éppenséggel nem rendelkezik. Ez az etika csak akkor 

gyakorolhat saját törvényű befolyást az életvitelre és ez által a gazdaságra, ha hatnak ezek a jutalmak, 

éspedig abban a – és ez a döntő – teológus-tanítástól (hiszen csak „tanítás”) gyakran nagyon eltérő 

irányban, amelyben hatnak: világosan kimondva ez az egész tanulmányom lényege, és álmomban 

sem gondoltam volna, hogy ennyire elsiklanak fölötte. A késő középkor Sombart által persze szintén 

nagyon erősen félreértett, viszonylag „tőkebarát” teológiai etikusairól (Antoninus Florentinusról és 

különösen Bernardinus Senensisről) másutt fogok beszélni. Leon Battista Alberti mindenesetre 

egyáltalán nem ebbe a körbe tartozott. Csak az „industria” fogalmát vette, mindegy, milyen 

közvetítőkön keresztül, szerzetesi gondolatmenetekből. Alberti, Pandolfini és a hasonszőrűek annak a 

minden hivatalos engedelmesség ellenére az áthagyományozott, empirikusan létező egyháztól 
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belsőleg már mégiscsak felszabadult, az érvényes keresztény etikához való minden kötődés ellenére 

messzemenően ókori-„pogány” orientáltságú érzületnek a képviselői, amelynek Brentano vélekedése 

szerint „ignoráltam” a modern gazdasági tanítás kifejlődésében tetten érhető jelentőségét. Teljesen 

helytálló a megállapítása, hogy ezzel az oksági sorral itt nem foglalkozom: nem vág ugyanis a 

„protestantáns etikát és a kapitalizmus szellemét” tárgyaló értekezés témájába. Mint más alkalommal 

minden bizonnyal kiderül, távol áll tőlem tagadni ennek az érzületnek a jelentőségét, de azon a 

véleményem voltam és vagyok – s jó okaim vannak erre –, hogy teljesen más volt a hatásszférája és 

hatásiránya, mint a protestáns etikáé (amelynek gyakorlatilag semmiképp sem egészen jelentéktelen 

előfutárai a szekták és a wycliffi-huszita etika voltak). Nem az életvitelre (a kialakuló polgárságéra), 

hanem az államférfiak és fejedelmek politikájára hatott az ókori-pogány orientáltságú érzület, s e két 

bár részben igen, de semmiképp sem mindenig konvergáló [a protestáns etikához és a pogány 

érzülethez kötődő] oksági sort egyelőre gondosan el szándékozunk különíteni egymástól. Ami 

Benjamin Franklint illeti, ellentétben Alberti terjedelmes műveivel (amelyek nemigen váltak ismertté 

a tudós és művelt rétegen kívül), az ő Amerikában annak idején iskolai olvasmányként használt 

magángazdasági értekezései, ebből a szempontból csakugyan az életpraxisra hatást gyakorló művek 

kategóriájába tartoznak. De itt kifejezetten úgy hivatkozom rá, mint aki már éppúgy túllépett a puritán 

életszabályozáson, amelynek időközben elhalványult a hatása, mint általában az angol 

„felvilágosodás”, amelynek a puritanizmushoz fűződő kapcsolatát már többször taglalták. [a 2. kiadás 

jegyzete]  
51 „Kárhozatos kincsszomj” Verg. Aen III.57. 
52 Az idézett művében sajnos először Brentano is egy kalap alá vette a szerzésre törekvés minden 

fajtáját (fegyverrel vagy békés eszközökkel, egyremegy), majd pedig úgy állította be, hogy a 

„kapitalista” szerzésre törekvésnek az a specifikuma (pl. a feudálissal szemben), hogy (a föld helyett) 

csak a pénzre irányul, nem csupán elutasítva minden további elkülönítést – noha csak ez vezethetne 

világos fogalmakhoz egyáltalán –, hanem azt a számomra érthetetlen kijelentést is tette a (modern!) 

kapitalizmus „szellemének” itt, e vizsgálódás céljából megalkotott fogalmáról (131. o.), hogy a 

bizonyítandót felveszi előföltevései közé. 
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53 1. kiadás: Az önérdek érvényesítésének abszolút gátlástalansága a pénzszerzés során ... 

jellegzetessége, ... 
54 Vö. Sombart minden tekintetben helytálló megjegyzéseivel (Die deutsche Volkswirtschaft im 

neunzehnten Jahrhundert, 123. o, lásd fentebb). Aligha szükséges egyáltalán külön hangsúlyoznom, 

hogy – noha az összes döntő szempontból jóval régebbi munkákra nyúlnak vissza – az iésőbbiekben 

kifejtendő elemzések milyen sokat köszönhetnek megfogalmazás tekintetében a puszta ténynek, hogy 

rendelkezésre állnak Sombart éles és határozott megfogalmazásokat tartalmazó nagy munkái, még 

olyankor is – sőt, épp olyankor –, amikor különböző irányokba mutatnak a vizsgálódásaink. Ha újra 

és újra úgy érzi is valaki, hogy nagyon határozott ellentmondásra ösztönzik Sombart nézetei, és ha 

azonnal elutasítja is bizonyos tételeit, kötelessége ezzel tisztában lennie. Egyenesen szégyenletesnek 

kell tekintenünk azt, ahogyan a német nemzetgazdasági kritika e munkákhoz viszonyul. Az első és 

hosszú idő óta egyetlen, aki beható tárgyszerű vitába szállt Sombart bizonyos történeti téziseivel, egy 

történész volt (Georg von Below, a Historische Zeitschrift 1903-as évfolyamában. – Ezzel szemben 

még alighanem túlságosan is udvariasak lennénk, ha a „lapos” jelzővel illetnénk a kritikai 

„teljesítményét” Sombart műveinek nemzetgazdasági részeit illetően. [Egyenesen szégyenletesnek 

kell...nemzetgazdasági részeit illetően: 1. kiadás.] 



30 
 

                                                                 
55 a profitéhes kalkulálás...fogalmazódnak meg panaszok; „A történelemben 

mindenkor...előfeltevéseihez alkalmazkodni szándékozók”: 2. kiadás 
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56 Lásd Sir 40,18 és 1Tim 6,8. 
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57 Természetesen éppúgy nem taglaljuk a kérdést, hogy hol húzódnak ezek a határok, ahogyan a 

magas bér és a magas munkateljesítmény közti összefüggés ismert, először Thomas Brassey által 

megalkotott, majd Brentano által elméletileg, Gerhart Schulze-Gävernitz által pedig egyszerre 

történetileg és elméleti konstrukcióként is megfogalmazott és képviselt elméletét illetően sem 

foglalunk állást. A vita Wilhelm Hasbach beható vizsgálódásai (in Schmollers Jahrbuch 1903, 385-

391. és 417sk. o.) révén lángolt fel újra, és még nem született végérvényes megoldás a problémára. 

Számunkra itt elegendő a senki által kétségbe nem vont és nem is kétségbe vonható tény, hogy 

semmiképp sincs egyszerű megfelelés alacsony bér és magas profit, alacsony bér és az ipari 

fejlődésnek kedvező lehetőségek között, hogy egyáltalán nem egyszerűen mechanikus pénzműveletek 

eredményezik a kapitalista kultúrára „nevelődést”, s ezzel a kapitalista gazdaság lehetőségét. A 

választott példák kivétel nélkül tisztán illusztratívak.  
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58 Még kapitalista iparok meghonosítása is gyakran ezért nem volt lehetséges régebbi kultúrát 

képviselő területekről kiinduló, átfogó bevándorló mozgalmak nélkül. Bármilyen helyesek is 

Sombartnak a kézműves személyhez kötődő „készségei” és ipari titkai, illetve a tudományosan 

objektivált modern technika közti ellentétre vonatkozó megjegyzései, a kapitalizmus kialakulásának 

időszakát illetően nemigen megragadható ez a különbség – sőt, a kapitalista munkás (úgyszólván) 

etikai kvalitásai (bizonyos fokig a vállalkozóéi is) „ritkasági érték” tekintetében gyakran magasabb 

szintet képviseltek, mint a kézműves hosszú évszázadok tradicionalizmusába dermedt készségei. S 

még a mai ipar sem teljesen független a termelési hely kiválasztásában a népesség ilyen, hosszú 

hagyomány és intenzív munkára nevelődés révén megszerzett tulajdonságaitól. Jól jellemzi a mai 

tudományos közvélekedést, hogy ahol megfigyelhető ez a függés, azt inkább köti – véleményem 

szerint igencsak kétes joggal – öröklött faji tulajdonsághoz, mint a hagyományhoz és a neveléshez. 
59 Lásd a fentebb, a. o.. jegyzetében idézett munkát. (a 2. kiadás jegyzete) [1. kiadás: „Gyakran 

hallani, és nemrégiben megerősítette egy, a fehérneműiparban érdekelt rokonom...”] 
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60 Esetleg félreérthetők az előbbi megjegyzések. Az, hogy az üzletemberek egy ismert típusa hajlamos 

a maga módján kiaknázni a „vallás megőrzendő a nép számára” tételt és az, hogy kivált a lutheránus 

papság széles körében korábban nem ritkán tapasztalt hajlam, hogy az autoritárius iránt táplált 

általános rokonszenvből fakadóan ajánlkozik számukra „fekete rendőrségként”, ha a sztrájkot 

bűnként, a munkásegyleteket pedig a „pénzsóvárság” támogatóiként kell megbélyegezni, olyan 

mozzanatok, amelyekhez semmi közük az itt tárgyalt jelenségeknek. A szövegben érintett 

mozzanatok esetében nem egyes elszigetelt, hanem igen gyakran előforduló, s mint látni fogjuk, 

tipikus módon újra és újra tipikus módon felbukkanó tényállások. [1. kiadás: Az, hogy legmodernebb 

üzletemberek egy untig ismert típusa...; lutheránus papság széles körében tapasztalt buzgalom, 

hogy...] 
61 Lásd Der moderne Kapitalismus, I/62. o.  
62 I. m., 195. o.  
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63 Itt természetesen a Nyugatra sajátosan jellemző modern hagyományos üzemről van szó, nem pedig 

az uzsorások, a hadibeszállítók, hivatal- és adóbérlők nagy kereskedelmi vállalkozók és 

fináncmágnások három évezrede a világon mindenütt, Kínától, Indiától, Babilóniától, Hellasztól, 

Rómától, Firenzétől kezdve a jelenkorig mindenütt elterjedt kapitalizmusáról. Lásd a 

[Vallásszociológiai írásokhoz írott] Bevezetőt.  
64 Itt hadd emeljük ki csak azt, hogy semmiképp sem azt a feltevést fogalmazzuk meg a priori, hogy 

egyfelől a kapitalista vállalkozás technikája, másfelől a „hivatásmunkának” a kapitalizmus számára 

rendszerint az expanzív energiát biztosító szelleme szükségképpen ugyanazokban a társadalmi 

rétegekben lelték meg eredeti táptalajukat. Ugyanez vonatkozik a vallási tudattartalmak társadalmi 

összefüggéseire is. Történetileg a kálvinizmus a „kapitalista szellemre” nevelés egyik hordozója volt. 

De a nagy pénzbirtokosok például Hollandiában – később taglalandó okokból – döntően nem a 

legszigorúbb előírásokat követő kálvinizmus hívei, hanem örmények voltak. Itt és másutt is a 

vállalkozóvá felemelkedő közép- és kispolgárság voltak a kapitalista etika és az empirikusan létező 

kálvinista egyház „tipikus” hordozói. De épp ez cseng egybe egészen jól az itt előadottakkal: nagy 

pénzbirtokosok és kereskedők mindenkor voltak. Az iparban végzett polgári munka racionális 

kapitalista megszervezése viszont csak a középkortól az újkorba tartó fejlődés eredménye. (a 2. kiadás 
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jegyzete) 
65 Erről lásd J. Maliniak Zürichben írott alapos disszertációját. (a 2. kiadás jegyzete) [„S hasonló 

volt...parvenük teremtették meg”: 2. kiadás] 
66 A következő kép különböző helyeken, különböző iparágakban érvényes fennálló körülményekből 

kompiláltatott „ideáltipikusan”; itt illusztrációként szolgál, s ebből a szempontból természetesen 

mindegy, hogy a folyamat a példaként figyelembe vett esetek egyikében sem egészen pontosan az 

ábrázolt módon játszódott le. 
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67 1. kiadás: comptoirstunden: „Er schien es durchaus nicht zu bemerken, daß der Firmenchef ihm 

mehr und mehr mit stillem Unwillen entgegenkam … wozu derselbe Gründe hatte, denn leider 

begann Christians geschäftlicher Eifer bereits nach der ersten Woche, mehr noch jedoch nach der 

zweiten, sich erheblich zu verringern. Dies äußerte sich zuerst darin, daß die Vorbereitungen zur 

Arbeit, die anfangs wie eine künstlich und raffiniert verlängerte Vorfreude ausgesehen hatten: das 

Zeitunglesen, Frühstückszigarettenrauchen und Kognaktrinken immer mehr Zeit in Anspruch nahmen 

und sich schließlich über den ganzen Vormittag erstreckten. Dann aber machte es sich ganz von 

selbst, daß Christian sich über den Zwang der Kontorstunden hinwegzusetzen begann, daß er des 

Morgens immer später mit seiner Frühstückszigarette erschien, um Vorbereitungen zur Arbeit zu 

treffen, daß er mittags zum Essen in den Klub ging und zu spät, zuweilen erst abends, zuweilen auch 

gar nicht zurückkehrte …” 
68 1. kiadás: vállalkozók 
69 1. kiadás: tőkekészleteket 
70 1. kiadás: etikájának 
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71 Ezért nem is véletlen, hogy a kezdődő racionalizmus, pl. a német ipar első szárnycsapásainak 

időszaka a mindennapos létszükségleti tárgyak stílusának teljes hanyatlásával jár együtt. (A 2. kiadás 

jegyzete) 
72 1. kiadás: meg is teremtette 
73 Ezzel nem kívánjuk gazdaságilag közömbösként láttatni a nemesfémállomány mozgását. (a 2. 

kiadás jegyzete) 
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74 Ez most csak ennyit jelent: az a vállalkozótípusa, amelyet mi itt a vizsgálódás tárgyává teszünk, 

nem pedig valamiféle empirikus átlag (az „ideáltípus” fogalmáról lásd tanulmányomat, in “Archiv für 

Sozialwissenschaft, Bd. XIX Heft 1”)  
75 1. kiadás: nem kis fontosságú 
76 Hogy ennek az „aszketikus” vonásnak nem periférikus, hanem kiemelkedő jelentsége volt a 

kapitalista fejlődés szempontjából, azt csak a további fejtegetés tudja megmutatni. Egyáltalán csak ez 

képes bebizonyítani, hogy nem önkényesen kiragadott vonásokról van szó. [a 2. kiadásból kimaradt]  
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77 Lk 6,34sk. 
78 Talán itt a megfelelő hely egészen röviden – amennyiben ide tartoznak – elemezni a Franz Keller 

idézett írásában (Schriften der Görres-Gesellschaft, Heft 12.) olvasható megállapításokat, illetve 

Sombart hozzájuk fűzött, a Der Bourgeois-ban olvasható megjegyzéseit. Az csakugyan botrányos, ha 

egy szerző arra az előfeltevésre támaszkodva bírál egy értekezést, amely (egyetlen futólagos, a 

gondolamenet egészéhez egyáltalán nem kapcsolódó megjegyzésen kívül) egyáltalán meg sem említi 

a kánonjogi kamattilalmat, hogy az értekezés szerzője e kamattilalomhoz – amelynek mégiscsak a 

föld csaknem minden vallási etikájában vannak párhuzamai! – folyamodott mint a katolikus és 

református etika közti megkülönböztető vonáshoz, hiszen csak olyan munkákat szabad bírálnunk, 

amelyeket valóban el is olvastunk (vagy amelyeknek – elolvasásuk után – még nem felejtettük el a 

fejtegetéseit). Az usuraria pravitas ellen vívott küzdelem a XVI. századi hugenotta és holland 

egyháztörténeten is végighúzódik. Gyakori jelenség volt a „lombardokat”, azaz bankárokat bankár 

voltuk miatt kizárni az úrvacsorából (ld. o.. lj.). Kálvin szabadabb felfogása (amely egyébként nem 

gátolta meg, hogy egyházi szabályzatának első változatában a kamatra vonatkozó előírásokkal is 

számoljon) csak Claudius Salmasiusnak köszönhetően győzedelmeskedett. Tehát nem itt rejlett az 

ellentét, épp ellenkezőleg. – De még szerencsétlenebbek a szerző témába vágó saját fejtegetései, 
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amelyek – Franz Xaver Funck és más katolikus tudósok (általa szerintem egyébként egyáltalán nem 

az érdemüknek megfelelően idézett) írásaival és Wilhelm Endemann részleteket illetően elavult, ám 

még mindig alapvető vizsgálódásaival egybevetve – felszínességükkel keltenek kínos feltűnést. Keller 

tartózkodott a Sombart megjegyzéseiben (i.m., 321) megnyilvánulókhoz hasonló túlzásoktól: az 

utóbbi szerint pl. világosan megfigyelhetjük, hogy „jámbor férfiak” (lényegében Bernardinus 

Senesisről és Antoninus Florentinusról beszél) „miképp szeretnék minden eszközzel ösztökélni a 

vállalkozószellemet” – azzal tudniillik (s az egész világon ugyanígy történt a kamattilalommal), hogy 

úgy értelmezték, a kamattilalom nem érinti (a mi terminológiánkkal fogalmazva) „produktív” 

tőkebefektetést. (Hadd jegyezzük meg csak mellékesen és annak tüneteként, hogy itt a szó 

legrosszabb értelmében vett „téziskönyvről” van szó: Sombart szerint a rómaiak egyfelől a „hősi 

népek közé tartoznak” [ide tettem egy időzőjelet], másfelől (ami nála egyébként kibékíthetetlen 

ellentét) a gazdasági racionalizmus úgymond már Catónál a „legvégletesebb következetességgel” 

kibontakozott (267. o.). Ám a kamattilalom (itt részletekben ki nem fejtendő, korábban eleinte 

gyakran túl-, majd pedig erősen alábecsült, most, egy olyan korszakban pedig, amikor katolikus 

multimilliomosok is vannak – apologetikus célból – egyenesen a feje tetejére állított) jelentőségét (s 

mint köztudott, a tilalom csak a múlt évszázadban, a Hittani Kongregáció [Congregatio Sancti Officii] 

utasítása révén helyeztetett hatályon kívül – a bibliai megalapozás dacára! –, éspedig csak temporum 

ratione habita [korlátozott időre – Spinoza: tractatus, cap. X] és közvetett módon, nevezetesen annak 

tilalmával, hogy a bűnbánatot gyakorlókat, abban az esetben, ha újra érvénybe iktatása esetén is 

lehetne számítani engedelmességükre, tovább háborgassák az usuraria pravitasszal kapcsolatos 

vizsgálódásokkal) ő is teljesen eltorzította. Hiszen – tekintettel a pl. a kötvényvásárlás, a 

váltóleszámítolás és a legkülönbözőbb egyéb szerződések megengedhetőségéről vég nélkül folytatott 

vitákra (különösen pedig tekintettel arra, hogy a Hittani Kongregáció fentebb említett rendelkezése 

egy városi kölcsönkötvény kapcsán született meg), senki sem állíthatja (lásd 24. o.), aki foglalkozott 

csak egy kicsit is behatóbban a kamatra vonatkozó egyházi tanítás szövevényes történetével, hogy a 

kölcsön után szedett kamat tilalma csak a szükséghelyzetben nyújtott hitelre vonatkozott, hogy a 

„tőkemegőrzés” volt a célja, sőt hogy „segítette a kapitalista vállalkozást” (25. o.). Az igazság az, 

hogy az egyház csak viszonylag későn gondolta újra a kamattilalmat, s amikor ez megtörtént, a 

szokványos, tisztán üzleti tőkebefektetési formák nem fix kamatozású kölcsönök voltak, hanem 

foenus nauticum, commenda, societas maris és a dare ad proficuum de mari (a nyereségben és a 

veszteségben való részesedés tekintetében a kockázat szintjéhez igazított kölcsön – és tekintettel a 

vállalkozóikölcsön-kamat jellegére, ilyeneknek is kellett lenniük), amelyeket mind nem (vagy esetleg 

csak egyes nagyon rigorózus kánonjogászok szerint) érintett a kamattilalom; később, amikor 

lehetségessé és szokásossá vált a kötött kamatozású tőkebefektetés és a leszámítolások, az előbbi 

tőkebefektetési formáknak (később is) igencsak érzékelhető nehézségekkel kellett szembenézniük a 

kamattilalmat illetően: olyanokkal, amelyek különféle kemény intézkedésekhez vezettek 

kereskedőcéhek részéről (feketelisták!); a kánonjogászok ugyanakkor rendszerint tisztán jogászian-

formálisan, de mindenesetre bárminemű, Keller által nekik tulajdonított „tőkevédő” törekvés nélkül 

kezelték a kánonjogászok a kamattilalmat; s végül amennyiben megállapíthatók magával a 

kapitalizmussal kapcsolatos állásfoglalások, egyfelől a tőke egyre személytelenebb, az etikai 

szemléletmód számára nehezen hozzáférhető hatalmával szemben megmutatkozó tradicionalista, 

többnyire inkább tompán érzékelt ellenszenv (ahogy még Luther Fuggerrel és a pénzüzlettel 

kapcsolatos megnyilatkozásában is visszatükröződik), másfelől az alkalmazkodás szükségessége 
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hatott meghatározó erővel. – Ám mindez nem ide tartozik, hiszen mint mondtam, a kamattilalomnak 

és sorsának számunkra legfeljebb tünetszerű – s ebből a szempontból is csak korlátozott – a 

jelentősége.  

A Duns Scotust követő, s kivált bizonyos, a quattrocentóhoz tartozó kolduló rendi teológusok 

(mindenekelőtt Bernardinus Senensis és Antoninus Florentinus, azaz kifejezetten aszketikus 

irányultságú szerzetes szerzők) gazdasági etikája kétségtelen külön fejezetet igényel, s nem intézhető 

el mellékesen az itt tárgyalt összefüggésben. Máskülönben kénytelen volnék kritikára adott válaszként 

itt megelőlegezni azt, amit majd a katolikus gazdasági etikának – közelebbről a kapitalizmushoz való 

pozitív viszonyulásának – az ábrázolása során szándékozom elmondani. Ezek a szerzők azt 

igyekeznek igazolni – s ebben bizonyos jezsuiták előfutárai – igazolni, hogy „industriája” 

ellentételezéseként etikailag megengedett a kereskedő vállalkozói nyeresége (s ennél többet magától 

értetődően Keller sem állíthat). 

Az „industria” fogalma és értékelése végső soron magától értetődően a szerzetesi aszkézisből ered, de 

valószínűleg a masseriziáé is, amelyet saját – Gianozzo szájába adott – utalása szerint a papi 

szóhasználatból vett át Alberti. A szerzetesi etikáról mint a protestantizmus világimmanensen 

aszketikus felekezeteinek előfutáráról csak később kell részletesebben beszélnünk (az ókorban a 

cinikusoknál, a késő hellén sírfeliratokon és – egészen más körülményekből fakadóan – Egyiptomban 

találhatók meg hasonló koncepciók kezdeményei). Ami teljességgel hiányzik (ahogyan Albertinál is), 

az épp a számunkra döntő mozzanat: az a – mint később látjuk majd – aszketikus protestantizmusra 

sajátosan jellemző koncepció, amely szerint az üdvbizonyosság (certitudo salutis) a hivatásban 

igazolódik; tehát a lélektani prémiumok, amelyeket ez a vallásosság az „industriához” kapcsolt, s 

amelyeknek szükségképpen hiányozniuk kellett a katolicizmusból, hiszen annak éppenséggel mások 

voltak az üdveszközei. E szerzőket valójában etikai tan foglalkoztatja, nem pedig pedig gyakorlati, 

üdvérdekekhez kötődő egyéni indítékok, továbbá (mint igen könnyen látható) az alkalmazkodás [a 

világhoz, ahogyan van], nem pedig – mint a világimmanens aszkézis esetében – központi vallási 

álláspontokból [a gyakorlati viselkedésre vonatkozóan] kifejtett gondolatmenetek. (Antoninus és 

Bernhardinus munkásságát egyébként sokkal jobban is feldolgozták, mint F. Keller.) És még az 

alkalmazkodás megnyilvánulásai is mindmáig vitatottak. Ennek ellenére mint szimptómákét 

semmiképp sem szabad a nullával egyenértékűnek tekintenünk e szerzetesi etikai koncepciók 

jelentőségét. Azonban a modern hivatásfogalomba vallási etika valóságos „kezdeményei” a 

szektákban és a heterodox vallási csoportokban, mindenekelőtt Wyclifben rejlettek, ha von Brodnitz – 

aki úgy véli (lásd Englische Wirtschaftsgeschichte), oly erősen hatott az ő befolyása, hogy a 

puritanizmus már nem talált több tennivalót – igen erősen túl is értékeli az ő jelentőségét. Mindezzel 

itt nem áll módomban (és lehetőségem sincs) részletesebben foglalkozni. Hiszen itt nem vizsgálhatom 

mellékesen azt, hogy a középkor keresztény etikája ténylegesen közreműködött-e már a kapitalista 

szellem előfeltételeinek a megteremtésben, s ha igen, mennyiben.  
79 „...homo mercator uix aut numquam potest Deo placere” (... a kereskedő csak kivételes esetben 

vagy sohasem lehet Isten tetszésére): Concordia discordantium canonum ac primum de iure naturae 

et constitutionis, Distinctio LXXXVIII. C. XI. 
80 STh IIª-IIae q. 77 a. 4 co. 
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81 A »μηδὲν ἀπελπίξοντες« [semmit érte nem várván] (Lk 6,35) és a Vulgata-fordítás „nihil inde 

sperantes” vélhetőleg (A. Merx szerint) szövegromlás a μηδένα ἀπελπίξοντες (= neminem 

desperantes [senkit a reményében meg nem csalva]) helyett, vagyis a szöveghely mindenki, a 

szegények, a testvérek számára is megparancsolja a kölcsönzést, s egyáltalán nem beszél kamatról. A 

„Deo placere vix potest” tételt újabban Ariustól szokás eredeztetni (ami tárgyilag közömbös a 

számunkra). [a 2. kiadás jegyzete] 
82 1. kiadás: A kereskedő tevékenységére vonatkozóan használt „Deo placere vix potest” tételben – 

egészen széles körök radikálisan antikhrématista nézeteivel egybevetve – már benne rejlett a katolikus 

tanítás nagyfokú engedékenysége az itáliai városok politikailag az Egyházzal oly szorosan 

összekapcsolódó pénzhatalmainak érdekei iránt. 
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83 Az, hogy hogyan is sikerült megbirkózniuk a kamattilalommal, pl. a Statuto dell’Arte di Calimala I. 

könyvének 65. fejezetéből tudható meg (most sajnos csak az Emiliani-Giudici féle olasz kiadás áll 

rendelkezésemre: Storia dei Comuni Italiani, III/246. o.): „Procurino i consoli con quelli frati, che 

parrà loro, che perdono si faccia e come fare si possa il meglio per l'amore di ciascuno, del dono, 

merito o guiderdono, ovvero interesse per l'anno presente e secondo che altra volta fatto fue.” 

[Intézkedjenek az elöljárók az általuk jónak látott testvérek segítségével a bűnbánat gyakorlásáról, 

éspedig az elmúlt évre kapott adománynak, elismerésnek vagy ellenszolgáltatásnak legmegfelelőbb 

módon, vagyis a kamat nagyságának a függvényében, ahogyan korábban is történt.] Ez tehát annyit 

jelent, hogy a céh az alárendelődést kinyilvánítva nyújt mentesítést a tagjai számára, a hivatalos 

pozícióikra hivatkozva. Fölöttébb jellemzőek a tőkenyereség nem erkölcsös jellegére a továbbiakban 

következő útmutatások, illetve ugyanígy jellemző pl. a közvetlenül megelőző, a kamatok és a 

nyereségek „ajándékként” könyveléséről rendelkező parancs (63. fejezet). A tőzsdék által a 

különbözeti ügyleteken nyerészkedők kiszűrésére összeállított feketelistáknak gyakran azok nevének 

a kihirdetése felelt meg, akik az exceptio usurariae pravitatist [a megengedettnél nagyobb kamat 

szedésének tilalma alóli mentesítést] kezdeményezve védekeztek az egyházi bíróság előtt.  
84 „Aki nem alkalmazkodik...nincs számára felemelkedés”; „Egyes akkori etikai...tudta pozitívan 

értékelni”; Az eretnek vagy...más a helyzet” : 2. kiadás. 
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85 1. kiadás: S természetesen ugyanígy a kapitalista magángazdaság egyik alapvető tulajdonsága, hogy 

a szigorúan számító megfontolás alapján racionalizált, tervszerűen és hideg fejjel az elérni 

szándékozott gazdasági sikerre irányul, ellentétben a napról-napra tengődő paraszt életével és a régi 

céhes kézmunkás kiváltságokban részesített slendriánságával. 
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86 Vö. Lk 9,55: „Wisset ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid?” [Οὐκ οἴδατε οἵου [ποίου] 

πνεύματός ἐστε ὑμεῖς·– Nem tudjátok minémű lélek van ti bennetek... 
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87 1. kiadás: latin-katolikus 
88 Az ókori nyelvek közül csak a héberben találunk hasonló színezetű szavakat. Ilyen mindenekelőtt a 

papi funkciók (2Móz 35,21; Neh 11,22; 1Krón 9,13; 23,4; 26,30), a király szolgálatában végzett 

tevékenységek (különösen 1Sám 8,16, 1Krón 4,23; 29, 6), a királyi hivatalnok (Eszt 3, 9; 9, 3), a 

munkafelügyelő (2Kir 12, 12) vagy a szolga (Ger. 39, 11) feladatainak a jelölésére, továbbá a mezei 

munkával (1Krón 27,26), a kézművesekkel (2Móz 31,5; 35,21; 1Kir 7,14), a kereskedőkkel (Zsolt 

107,23) – illetve a Sir 11, 20-ban, e külön fejtegetést igénylő szöveghelyen minden 

„hivatásmunkával” kapcsolatban használt מלאכה szó. A szó a לאך (küldeni) szóból származtatható, 

eredetileg tehát ennyit jelentett: „feladat”. Az előbbi idézetek alapján nyilvánvaló, hogy az egyiptomi 

és az egyiptomi minták szerint berendezett salamoni robotmunka-állam robot- és leiturgia-

bürokratikus fogalomvilágából származik. Mint Adalbert Merx annak idején elmagyarázta nekem, 

gondolati tartalmát tekintve már a régiségben teljesen eltűnt ez a törzsfogalom [KdrV B111]: a szót 

mindenféle „munkára” kezdték használni, és csakugyan teljesen olyan színtelenné vált, mint a mi 

„hivatás” (Beruf) szavunk, amellyel abban a sorsban is osztozott, hogy elsősorban szellemi funkciók 

jelölésére használták. A Sirák fia könyvében (Sir 11,20) is felbukkanó קח  kifejezés (a 

„meghatározott”, a „kirótt”, a „penzum”), melyet a Septuaginta a „διαθήκη” szóval fordít, ugyanúgy a 

robotbürokrácia nyelvezetéből származik, mint a ) 2דבר־יום  Móz 5,13**; vö. 2Móz 5,14, ahol a 

Septuaginta szintúgy a διαθήκη szóval fordítja a „penzumot”). A Sir 43,10-ben a κρίμα szót használja 

fordításként a Septuaginta). A Sir 11,20-ban nyilvánvalóan Isten parancsainak a teljesítését jelenti a 

„διαθήκη”, vagyis szintúgy az „hivatás” szavunkkal való rokonság figyelhető meg. E szöveghellyel 

kapcsolatban hadd utaljak Rudolf Smend jól ismert szövegkiadásában (Die Weisheit des Jesus Sirach, 

1906) e sorokról olvasható fejtegetésekre, a διαθήκη, ἔργον és πόνος szavak tekintetében pedig az 

Index zur Weisheit des Jesus Sirach című művére. (Mint ismeretes, a Sirák fia könyve héber szövege 

elveszett, Schechter azonban megtalálta, és részben talmudi idézetekkel kiegészítette. Luthernak nem 

állt rendelkezésére az eredeti szöveg, s így az ő nyelvhasználatára nem hathatott a két héber fogalom – 

lásd alább, a Péld 22,29-ről). – A görögben egyáltalán nincs az etikai színezet tekintetében a német 

szónak megfelelő megjelölés. Míg Luther, már teljesen a mai nyelvállapotnak megfelelően (lásd 

alább) a Sir 11,20sk fordításánál a „bleibe in deinem Beruf” [Tarts ki munkád mellett (SZIT)] 

kifejezést használja, Septuaginta az egyik alkalommal az ἔργον, a másik alkalommal pedig – 

láthatólag egy teljesen romlott helyen (a héber eredetiben az isteni segítség felragyogásáról van szó!) 

– a πόνος szót. A régiségben egyébként a τὰ προσήκοντα használatos általában a „kötelességek” 

értelemben. A sztoa nyelvezetében időnként a κάματος (a szóra annak idején Albrecht Dieterich hívta 

fel a figyelmemet) hordoz hasonló gondolati színezetet, bár nyelvileg közömbös az eredete. Más 

kifejezéseknek (pl. τάξις, stb.) nincs etikai színezetük. – A latinban azt, amit a „foglalkozás hivatás” 

szóval fordítunk – ez az ember munkamegosztáson alapuló tevékenységét jelenti, amely (rendszerint) 

egyszersmind a jövedelemforrása, s így egzisztenciájának tartós gazdasági alapja is –, a színtelen 

„opus” szón kívül a német szó etikai tartalmával legalábbis rokon színezetű (az opificiumból 

származó, tehát etikailag színtelen, később, így különösen Senecánál (de beneficiis IV, 18, „hivatást” 

jelentő) officium, vagy a (régi polgári közösségre rótt terhekre visszavezethető) munus, valamint a 
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professio szóval fejezhetjük ki (ez utóbbi szó ebben a jelentésben jellemző módon valószínűleg 

szintúgy a közjogi kötelességekből, nevezetesen a polgárok régi adónyilatkozataiból származik, 

később kifejezetten a modern értelemben véve „liberális hivatásokra” használatos (pl. professio bene 

dicendi), s e szűkebb területen összességében a „Beruf” szavunkhoz minden tekintetben egészen 

hasonló jelentést ölt (éspedig bensőbb értelmében is: például amikor azt olvassuk valakiről Cicerónál, 

non intelligit quid profiteatur, ez azt jelenti: „nem ismeri saját voltaképpeni hivatását” [nincs 

Cicerónál, illetve sehol sincs ilyen fordulat]) – csak éppenséggel természetesen teljességgel evilágian, 

minden vallási színezet nélkül elgondolva. Természetesen még inkább ez érvényes ez a császárkorban 

a „kézművesmesterség” jelölésére használt „ars” esetében. – A Vulgata a Sirák fia könyvéből fentebb 

idézett helyek fordításánál az egyik esetben az „opus”, a másikban (11,22) a „locus” szót használja 

(amely ez utóbbi esetben annyit tenne, mint „társadalmi helyzet”. Egy aszkétától, jelesül Jeromostól 

származik a „mandatorum tuorum” [Zsolt 119,32] kiegészítés, s ezt egészen helyesen domborítja ki 

Brentano, ám nem jegyzi meg itt (ahogyan másutt sem), hogy épp ez a megfogalmazás jellemző a 

hivatásfogalom aszketikus – a reformáció előtt világtranszcendens, utána világimmanens – eredetére. 

Egyébként bizonytalan, hogy mely szöveg alapján készült a Jeromos-féle fordítás; nem tűnik 

kizártnak a מלאכה** régi liturgiai jelentésének a hatása. – Az újlatin nyelvekben csak a valamire való 

belső „elhívás” értelmében vett, a spirituális pozícióra való elhívás analógiájaként megjelenő 

„vocacion” szónak van a Beruf szó jelentésének részben megfelelő színezete, ám sohasem használatos 

külső értelemben („foglalkozás”). Az újlatin nyelvű Biblia-fordításokban a spanyol vocacion, az olasz 

vocazione és chiamamento szó a lutheri és a kálvini nyelvhasználatnak részben megfelelő jelentésben 

egyébként csak az újszövetségi κλῆσις (az örök üdvösségre való elhívás az Evangélium révén [Róm 

11,29]) fordítására használatos – a Vulgatában a vocatio szerepel). (Brentano különös módon úgy 

vélekedik az idézett helyen, hogy ez az általam, a saját nézetem alátámasztására felhozott körülmény 

amellett szól, hogy a „hivatás”-fogalom már korábban is létezett a reformáció utáni értelemben véve. 

Erről azonban szó sincs: a κλῆσις-t vocatio-val kellett fordítani, de hol és mikor használták volna a 

középkorban a ma általunk vett értelemben? Hiszen épp e fordítás ténye, és hogy ennek ellenére nincs 

a szónak világimmamnens jelentése, a bizonyító erejű.) Ebben a szellemben használja például a XV. 

századi (a Collezione di opere inedite e rare sorozatban megjelent, Bolognában, 1887-ben kiadott) 

olasz Biblia-fordítás a chiamamento-t a modern olasz Biblia-fordításokban használatos vocazione 

mellett. A rendszeres szerzőtevékenység külsődleges, világimmanens értelemben vett Beruf-nak az 

újlatin megfelelőinek – mint a lexikai anyagból és tisztelt barátom, a freiburgi Baist professzor baráti, 

beható ismertetéséből kitűnik – egyáltalán nincs semmiféle vallási veretük, akár volt eredetileg 

bizonyos etikai színezetük (mint a ministeriumból vagy officiumból származóknak), akár a kezdettől 

fogva teljességgel hiányzott belőlük (mint az arsból, a professióból és az implicóból (impiego) 

származók esetében). A Sirák fia könyvének a fejtegetés elején említett szöveghelyein, ahol Luther a 

„Beruf” szót használja, a francia fordításban az office (11,20) és a labeur (11,21 – a kálvinista 

fordításban), a spanyolban az obra (11,20) és a lugar (11,21 – a Vulgata szerint), [a régebbi olasz 

fordításokban a luogo (a Vulgata szerint) – 1. kiadás], az újakban pedig a „posto”-val találkozunk 

(protestáns fordításban). Az újlatin országok protestánsai kis létszámuk miatt nem tudtak, illetve 

egyáltalán meg sem próbáltak olyan nyelvteremtő hatást kifejteni, mint amilyet Luther volt képes az 

akadémiailag még kevésbé racionalizált német hivatali nyelvre. [„Az ókori nyelvek...a Péld 22,29-

ről”; „– láthatólag egy teljesen ...felragyogásáról van szó!)”; „Egy aszkétától, jelesül...jelentésének a 

hatása” ; „(Brentano különös módon...a bizonyító erejű.)” 2. kiadás] 
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89 1. kiadás: germán 
90 Ezzel szemben az Ágostai hitvallás csak részben kibontva és csak implicit módon tartalmazza a 

fogalmat. A XVI. cikkely (lásd a Kolde-féle kiadást, 43. o.) ezt tanítja: „...az evangélium ... nem 

semmisíti meg a világi kormányzatot, az állam erkölcsi rendjét vagy a családi állapotot, hanem teljes 

mértékben megköveteli ezeknek mint Isten rendelkezésére létrejött intézményeknek a megőrzését és 

azt, hogy ki-ki bennük, a maga hivatása szerint bizonyítson keresztyén szeretetet, s hajtson végre 

helyes, jó cselekedeteket” (latinul csak ennyi áll itt: „et in talibus ordinationibus exercere caritatem” 

[... és az ilyen intézményekben gyakorolja a szeretetet], uo. 42. o.) – az ebből pedig ez adódik 

következtetésként: engedelmeskednünk kell a felsőségnek, vagyis a „hivatásra” itt, legalábbis első 

sorban mint objektív rendre – vagyis az 1Kor 7,20-ban olvasható értelemben – gondol a szöveg. [1. 

kiadás: ... κλῆσις értelmében vett objektív rendre...] A XXVII. cikkely pedig (Koldénál alább, a 83. 

oldalon) csak az Isten által megszabott rendekkel – papok ,felsőség, fejedelmi és földesúri renddel stb. 

– összefüggésben beszél „Beruf”-ról („in vocatione sua”), de ez is csak a konkordiakönyv 

szövegváltozatában olvasható, a német editio princepsből hiányzik az érintett mondat.  

Az Ágostai hitvallásnak csak a XXVI. cikkelyében (Kolde, 81. o.) találkozunk a szónak a mai 

szóhasználat szerintit is legalább magában foglaló értelemmel, éspedig az alábbi fordulatban: „[Pál] 

megsanyargatja testét, nem azért, hogy ezzel az önfegyelmezéssel kiérdemelje a bűnbocsánatot, 

hanem hogy teste a hatalmában legyen, alkalmassá váljék a lelki életre és hivatás szerinti (juxta 

vocationem suam) kötelességének betöltésére.” 
91 Mint a lexikonokból megtudhatjuk, és Braune és Hoops kolléga urak igen barátian megerősítették 

nekem, a Luther-féle bibliafordítás előtt a „Beruf” szó – hollandul: „beroep”, angolul: „calling”, 

dánul: „kald”, svédül: „kallelse” – azoknak a nyelveknek, amelyeknek a mai szókincse tartalmazza a 

szót, egyikében sem a mai szándékolt jelentésében, azaz világi értelemben bukkan fel. A „Beruf”-fal 

azonosan hangzó középfelnémet, középalnémet és középholland szavak összességükben annyit 

jelentenek, hogy „Ruf” [hívás], mégpedig a mai német értelemben véve, különösen beleértve – a késő 

középkori időszakban – egy jelöltnek valamilyen egyházi javadalomra való „meghívását” (= vocatio) 

a kinevezésére jogosult által – ezt a speciális esetet a skandináv nyelvek szótárai is ki szokták emelni. 

Luther is használja időnként ez utóbbi értelemben a szót. De ha e sajátos szóhasználat is elősegítette a 

a jelentésmódosulást, a modern „hivatás”-fogalom mégiscsak a bibliafordításokra, éspedig a 

protestánsokra vezethető vissza nyelvileg is, s ennek csak Taulernál (+ 1361) találhatók 

kezdeményei, amelyekről később említést teszünk. Kivétel nélkül megállapítható, hogy azok a 

nyelvek, amelyekre döntő hatást gyakoroltak a bibliafordítások, megképezték a szót, azok a nyelvek 

viszont, amelyekre nem (ilyenek az újlatin nyelvek), azok nem, vagy nem a mai jelentésben. –  

Luther kétféle, elsőre egészen különböző fogalmat fordít „Beruf”-fal. Egyrészt az Isten által az örök 

üdvösségre való meghívás értelemben vett páli »κλῆσις«-t. Idevágó szöveghelyek: 1Kor 1,26; Ef 

1,18; 4,1; 4,4; 2Tesz 1,11; Zsid 3,1; 2Pét 1,10. Mindezekben az esetekben tisztán vallási fogalmáról 
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van szó: Isten elhívásáról az apostolok által hirdetett evangélium közvetítésével – a κλῆσις e 

fogalmának a legcsekélyebb köze sincs a mai értelemben vett világi „hivatásokhoz”. A Luther előtti 

német bibliák a „ruffunge” szót használják ebben az esetben (így a Heidelbergi Könyvtár összes 

ősnyomtatványa is), és a „von Gott geruffet” (Isten által elhívott) helyett időnként a „von Gott 

gefordert” (Isten által megkövetelt) fordulatot is használja. – Másrészt azonban – mint korábban 

említettem – a Beruf, s nem az Arbeit szót használja a Sirák fia könyvének az előző lábjegyzetben 

idézett szavainak (a Septuaginta-fordításban: ἐν τῷ ἔργῳ σου παλαιώθητι és καὶ έμμενε τῷ πόνῳ σου) 

fordításánál („beharre in deinem Beruf”, illetve „bleibe in deinem Beruf”), és a későbbi (autorizált) 

katolikus bibliafordítások (pl. a Fleischütz-féle, Fulda 1781) itt (miként a megfelelő újszövetségi 

szöveghelyeken is) egyszerűen ehhez a megoldáshoz kapcsolódtak. Úgy látom, e szöveghely Luther-

féle fordításában érhetjük tetten első alkalommal a német „Beruf” szónak a mai, tisztán világi 

értelemben vett használatát. (A megelőző figyelmeztetést – 11,20: στῆθι έν διαθήκῃ σου – Luther 

fordításában „bleibe in Gottes Wort” („maradj meg Isten igéjében” [ez saját fordítás]), jóllehet a 14,1-

ből és a 43,10-ből világosan kitűnik, hogy a διαθήκη – a (Talmud-idézetek szerint) itt használt héber 

 :kifejezésnek megfelelően – csakugyan a „Beruf” szavunkhoz valami hasonlót kellett jelentenie חק

„sors”, „feladatul kapott munka”.) Mint fent említettem, a későbbi és a mai értelemben vett „Beruf” 

szó korábban nem létezett a német nyelvben – úgy látom, a régebbi bibliafordítók vagy prédikátorok 

ajkán sem. A Luther előtti német bibliák a „Werk” szót használják a tárgyalt szöveghely fordításában. 

Berthold von Regensburg az „Arbeit” szót használja a prédikációiban ott, ahol mi „Beruf”-ról 

beszélnénk. A nyelvhasználat itt tehát megegyezik az ókoréval. Az első, általam ismert olyan hely, 

ahol ha nem is a „Beruf”, de a „Ruf” (mint a κλῆσις fordítása) tisztán világi munkára vonatkozik, 

Taulernek az Ef 4-ről szóló szép prédikációjában ([53.: Fratres, obsecro vos ego vinctus in domino.] 

Basler Ausgabe folio 117 v) a „trágyázni” menő parasztokról úgy fogalmaz: „ha egyszerűen a 

hivatásukat végzik”, ebben gyakran sikeresebbek, „mint a hivatásukra ügyet sem vető egyházi 

emberek”. A szó ebben az értelemben nem hatolt be a profán nyelvbe. S annak ellenére, hogy Luther 

nyelvhasználata eleinte (lásd Werke, Erlanger Ausgabe, LI/51.o.) ingadozik a „Ruf” és a „Beruf” 

között, egyáltalán nem tekinthető biztosnak Tauler közvetlen hatása, noha található néhány, Tauler 

épp e prédikációját felidéző hely, pl. A keresztyén ember szabadságáról című művében. Luther eleinte 

ugyanis nem használta tisztán világi értelemben a szót, mint az idézett helyen Tauler (e 

megjegyzésem ellentétes Heinrich Seuse Denifle felfogásával, lásd Luther und Luthertum, 163. o.). 

A Sirák fia könyvében olvasható tanácsban, az istenbizalomra való általános buzdítástól eltekintve, a 

Septuaginta-féle változatban nyilvánvalóan nincs semmi, ami a világi „hivatás”-munka sajátos vallási 

értékelésére vonatkoznék (a szövegromlást tartalmazó második helyen szereplő kifejezés, a πόνος – 

„fáradságos tevékenység” – ezzel inkább ellentétes volna, ha nem volna romlott). Amit Sirák fia, 

Jézus mond, egyszerűen a zsoltárköltő intésének felel meg (Zsolt 37, 3): e földön lakozzál és hűséggel 

élj, miként a igen világosan kitűnik azzal a figyelmeztetéssel (11,21) való összekapcsolásából is, hogy 

ne engedjük, hogy elvakítsanak az istentelenek művei, „mert könnyű Isten szemében a szegényt egy 

pillanat alatt gazdaggá tenni”. Csak a חק-ban* megmaradást* előíró első figyelmeztetés (11,20) mutat 

bizonyos rokonságot az evangéliumi κλῆσις-szel, ám Luther itt éppenséggel nem a „Beruf” szót 

használta a διαθήκη fordításaként. A szó e két, látszólag teljesen különnemű használata között a 

Korinthusbeliekhez írt első levelének szöveghelye és annak fordítása ver hidat.  

Luthernál (a szokványos modern kiadásokban) a következőképpen hangzik az egész összefüggés, 

amelybe ez a szöveghely illeszkedik: 1Kor 7,17: „... ein jeglicher, wie ihn der Herr berufen hat, also 
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wandle er..... (18) Ist jemand beschnitten berufen, der zeuge keine Vorhaut. Ist jemand berufen in der 

Vorhaut, der lasse sich nicht beschneiden. (19) Die Beschneidung ist nichts und die Vorhaut ist 

nichts; sondern Gottes Gebot halten. (20) Ein jeglicher bleibe in dem Beruf, in dem er berufen ist (ἐν 

τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη – ez, mint A. Merx titkos tanácsos mondta nekem, kétség kívül hebraizmus; a 

Vulgata megfogalmazásában: in qua vocatione vocatus est). (21) Bist du ein Knecht berufen, sorge 

des nicht; doch kannst du frei werden, so brauche des viel lieber. (22) Denn wer ein Knecht berufen 

ist, der ist ein Gefreiter des Herrn; desgleichen wer ein Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. 

(23) Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte. (24) Ein jeglicher, lieben Brüder, 

worinnen er berufen ist, darinnen bleibe er bei Gott.« [... mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, 

ahogy az Isten elhívta... Körülmetélten hívatott el valaki? Ne tüntesse el! Körülmetéletlenül hívatott el 

valaki? Ne metélkedjék körül! Sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem ér semmit, 

egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos. Mindenki maradjon abban a hivatásban, 

amelyben elhívatott. Rabszolgaként hívattál el? Ne törődj vele! Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább 

élj azzal! Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja, hasonlóan a szabadként elhívott a 

Krisztus rabszolgája. Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái! Mindenki abban 

maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhívatott. [a 2014-es kiadás!]) A 29. versben aztán 

következik az utalás arra, hogy az idő „rövidre szabott”, amire következnek az ismert, eszkhatológiai 

várakozásoktól (1Kor 7,31) motivált utasítások, hogy úgy legyen feleségünk, mintha nem volna, hogy 

úgy vásároljunk, mintha semmi sem volna a birtokunkban, stb. A 20. versben Luther korábban, 1523-

ban, az e szakaszhoz írott magyarázó fejtegetésben, a korábbi német átültetéseket követve még a 

„Ruf”-fal fordította, és a „Stand” jelentésben értelmezte a κλῆσις-t (Erlangener Ausgabe, Bd. 51 S. 

51).  

Csakugyan nyilvánvaló, hogy a κλῆσις ezen a szöveghelyen – de csak itt – nagyjából-egészében 

megfelel a latin „status”-nak és a mi „Stand”-unknak (Ehestand, Stand des Knechtes [házas állapot, 

szolgaállapot], stb.). (De bizonyosan nem – Brentano feltevésével ellentétben, vö. i.m., 137 – abban 

az értelemben, ahogyan ma értjük a „Beruf”-ot). Brentano nemigen ügyelt sem magának a 

szöveghelynek, sem a róla általam írottaknak a figyelmes elolvasására. A rendelkezésre álló lexikai 

anyag tanúsága szerint a görög irodalomban csak egyszer bukkan fel erre legalábbis emlékeztető 

jelentésben ez a – gyökerét tekintve az ἐκκλησία-val („összehívott gyűlés”) – rokon szó, éspedig a 

halikarnasszoszi Dionüszosznál egy helyen [Antiquitates 4,18], a latin classis megfelelőjeként (e 

görögből kölcsönzött szó annyit tesz, mint „a polgárok ‚egybehívott’, mozgósított része”). 

Theophülaktosz (XI/XII. sz.) értelmezésében az 1 Kor 7,20 ennyit jelent: ἐν οἵῳ βίῳ καὶ ἐν οἵῳ 

τάγματι καὶ πολιτεύματι ὢν ἐπίστευσεν, ἐν τούτῳ μενέτω [ki-ki maradjon abban az élethelyzetben, 

abban a társadalmi rétegben és abban a polgárok alkotta közösségben, amelyikben akkor volt, amikor 

hinni kezdett] (Deißmann kolléga úr hívta fel a figyelmemet erre a helyre [Theophylacti Bulgariae 

archiepiscopi Epistolae Primae Divi Pauli ad Corinthios Expositio, PG 124, 648 B]). – Mindenesetre 

ezen a szöveghelyen sem felel meg a κλῆσις a mai „Beruf” szavunknak. Azonban Luther, aki 

eszkhatológiai indíttatásra megfogalmazott intés – mindenki maradjon az épp adott helyzetében – 

fordításánál a „Beruf” szóval adta vissza a κλῆσις-t, később, az apokrifok fordításakor, már a tanács 

tartalmi hasonlósága miatt is szintén a „Beruf”-fal fordította a Sirák fia könyvének tradicionalista és a 

vagyonellenesség által motivált tanácsában – ki-ki maradjon meg a maga tevékenységénél – 

felbukkanó πόνος szót. (Ez a döntő és a jellegzetes. Az 1Kor 7,17, mint mondottam, egyáltalán nem a 

„Beruf” („a teljesítmények elhatárolt tartománya”) értelemben használja a κλῆσις-t). Mindeközben – 
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vagy inkább ugyanekkor – 1530-ban az Ágostai hitvallásban megszilárdult a világimmanens 

erkölcsiség fölülmúlására irányuló katolikus próbálkozás haszontalanságának a dogmája, és a „kinek-

kinek az ő hivatása szerint” [ti. megparancsoltatott] megfogalmazás vált használatossá benne (lásd az 

előző jegyzetet). Luther fordításában itt ez kerül előtérbe válik világossá, továbbá az, hogy – épp a 

harmincas évek elejétől – lényegesen nagyobb értéket tulajdonít a rend szentségének, amelybe az 

egyes ember belehelyeződött (ez az értékelés pedig annak az egyre határozottabban körvonalazott 

hitének a folyománya, hogy az élet egyes részleteiben is az egészen különleges isteni rendelkezés 

érvényesül), ugyanakkor az is, hogy egyre inkább hajlandónak mutatkozott Isten által 

megváltoztathatatlannak akartként elfogadni a világi rendeket. A „vocatio” az áthagyományozott 

latinban a „szent (különösen kolostorban vagy egyházi személyként élt) életre való isteni elhívás” 

jelentésben volt használatos, és e tan nyomására kapta Luthernál ezt a színezetet a világon belül 

végzett „hivatás”-munka. Ekkor ugyanis „Beruf”-ként fordítja a Sirák fia könyvében szereplő πόνος-t 

és az ἔργον-t (amire korábban csak a monasztikus fordításból származó – latin – analógia állt 

rendelkezésre), jóllehet néhány évvel korábban még a „Geschäft” szóval (a LXX-ban ἔργον, a 

Vulgatában opus, az angol bibliákban pedig business szerepel, és a skandináv és egyéb 

rendelkezésemre álló fordítások is ugyanilyen megoldást alkalmaznak) adta vissza a Péld 22,29-ben – 

illetve másutt is (pl. 1Móz 39,11) – a Sirák fia könyve görög szövegében felbukkanó ἔργον-nak alapul 

szolgáló és – a német Berufhoz valamint a skandináv kaldhoz, kallelséhez hasonlóan – különösen a 

hivatás spirituális fogalmából levezethető héber מלאכה-t*. [1. kiadás: Gondolatilag persze, mint Merx 

titkos tanácsos úrtól tudom, már az ókorban teljesen megszűnt az összefüggés a מלאכה* szó és a 

foglom között, amelyből származik, ahogyan pl. a „Beruf” és a „Berufsstatistik” esetében.] Az általa 

immár végérvényesen megteremtett „Beruf” szó eleinte teljességgel lutheri maradt. A kálvinistáknak 

nem számítottak kanonikusnak az apokrifok. Ők csak az üdvösség bizonyosságának „igazolásához” 

fűződő érdeket az előtérbe helyező fejlemények nyomán fogadták el és hangsúlyozták élesen a lutheri 

hivatás-fogalmat; az első (újlatin) fordításokban azonban nem állt rendelkezésükre megfelelő szó, és a 

képességük sem volt meg ahhoz, hogy a sztereotipizálódott nyelvben bevett szót alkossanak a 

kifejezésére.  

A nem egyházi irodalomban már a XVI. század folyamán meghonosodott a szó a mai jelentésében. A 

Luther előtti bibliafordítók a „Berufung” szóval adták vissza a κλῆσις-t (így pl. az 1462/66-os és az 

1485-ös heidelbergi ősnyomtatványokban), az 1537-es Eck-féle ingolstädti fordítás így fogalmaz: „in 

dem Ruf, worin er beruft ist”. A későbbi katolikus fordítások az esetek többségében közvetlenül 

követik Luthert. A legelső, a Wyclif-féle angol nyelvű bibliafordításban (1382) itt „cleping”, tehát a 

lollardok etikájára bizonyosan jellemző módon egy, a későbbi reformátori nyelvhasználatnak már 

megfelelő szó szerepel [Ech man in what clepyng he is clepid, in that dwelle he] (ezt az óangol szót 

váltotta fel később a „calling” jövevényszó); ezzel szemben az 1534-es Tyndale-féle Biblia az állapot 

fogalmát kidomborítva értelmezi a gondolatot: „in the same state wherein he was called”, csakúgy, 

mint az 1557-es genfi [Let euery man abyde in the same state wherin he was called]. Az 1539-es 

hivatalos Cranmer-féle fordítás a „calling” szót használta a „state” helyett, míg a 1582-es (katolikus) 

Rheims-i Biblia, csakúgy, mint az Erzsébet-kori udvari anglikán bibliák a Vulgatára támaszkodva 

jellegzetes módon a „vocation”-höz térnek vissza. Azt, hogy Angliát illetően a Cranmer-féle 

bibliafordítás a foglalkozást (=trade) jelentő „calling” puritán fogalmának a forrása, már helytállóan 

megállapította Murray (lásd a calling címszót [James A. H. Murray (ed.): A New English Dictionary 

on Historical Principles: Founded Mainly on the Materials Collected by the Philological Society, 
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Oxford: Clarendon 1893, II/39.o.). Már a XVI. század közepén találkozunk a calling ilyen értelmű 

használatával, már 1588-ban felbukkan az „unlawful callings” [törvénytelen foglalkozások], 1603-ban 

a „greater callings” [nemesebb foglalkozások], stb. kifejezés (lásd Murray i. h.). Fölöttébb figyelemre 

méltó Brentano elképzelése – i. h., 139. o. –, amely szerint a középkoriak azért nem „Beruf”-ként 

fordították a „vocatio”-t, azért nem is ismerték a fogalmat, mert csak szabadok tudtak valamilyen 

„Beruf”-ot követni vagy gyakorolni, márpedig akkoriban – a polgári foglalkozásokban – nem 

képviseltették magukat szabadok. Mivel a középkori ipar egész társadalmi tagozódása szabad munkán 

alapult – ellentétben az ókorival –, de mindenekelőtt mivel a kereskedők szinte kivétel nélkül 

szabadok voltak, nem egészen értem ezt az állítást. [„Kivétel nélkül megállapítható... mai 

jelentésben.”; „(A megelőző figyelmeztetést ... „feladatul kapott munka”; „(De bizonyosan nem...a 

figyelmes elolvasására.)”; „(Ez a döntő...használja a κλῆσις-t)”; „A „vocatio” az...végzett „hivatás”-

munka.”; „Fölöttébb figyelemre méltó...ezt az állítást.”: 2. kiadás.]  
92 A továbbiakhoz lásd Karl Eger informatív fejtegetését: Die Anschauung Luthers vom Beruf (Gießen 

1900) – a könyv egyetlen hiányossága valószínűleg abban ragadható meg, hogy szinte minden, 

teológiai témát tárgyaló szerzőhöz hasonlóan nem elemzi elég világosan a „lex naturae” 

[természetjog] fogalmát (ehhez lásd Ernst Troeltsch fejtegetését Seeberg Dogmengeschichtéjéről írott 
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recenziójában, Göttingische Gelehrte Anzeigen, 1902, illetve most mindenekelőtt a Die Soziallehren 

der christlichen Kirchen idevágó részeiben [az utolsó tagmondat: 2. kiadás]). 
93 Amikor ugyanis Aquinói Tamás az isteni gondviselés művének állítja be az emberek rend és 

foglalkozás szerinti tagolódását, ezen a társadalom objektív kozmoszát érti. Annak azonban, hogy az 

egyes ember egy meghatározott, konkrét (ahogyan mi mondanánk) „Beruf” (Tamás a ministerium 

vagy officium szót használja) felé fordul, „causae naturales” [természetes okok] szolgálnak alapul. 

Quaest. quodlibetal. VII art. 17c: „Haec autem diversificatio hominum in diversis officiis contingit 

primo ex divina providentia, quae ita hominum status distribuit,.... secundo etiam ex causis 

naturalibus, ex quibus contingit, quod in diversis hominibus sunt diversae inclinationes ad diversa 

officia... „ [Az embereknek ez a különböző képességekkel való felruházása először is isteni 

gondviselésből történik, hiszen így osztotta szét az emberek feladatait... másodszor pedig még 

természeti okokból is fakad, hiszen nekik köszönhetően adódik, hogy különböző emberekben 

különböző hivatásokra való különböző hajlamok munkálnak... – [Quaestiones de quodlibet: Quodlibet 

VII, q. 7 a. 1 co.] Pl. Pascal szintén abból az állításból indul ki a „hivatás” értékelésénél, hogy a 

véletlen dönt a hivatásválasztásról (Pascalról lásd Adolf Köster: Die Ethik Pascals, 1907). Az 

„organikus” vallási etikák közül ebből a szempontból csak a legzártabb, éspedig az indiai etika 

esetében más a helyzet. Olyan világosan kitűnik a tomista és a protestáns – illetve a tomista és a 

későbbi, egyébként (nevezetesen a gondviselés meghatározó szerepének a hangsúlyozásában) a 

tamásival oly közeli rokonságot mutató lutheri – hivatásfogalom ellentéte, hogy egyelőre nyugodtan 

be is érhetjük a fentii idézettel, különösen mivel később még lesz alkalmunk visszatérni a katolikus 

szemléletmód értékelésére. Tamást illetően lásd Max Maurenbrecher: Thomas von Aquinos Stellung 

zum Wirtschaftsleben seiner Zeit, 1898. Ahol egyébként egyes részletekben Luther látszólag egyetért 

Tamással, ott valószínűleg a skolasztika általános tanításának hatását érhetjük tetten, nem pedig 

kifejezetten Tamásét. Hiszen Luther, Denifle bizonyító helyei szerint ténylegesen igen nagy 

hiányosságokat mutatott Tamás ismeretében (lásd Heinrich Denifle: Luther und Luthertum, 1903, 

501. o., továbbá Walter Köhler: Ein Wort zu Denifles Luther, 1904, 25sk. o.). [Pascal ugyanebből a ... 

más a helyzet.”: 2. kiadás] 
94 A keresztény ember szabadságról szóló mű a következő gondolati lépéseket tartalmazza: 1. Luther 

először is kiaknázza az ember „kettős természetét” az (itt a világ természetes rendjével azonos) lex 

naturae értelmében vett világonbelüli kötelességek megkonstruálásához; a kettős természet abból 

következik, hogy (Erlanger Ausgabe XXVII/188. o.) az ember tényszerűen hozzá van kötve a testéhez 

és a társadalmi közösséghez. – 2. Ebben a helyzetben (uo., 196. o.) – s ez az előbbihez kapcsolódó 

második indoklás –, ha hívő keresztyén az illető, akkor úgy fog dönteni, hogy a felebaráti szeretettel 

viszonozza Isten tiszta szeretetből fakadó kegyelemdöntését. A „hit” és a „szeretet” e nagyon laza 

kapcsolatával kereszteződik 3. (190. o.) a munkának mint a „belső ember” test fölötti uralmát 

biztosító eszköznek az aszketikus igazolása. – 4. A munkavégzés ezért – szövi tovább Luther ezzel 

kapcsolatos gondolatmenetét, s itt jut érvényre újra más megfogalmazásban a „lex naturae” (itt = 

természetes erkölcsiség) gondolata – eleve (már a bűnbeesést megelőzően) Ádám saját, Isten által 
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beléplántált ösztöne volt, melyet úgymond „csakis” azért követett, hogy „Istennek tessék”. – Végül 5. 

(uo., 161. és 199. o.) a Mt 7,18sk-hoz kapcsolódva megjelenik az a gondolat, hogy a foglalkozásban 

végzett derekas munka a hit által előidézett új élet következménye és annak is kell is lennie, anélkül 

persze, hogy az üdvbizonyosság „igazolásának” döntő kálvinista gondolatát bontaná ki ebből. – Az 

írást átható, hatalmas érzelmeket megmozgató lelkület magyarázza a különnemű fogalmi elemek 

kiaknázását. 
95 „A mészárosnak, a sörfőzőnek vagy vagy péknek nem jóakaratától várjuk ebédünket, hanem attól, 

hogy azok saját érdekeikre vannak tekintettel. Nem emberiességükhöz, hanem önszeretetükhöz 

fordulunk, és sohasem emlegetjük előttük saját szükségletünket, hanem az ő előnyüket.” Adam Smith: 

Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól, I. II. 26. 
96 Omnia enim per te operabitur (Deus), mulgebit per te vaccam et servilissima quaeque opera faciet, 

ac maxima pariter et minima ipsi grata erunt. (Exegese der Genesis, Op. lat. exeg. ed. Elsperger VII, 

213. [Ugyanis minden általad végez el (Isten), általad feji meg a tehenet és végzi el a legszolgaibb 

munkákat is, és a legnagyobb és a legkisebb dolog egyaránt kedves lesz számára. – Enarrationes in 

Genesin, cap.I.]) A gondolat Luther előtt Taulernél fölbukkan, aki értéküket tekintve elvileg 

egyenrangúnak tartja az egyházi és a világi hivatást. A tomizmussal való szembehelyezkedés közös 

elem a német misztikában és Luthernél. A megfogalmazásokban abban fejeződik ki ez, hogy Tamás 

úgy találta, kénytelen – jelesül azért, hogy fenntarthassa a szemlélődés erkölcsi értékét, valamint a 

koldulórendek álláspontjából is – úgy értelmezni Pál „ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék” 

[2Tessz 3,10] mondását, hogy a lex naturae értelmében persze nélkülözhetetlen munka az emberre 

mint nemre van kiróva, nem pedig minden egyes emberre. Az az elképzelés, hogy a munka értéke a 

parasztok „opera servilia”-jától fölfelé tartó skálán jelölhető ki, olyasmi, ami az anyagi okokból a 
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városhoz mint lakóhelyhez kötött koldulószerzetesség sajátos jellegével függ össze, s ugyanúgy távol 

állt a német misztikusoktól és parasztcsaládba született Luthertől, akik miközben egyenértékűnek 

tekintették a munkákat, hangsúlyozták a rendi tagolódás Isten által akart voltát. – A döntő tamási 

szöveghelyeket lásd Max Maurenbrecher: Thomas von Aquinos Stellung zum Wirtschaftsleben seiner 

Zeit (Leipzig 1898, 65. sk.). 
97 Annál meglepőbb, hogy egyes kutatók úgy hiszik, elképzelhető, hogy az effajta újrateremtés 

nyomot sem hagy az ember cselekvésén. Bevallom, ezt képtelen vagyok megérteni. 
98 „A hiúság oly mélyen gyökerezik az emberi szívben, hogy még a katona, a csatlós, a szakács meg a 

teherhordó is dicsekszik, és bémultatni akarja magát...” (Faugères-kiadás I 208, vö. Köster i. m., 17. 

és 136skk. o.). A Port Royal és a janzenizmus „hivatáshoz” való elvi viszonyulásáról lásd Dr. Paul 

Honigsheim kiváló munkáját: „Die Staats- und Soziallehren der französischen Jansenisten im 17. 

Jahrhundert” (heidelbergi történettudományi disszertáció, 1914, egy átfogóbb mű résznyomata (lásd: 

„Vorgeschichte der französischen Aufklärung”, vö. különösen 138skk.). 
99 „Ezt a felfogást...előzékeny, utilitarista alkalmazkodástól.”: 2. kiadás. 
100 A Fuggereket illetően úgy véli, „nem lehet helyes és isteni, ha egyetlen emberélet folyamán ilyen 

nagy és ilyen királyi vagyon halmozódik fel”. Ez tehát lényegileg a tőkével szemben táplált paraszti 

bizalmatlanság. Ugyanígy aggályos számára erkölcsileg (Groβer Sermon vom Wucher, Erlanger 

Ausgabe, XX/109. o.) a járadékvásárlás, mert „új, sebtében kitalált dolog” – azaz mivel számára 

gazdaságilag átláthatatlan, mint a modern egyházi ember számára mondjuk a határidős kereskedelem. 
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101 Helytállóan fejtette ki a szembeállást Hermann Levy (a Die Grundlagen des ökonomischen 

Liberalismus in der Geschichte der englischen Volkswirtschaft című művében (Jena 1912)). Vö. még 

a Cromwell seregében harcoló levellereknek a monopóliumok és a kereskedőtársaságok elleni 1653-

as, Samuel Rawson Gardiner művében olvasható petíciójával (History of the Commonwealth and 

Protectorate, 1649–1660, II/179. o.) Laud rendszere ezzel szemben a király és az egyház által vezetett 

„keresztyén-szociális” gazdaságszerveződés kialakítására törekedett, amelytől a király politikai és 

fiskális-monopolisztikus előnyöket remélt. A puritánok harca épp ez ellen irányult. [a 2. kiadás 

lábjegyzete] 
102 1. kiadás: másfelől mégis. 
103 Hogy mit értek ezen, az talán megvilágítható az íreknek címzett kiáltvány példáján, amellyel 

Cromwell 1650 januárjában elindította ellenük a megsemmisítő háborúját (e kiáltvány az ír 

(katolikus) klérus 1649. XII. 13-i kelt Clonmacnoise-i kiáltványaira kívánt válaszolni. A 

kulcsmondatok a következők: „Az angoloknak jókora örökölt vagyontárgyaik voltak,” – tudniillik 

Írországban – „melyeket sokan saját pénzükön vásároltak... jókora földeket béreltek az írektől hosszú 

időre, nagy állatállománnyal, házakat emeltek és ültetvényeket létesítettek rajtuk a saját költségükre 

és terhükre... Akkor... bontottátok fel az államszövetséget, amikor Írország a tökéletes békét élvezte, 

és amikor az angol ipar példája, kereskedés és közlekedés révén ami az őslakosok kezében volt, az 

inkább szolgálta a javukat, mint ha egész Írország az ő birtokukban lett volna. Veletek van-e, veletek 

lesz-e Isten? Bizton állítom, hogy nem.” Nem azért jellegzetes ez a búr háborúk időszakának 

vezércikkeinek a hangulatát idéző kiáltvány, mert az az angolok kapitalista „érdekét” a háború 

jogalapjának állítja be – ez az érv természetesen éppígy nagyon jól használható lett volna mondjuk 

Velence és Genova között a keleti érdekszférájuk kiterjedéséről folytatott tárgyalások során (amit – 

noha itt kidomborítottam – igen különös módon szembeszegez velem Brentano i. m., 142.o. ): épp 

abban rejlik a szöveg sajátossága, hogy Cromwell – mint mindenki tudja, aki ismeri a jellemét: a 

legmélyebb szubjektív meggyőződéssel – magukkal az írekkel szemben indokolja meg Istenre 

hivatkozva azzal a leigázásuk jogosságát, hogy az angol tőke nevelte munkára őket. – (A kiáltvány 

Carlyle könyvén kívül Gardiner könyvében History of the Commonwealth and Protectorate, 1649–

1660, I/163sk.o) is olvasható kivonatosan, és elemzést is ad róla a szerző, német fordításban pedig 
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Fritz August Hoenig Oliver Cromwelljében található meg.) 
104 Itt még nem taglalhatjuk ezt közelebbről. Lásd a következő utáni lábjegyzetben idézett szerzőket.  
105 1. kiadás:... csak elszigetelt aszketikus kezdeményekben... 
106 1. kiadás: hasonló vallási gondolatot fogalmazott meg, szigorúan tradicionalista módon formába 

öntve 
107 Péld 10,32 
108 „a hamis mammonból” (Lk16, 9) 
109 Lásd a Adolf Jülicher szép könyvében olvasható megjegyzéseket (Die Gleichnisreden Jesu, II/636. 

és 108. sk. o.) 
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110 Az alábbiakhoz lásd újfent elsősorban Eger fejtegetését (i. m.). Már itt hadd utaljak Matthias 

Schneckenburger még ma sem elavult, szép munkájára (Vergleichende Darstellung des lutherischen 

und reformierten Lehrbegriffes, herausgegeben von Güder, Stuttgart 1855). (Christoph Ernst 

Luthardt: . 84. kiadás 1a rendelkezésemre álló  –című műve Die Ethik Luthers: in ihren Grundzügen 

Reinhold Seeberg Lehrbuch der továbbá, alább,  Lásdnem ábrázolja.) fejlődést valójában a  –oldalán 

Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Értéktelen a  –jét (II/262. o.). Dogmengeschichté

le, egészen sekélyes yett mindenfé„Beruf” szócikke, mivel tudományos elemzés helKirche 

A Lutherre vonatkozó  –megjegyzéseket nyújt mindenről, ami csak lehetséges, nőkérdésről, stb. 

nemzetgazdasági szakirodalomból hadd említsük meg itt csak Gustav von Schmoller könyvét 

, tschland während der Reformationszeitichten in DeuGeschichte der nationalökonomischen Ans(

Zeitschrift für Staatswissenschaft XVI, 1860;), Heinrich Wiskemann pályaművét (1861) [Darstellung 

der in Deutschland zur Zeit der Reformation herschenden nationalökonomischen Ansichten, Leipzig, 

Würdigung von Luthers Ansichten vom  Darstellung und, 1861] és Frank G. Ward munkáját: S. Hirzel

-Conrads Abhandlungen XXI, Jena 1898. [A LutherStaat und seinen wirtschaftlichen Aufgaben, 

született részben  szakirodalmat gyarapító, a reformáció születésének 400. éfvordulója alkalmából

nem hoztak semmi döntően újat. Luther ebben om ítélni, kitűnő művek, amennyire meg tud

Troeltsch mindenekelőtt  lásdszociáletikáját (és a lutheránus szociáletikát) illetően természetesen 

dett harcot vívtak”; Magának a jét. [„Ellenük, a lombardok...elkesere-Soziallehren

lekezetekben kibontakozó jámborság.”; „a világonbelüli erkölcsiség...és reformációnak...gyü

]. kiadás.2”: kezdeményekben ismerő  
111 Pál korinthusbelieknek címzett szóló első levéről írott értelmezésében (1523, Auslegung des 7. 

Kapitels der I. Epistel Sancti Pauli an fie Korinther, Erlanger Ausgabe LI/1sk.). Luther itt, e szakasz 

szándéka szerint még úgy érti a gondolatot, hogy következésképpen 1. elvetendő nek minősül a 

pusztán emberi intézmény és rendelkezés (a szerzetesi fogadalom, a vegyesházasság tilalma, stb.), 2. a 

felebarát iránti, áthagyományozódott, világonbelüli (Isten előtt önmagukban indifferens) kötelességek 

teljesítésének a felebaráti szeretet parancsaként kell bevésődnie a szívbe. A jellegzetes fejtegetéseknél 

(pl. 55. és 56. o.) persze csak a lex naturae és Isten igazságosságának dualizmusáról van szó.  
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112 Vö. az alábbi, Sombart által joggal a „kézművesszellemről” (= tradicionalizmus) szóló fejtegetése 

mottójául választott szöveghellyel Luther Von Kaufhandlung und Wucher (1524) című írásából: 

„Ezért azt az elvet kell kövesd, hogy semmi mást, csak a megfelelő megélhetésedet próbálod 

biztosítani az efféle ügyletet űzve, s ennek megfelelően számolod fel és összegezed a költségeidet, 

fáradozásaidat és a veszélyeket, s tehát ez után szabd meg az áru értékét magasabban vagy 

alacsonyabban úgy, hogy megkapd a munkádért és fáradozásodért járó bért.” Az elv teljesen tamási 

szellemben fogalmazódott meg itt. 
113 Már a Hans von Sternbergnek 1530-ban írott, a 117. zsoltár magyarázatát [Der 117. Psalm 

ausgelegt] neki ajánló levelében az (alacsonyabb sorú) nemesség „állapotát” [„Stand”] – az erkölcsi 

romlása ellenére – Isten által előidézettnek tekinti (Erlanger Ausgabe 40, 282. oldal, lap alján). Hogy 

milyen döntő szerepet játszottak a Münzer-féle zavargások e felfogás kialakulása szempontjából, 

világosan kitűnik a levélből (282. o., lap teteje). Lásd még Eger, i. m., 150. o. 
114 A 111. Zsoltárhoz 1530-ban írott értelmezésben (lásd 5. és 6. vers – Erlanger Ausgabe XL/215. és 

216. o. [Der 111. Psalm ausgelegt]) is az az ellen a felfogás ellen folytatott polémiából indult ki,, 

hogy kolostorok stb. fölülmúlják a világi rendet. Ezúttal azonban (a császárok és a jogtudósok által 

fabrikált pozitív joggal szembeállított) lex naturae közvetlenül azonosítódik „Isten igazságosságával”: 

a természetjog Isten műve, és konkrétan a nép rendi tagolódására is kiterjed (215. o., 2. bekezdés 

vége), amivel Luther csak a rendek Isten előtt egyenlően értékes voltát hangsúlyozza élesen.  
115 Az erre vonatkozó tanítást elsősorban a Von Konzilien und Kirchen (1539) és a Kurzes Bekenntnis 

vom heiligen Sakrament (1545) című írásaiban fejti ki.  
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116 Az, hogy mennyire háttérben marad Luthernál konkrétan az a kálvinizmusban uralkodó, 

számunkra oly fontos gondolat, hogy a keresztyén üdvbizonyossága a hivatásmunkájában és 

életvitelében igazolódik be, kitűnik az 1539-ben írott Von Konzilien und Kirchen alábbi 

szöveghelyéből (Erlanger Ausgabe XXV/376. o., lap alján): „E hét fő vonáson kívül” – ti. amelyekről 

az igazi egyházat felismerjük – „mármost több külső jel is van, amelyről megismerjük a szent 

keresztyén egyházat:... az, hogy nem nem vagyunk romlott erkölcsűek, iszákosok, gőgösek, kérkedők, 

fennhéjázók, de szemérmesek, tisztaerkölcsűek, józanok... vagyunk.” E jelek Luther szerint azért nem 

annyira biztosak, mint „a fentebbiek” (tiszta tanítás, ima, stb.), „mert egyes pogányok is gyakorlottak 

az effélékben, s időnként nagyon is előfordulhat, hogy szentebbnek látszanak a keresztyéneknél.” – 

Mint a későbbiekben még kifejtjük, Kálvin személy szerint csak kicsit viszonyult másképp ehhez, 

nem úgy, mint a puritanizmus. Mindenesetre Luthernál a keresztyén csak „in vocatione”, nem pedig 

„per vocationem” szolgálja Istent (Eger, 117. skk.). – Épp a beigazolódás gondolatának (persze 

inkább a pietista, mint kálvinista értelmezésében) vannak ellenben legalábbis elszórtan kezdeményei 

(lásd pl. a fentebb, Seeberg Dogmengeschichtéjéből idézett (165. o.) Suso-szöveghelyet, illetve Tauler 

korábban idézett megnyilatkozásait), ha tisztán lélektani jellegűek is.  
117 Végérvényes álláspontját később alighanem az (Elsperger kiadásában megjelent Opera latina 

exegeticában olvasható [I-XI.] genezismagyarázat [Enarrationes in Genesin] bizonyos fejtegetéseiben 

fogalmazza meg: 

IV/109. o.: „Nem is jelentett csekély küzdelmet és próbatételt [tentatio = Anfechtung] senki és semmi 

mással nem foglalkozva, erőt megfeszítve a saját hivatásnak élni.... Igen kevesen akadnak, akik 

sorsukkal elégedetten élnek...”; (uo., 111 o.) [NB: Luthernál: vivunt, Webernél vivant, vagyis 

diszkréten kijavította]: „A mi feladatunk pedig engedelmeskedni a bennünket elhívó Istennek...” (uo.: 

112. o.): „Azt a szabályt kell tehát betartani, hogy ki-ki maradjon a saját hivatásában, elégedetten 

élve azzal, ami adatott neki, nem foglalkozva senki és semmi mással.” A végeredményt tekintve ez 

teljességgel megfelel a tradicionalizmus Aquinói Tamásnál olvasható megfogalmazásának: (STh IIª-

IIae q. 118 a. 1 co.): „Ezért azt, ami az ember számára velük [a külsődleges javakkal] kapcsolatban jó, 

szükségképpen valamilyen mérték jelenti, tudniillik amikor az ember ... annyi külsődleges vagyont 

igyekszik birtokolni, amennyi a helyzete szerint szükséges az életéhez. S ezért e mérték túllépése 

jelenti a bűnt, amikor tudniillik ha valaki az őt megillető mértéken fölül akar vagyont szerezni vagy 

megtartani: ez ugyanis a kapzsiság körébe tartozik.” Annak bűnös voltát, hogy valaki a 

szerzésösztönben túllépi valaki a saját helyzete által diktált szükséglete révén adott mértéket, Tamás a 

lex naturaeból – ahogyan tudniillik az felfogása szerint a külsődleges javak céljában (ratio) 

megragadható –, Luther pedig Isten rendelkezéséből kiindulva indokolja meg. A hit és a hivatás 

viszonyáról Luthernél lásd még VII/225. o.:... ha istenhívő vagy, akkor Istennek még a természeti, 

testi, állati funkcióid is tetszésére vannak, akár eszel, akár iszol, akár virrasztasz, akár alszol – mindez 

ugyanis merőben testi és állati tevékenység. Ily nagy dolog a hit... Igaz ugyan, hogy Istennek az 

istenteleneknek a feladatuk végzésében tanúsított szorgalma és iparkodása is tetszésére szolgál,” – ez 



63 
 

                                                                                                                                                                                                       

a hivatáséletben tanúsított aktivitás lege naturae erény – „a hitetlenség és kérkedés azonban 

megakadályozza, hogy ők képesek legyenek Isten dicsőségéhez kötni tetteiket...” (kálvinista csengésű 

megfogalmazás) „Tehát még a hitetlenek jó cselekedetei is megérdemelik ugyan a jutalmaikat ebben 

az életben (Ágoston felfogásával ellentétben, aki szerint az ő jó cselekedeteik „az erények látszatába 

burkolt vétkek) de nem számoltatnak össze, nem gyűjtetnek tömlőbe”. 
118 A Kirchenpostillében (Erlanger Ausgabe X/233. és 235sk. o.) így fogalmaz: „Mindenki hivatott 

valamilyen hivatásra.” Ebben a hivatásban (a 236. oldalon egyenesen „Befehl” [parancs] szerepel) 

várakozzék, s benne szolgálja Istent. Isten nem a teljesítményben, hanem a teljesítményben rejlő 

engedelmességben leli örömét.  
119 Ezzel vág egybe az, amikor – ellentétben azzal, amit korábban a pietizmusnak munkásnők 

tevékenységének hatékonyságára gyakorolt hatásáról mondtunk – azt állítják néha vállalkozók, hogy 

például a szigorúan a lutheri egyházat követő háziipari dolgozók gondolkodása ma nem riktán 

(például Vesztfáliában) különösen nagy mértékben tradicionalista: a kilátásba helyezett többletkereset 

dacára elutasítják a munkamódszerek átalakítását – még ha az nem jelenti is a gyárrendszerre való 

áttérést –, a túlvilágra hivatkozva indoklásul, ahol is úgymond mégiscsak minden kiegyenlíttetik 

majd. Az tűnik ki ebből, hogy az egyházhoz tartozás és a hívő mivolt puszta tényének még semmi 

lényegi jelentősége nincs az életvitel egészét tekintve: sokkal konkrétabb vallási élettartalmak 

munkáltak a kapitalizmus keletkezése idején, s – korlátozottabb mértékben – munkálnak ma is). 
120 Vö. Tauler, Basler Ausgabe, folio 161 sk.  
121 Lásd Tauler különösen nagy érzelmi töltetű prédikációt, i. m., és fol. 17.18 (20. sor)  
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122 Mivel ezek a Lutherra vonatkozó megállapítások csak ezt szeretnék rögzíteni, érje be itt az Olvasó 

egy ennyire lecsupaszított, előzetes vázlattal, amely kifejezetten Luther értékelésének a nézőpontjából 

semmiképp sem lehet kielégítő. [a 2. kiadás jegyzete]  
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123 Jánosy István fordítása. 
124 Persze aki elfogadná a levellerek történelemkonstrukcióját, abban a szerencsés helyzetben volna, 

hogy ezt is a fajok különbségére vezesse vissza: meggyőződésük szerint az angolszászok 
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képviselőiként, az a „birthright”-jukat („elsőszülöttségi jogukat”) védelmezték Hódító Vilmos és a 

normannok leszármazottaival szemben. Egészen meglepő, hogy mindeddig még senki sem értette 

úgy, hogy a plebejus „kerekfejűek” antropometriai értelemben „kerek fejűek” volnának. [Egészen 

meglepő, hogy... „kerek fejűek” volnának”: 2. kiadás] 
125 2. kiadás. 
126 Különösen az angolok nemzeti büszkesége, a Magna Charta és a nagy háborúk következménye. A 

külföldi lányszépség megpillantásakor ma oly tipikus „She looks like an English girl” (Olyan szép, 

mintha angol volna) megnyilatkozásról is már a 15. századból tudósítanak források. [a 2. kiadás 

lábjegyzete] 
127 Ezek a különbségek természetesen Angliában is megmaradtak. Nevezetesen a „squirearchy” a mai 

napig megmaradt a „merry old England” hordozójának, és a reformáció kezdetétől eltelt egész 

időszak felfogható az angolság két típusának egymással vívott harcaként. Ebben igazat adok Moritz 

Julius Bonn-nak, aki Gerhart von Schulze-Gävernitz szép írásához (Britischer Imperialismus und 

englischer Freihandel zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts) a Frankfurter Zeitungban fűzött 

megjegyzéseiben taglalta ezt. Vö. Hermann Levy: Studien über das englische Volk, „Archiv für 

Sozialwissenschaft und Sozialpolitik”.  
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128 1. kiadás: ... az itt következő tanulmányok is hozzá tudnak járulni...  
129 Épp ebből a célból vezethető le, mi joggal kerülnek tanulmányaim ebbe a folyóiratba, amely pedig 

programja szerint általában nem érdeklődik tisztán történeti munka iránt. 
130 1. kiadás: anyagi.  
131 Különös módon épp ezt a tételt tulajdonították nekem újra és újra, e megjegyzések és a 

továbbiakban következő, változatlanul hagyott és véleményem szerint elég világos megjegyzések 

dacára. [2. kiadás] 
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132 a 2. kiadásban nem szerepel 
133 ha ez már elég egyértelműen kirajzolódott: 2. kiadás. 
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134 Nem tárgyaljuk külön a zwinglizmust, mivel rövid ideig volt nagy hatalom birtokában, majd 

jelentősége zuhanásszerűen visszaesett. – Az arminianizmus, amelynek dogmatikai sajátosságát az 

eleve elrendelés tana nyersen megfogalmazott változatának az elutasítása jelentette, szektaként csak 

Hollandiában (és az Egyesült Államokban) szilárdult meg, s ebben a fejezetben érdektelen, illetve 

csak negatív szempontból érdekes számunkra, amennyiben Hollandiában a kereskedő patríciusság 

felekezete volt (erről lásd a későbbiekben). Dogmatikája az anglikán egyházban, valamint a metodista 

felekezetek többségében volt érvényes. „Erastusi” (azaz az állam szuverenitását egyházi ügyekben is 

elismerő) álláspontja azonban minden, tisztán politikailag érintett hatalmi tényező álláspontja volt: az 

angliai Hosszú Parlamenté éppúgy, mint Erzsébet királynőé és a holland parlamenté, s mindenekelőtt: 

Oldenbarneveldté. [„illetve csak negatív... lásd a későbbiekben”; „Erastusi”...mindenekelőtt: 

Oldenbarneveldté”: 2. kiadás].  
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135 A „puritanizmus” fogalmának fejlődéséről lásd mindenekelőtt John L. Sanford Studies and 

Reflections of the Great Rebellion című művében olvasható fejtegetését (65. sk. o.) Ha egyáltalán 

használjuk, itt mindig a XVII. századi köznyelvi értelemben értjük a szót: a hollandiai és angliai 

aszketikus irányultságú vallási mozgalmakra vonatkozik, függetlenül az egyházi alkotmánnyal 

kapcsolatos felfogásukban és a dogmáikban megmutatkozó különbségektől, azaz az 

„independenseket”, a kongregacionalistákat, a baptistákat, a mennonitákat és a kvékereket is magában 

foglalja. 
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136 Ezt igen rosszhiszeműen félreértették egyes, e kérdéseket taglaló szerzők. Nevezetesen Sombart, 

de Brentano is állandóan etikai témákat tárgyaló szerzőket idéznek (többnyire olyanokat, akikről 

tőlem értesültek), mint akik életszabályokat kodifikálnak, ám soha nem teszik fel a kérdést, közülük 

melyekért is járt – lélektanilag egyedül hatásos – üdvprémium. 
137 Aligha szükséges külön hangsúlyoznom, hogy e vázlatos fejtegetés, amennyiben tisztán a 

dogmatika terepén mozog, mindenütt „másodkézre”, vagyis az egyház- és dogmatörténeti 

szakirodalomra támaszkodik, s ennyiben semmiképp sem támaszt igényt „eredetiségre”. Lehetőség 

szerint természetesen igyekeztem elmélyülni a reformáció történetének forrásaiban. Ugyanakkor nagy 

elbizakodottságról tanúskodott volna szándékosan figyelmen kívül hagyni sok évtized intenzív és 

kifinomult teológiai munkáit, s nem engedni – ami teljesen elkerülhetetlen –, hogy azok vezessenek a 

források megértésében. Csak remélhetem, hogy a vázlat kényszerű rövidsége nem vezetett nem 

helytálló megfogalmazásokhoz, s hogy legalább tárgyilag jelentősebb félreértéseket sikerült 

elkerülnöm. A teológiai szakirodalom legfontosabb műveit ismerők számára biztosan csak annyiban 

tartalmaz „újat” a fejtegetés, amennyiben természetesen mindent a számunkra fontos nézőpontok 

szerint ábrázol, márpedig közülük néhány, egyenesen döntő jelentőségű – pl. az aszkézis racionális 

karaktere és jelentősége a modern „életstílus” tekintetében – természetszerűen viszonylag távol állt a 

teológiát a középpontba helyező szerzőktől. E nézőpontokkal, illetve általában a téma szociológiai 

aspektusával tanulmányom megjelenése óta szisztematikusan foglalkozott már Ernst Troeltsch a 

fentebb idézett művében (a „Gerhard und Melanchthon” című tanulmánya, illetve a Göttingische 

Gelehrte Anzeigenben megjelent számos recenziója már tartalmazza nagy munkája bizonyos 

kezdeményeit.) [Bizonyos más nézőpontokat – pl. az. oldalon érintetteket – itt azért is csak csak 

utalásszerűen tárgyaltunk, mert Ernst Troeltsch a Hinneberg-féle gyűjteményes kötetbe szánt 

tanulmányában [„Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit”, in: Paul Hinneberg 

(Hrsg.): Die Kultur der Gegenwart, Leipzig/Berlin 1922(2), 431-792. o.] remélhetőleg részletesebben 

ki fog térni e problémákra (lex naturae, stb.), amelyekkel a „Gerhard und Melanchthon” című 

tanulmányán kívül a Göttingische Gelehrte Anzeigenben megjelent számos recenziójában is 
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foglalkozik, és szaktörténészként természetesen jobban feldolgozza majd őket, mint én a legnagyobb 

igyekezettel is tudnám.” – 1. kiadás] – Már csak terjedelmi megfontolásokból sem idézem az összes 

felhasznált munkát, hanem mindig csak azokat, amelyeket az adott szövegrész kifejezetten követ, 

vagy amelyekhez valahogyan kapcsolódik. Nemritkán éppenséggel régebbi szerzők műveiről van szó, 

ha a bennünket érdeklő nézőpontok hozzájuk estek közelebb. A német könyvtárak egészen szánalmas 

alulfinanszírozottsága miatt a provincián csak néhány kurta hétre kaphatjuk meg könyvtárközi 

kölcsönzéssel, berlini vagy más nagy könyvtárakból a legfontosabb forrásmunkákat. Ez a helyzet pl. 

Gisbertus Voetius és Richard Baxter műveivel, Tyerman Wesley-monográfiájával az összes 

metodista, baptista és kvéker, valamint általában a reformáció kezdeti időszakának sok, a Corpus 

Reformatorumban nem szereplő szerzőjével. A beható vizsgálódáshoz sok szempontból feltétlenül 

szükséges angol, de még inkább amerikai könyvtárakat felkeresni. Az itt következő vázlathoz 

természetesen általában véve be kellett érnem azzal (és elegendőnek is bizonyult az), ami 

Németországban elérhető volt. – Annak következtében, hogy az amerikai egyetemek egy ideje 

jellemzően szándékosan megtagadják a saját „szektás” múltjukat, a könyvtárak nem szereznek be 

idevágó szakirodalomi művet (vagy csak nagyon keveset) – ez az amerikai élet „szekularizáció” felé 

mutató általános tendenciájának egy vonása, amely hamarosan teljesen és végérvényesen feloldja a 

történelmileg áthagyományozott népkaraktert és megszünteti az ország bizonyos alapvető 

intézményeinek az értelmét. Kénytelenek vagyunk elmenni a kis, vidéki, ortodox szekta-egyetemekre. 
138 A továbbiakban elsősorban semmiképp sem az aszketikus irányzatok eredete, előfeltételei és 

fejlődéstörténete érdekelnek bennünket, hanem adottnak vesszük a gondolati tartalmát, amilyen 

teljesen kifejlett formájában volt. 
139 Kálvinról és általában a kálvinizmusról Franz Wilhelm Kampschulte alapvető munkáján kívül 

Erich Marcksnak a Coligny életéről szóló művében adott összefoglalója segít eligazodni. Nem 

mindenütt kezeli megfelelő kritikával a történeti anyagot és nem mindenütt elfogulatlan Douglas 

Campbell munkája, a The Puritans in Holland, England and America (2 kötet). Erőteljes negatív 

elfogultság jellemzi Allard Pierson Studien over Johan Calvijnját. A holland fejlődést illetően John 

Lothrop Motley-n kívül a holland klasszikusok műveit érdemes fellapozni, kivált Groen van 

Prinsterer Geschiedenis van het Vaderland, a La Hollande et l'influence de Calvin (1864) és a Le 
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parti antirévolutionnaire et confessionnel dans l'église des Pays-Bas (1860 – a modern Hollandiát 

illetően), továbbá elsősorban Robert Fruin Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, s különösen 

pedig Jean Charles Naber Calvinist of Libertijnsch? című művét, illetve rajtuk kívül Willem Jan Frans 

Nuyens: Geschiedenis der kerkelijke en politieke geschillen in de republiek der zeven vereenigde 

provincien (Amsterdam 1886) és a XIX. századot illetően August Köhler: Die niederländische 

reformierte Kirche (Erlangen 1856) című könyvét; Franciaországgal kapcsolatban Gottlob von Polenz 

művén kívül újabban Henry Martin Baird: History of the rise of the Huguenots of France, Angliával 

kapcsolatban Carlyle, Macaulay, Masson és – last not least – Ranke könyvein kívül legújabban 

különösen Samuel Rawson Gardiner és Charles Harding Firth különböző, később idézendő munkáit, 

továbbá pl. John James Taylor: A retrospect of the religious life in England (1845) című könyvét és 

Hermann Weingarten kiváló munkáját: Die englischen Revolutions-Kirchen, továbbá Ernst 

Troeltschnek az angol „moralistákról” a Realenzyklopädie für Protestantische Theologie und Kirche 

3.kiadásában megjelent tanulmányát, valamint – magától értetődően – a Soziallehren der christlichen 

Kirchen und Gruppen című művét, s végül Eduard Bernstein a Geschichte des Sozialismus-ban 

(Stuttgart 1895, Bd. I/506sk. o.) olvasható kitűnő esszéjét. [Az 1. kiadásban így folytatódik a mondat: 

...amellyel később, egy másik összefüggésben behatóbban kívánok még foglalkozni.] A legjobb (több 

mint 7000 tételt tartalmazó) bibliográfia Henry Martyn Dexter Congregationalism of the last 300 

years című – természetesen kivált (de nem kizárólag) az egyházi alkotmányokat érintő kérdésekkel 

foglalkozó – könyvében található. Ez a könyv lényegesen magasabb színvonalat képvisel, mint 

Thomas Price (History of Nonconformism), Herbert S. Skeats és mások művei. Skóciát illetően lásd 

pl. Karl Heinrich Sack Kirche von Schottlandját (1844) és a John Knoxra vonatkozó szakirodalmat. 

Az amerikai gyarmatokat illetően a számos szakirodalmi mű közül kiemelkedik John Andrew Doyle: 

The English in America című munkája. Lásd továbbá a következő műveket: Daniel Wait Howe: The 

Puritan Republic (Indianapolis, The Bowen-Merrill-Cy publishers), John Brown: The pilgrim fathers 

of New England and their Puritan successors (3. kiadás, Revell). A további idézeteket lásd az adott 

helyen. A tanbeli különbségeket illetően az itt következő fejtegetés igen sokat köszönhet 

Schneckenburger korábban [1. kiadás: a tanulmányom első részében] már idézett előadásciklusának. – 

Albrecht Ritschl alapvető műve, a Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung (3 

kötet, itt a 3. kiadás szerint idézzük), amely erőteljesen vegyíti a történeti fejtegetést értékítéletekkel, 

annak a szerzőnek a megkülönböztetett sajátosságát mutatja, akit bár nagyívű és metszően éles 

gondolkodás jellemez, mégsem mindig adja meg a felhasználó számára az „objektivitás” teljes 

bizonyosságát. Például olyankor, amikor elveti Schneckenburger felfogását, gyakran kétségesnek 

látom annak jogosságát, jóllehet egyébként egyáltalán nem alkotok saját véleményt. Úgy tűnik 

továbbá, gyakran értékítélet dönt arról, hogy a vallási gondolatok és hangulatok tarka sokaságából 

már Luthernál is mi számít „lutheri” tannak: lutheri tan az, ami Ritschl számára tartósan értékes a 

lutheránusságban. Az a lutheránusság ez, amilyennek (Ritschl szerint) lennie kellene, s nem mindig 

az, amilyen ténylegesen volt. Aligha szükséges külön megemlíteni, hogy mindenütt támaszkodom 

Karl Müller, Reinhold Seeberg mások műveire. – Az itt következőkben azt róttam vezeklésül az 

olvasóra és magamra is, hogy lábjegyzetek rosszindulatú daganat módjára burjánzó szövedékén rágja 

át magát: ebben az a késztetés játszott döntő szerepet, hogy kifejezetten a teológiailag nem képzett 

olvasók számára lehetővé tegyem az e vázlatban érintett gondolatok legalább előzetes ellenőrzését, 

többek között bizonyos további, hozzájuk kapcsolódó nézőpontokra utalva [1. kiadás: ebben egyfelől 

a helytakarékosság kényszere, másfelől az a késztetés játszott döntő szerepet, hogy kifejezetten a 
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teológiailag nem képzett olvasókban rövidségével ne keltse túlságosan azt a benyomást, hogy csupán 

hevenyészett ötleteket kíván csupán rögzíteni. – „illetve rajtuk kívül ... 1856) című könyvét”; 

„valamint – magától értetődően ... Gruppen című művét”; „Skóciát illetően lásd...Knoxra vonatkozó 

szakirodalmat”; „Lásd továbbá a ... az adott helyen”].  
140 A következő vázlatos gondolatmenetet illetően hadd figyelmeztessek előre nyomatékosan arra, 

hogy itt nem Kálvin személyes nézeteit, hanem a kálvinizmust vizsgáljuk, éspedig abban az alakban, 

amelyet a XVI. század végére és a XVII. századra öltött ott, ahol uralkodóan érvényesült a hatása (e 

nagy kiterjedésű területek egyszersmind a kapitalista kultúra hordozói is voltak). Németország eleinte 

teljesen kívül marad, mivel a tiszta kálvinizmus itt sohasem uralkodott nagy területeken. A 

„református” természetesen semmiképp sem azonos a „kálvinistával”. [az utolsó mondat: 2. kiadás] 
141Már az anglikán hitvallás 17. – vagyis a halálra való elrendelést (a hivatalos változattal ellentétben) 

kifejezetten tanító 1595-ös, úgynevezett lambethi – cikkelyének a Cambridge-i Egyetem által a 

Canterbury-i érsekkel egyetértésben történő deklarálását sem ratifikálta a királynő. A halálra való 

kifejezett eleve elrendelésnek – s nem csupán (a mérsékeltebb tanítás szerint): a kárhozat 

„megengedésének” – épp a radikálisok tulajdonítottak döntő jelentőséget (ahogyan a Hanserd 

Knollys-féle Hitvallásban látható).  
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142 Az itt és a továbbiakban idézett kálvinista hitvallások szövegét közli Karl Müller: Die 

Bekennstnisschriften der reformierten Kirche, Leipzig, 1903.  
143 Vö. a Savoy-i és az (amerikai) Hanserd Knollys-féle Deklarációval. A hugenották predesztináció-

felfogásáról lásd többek között Polenz i. m., I/545skk. o. 
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144Milton teológiájáról lásd Rudolf Eibach Theologische Studien und Kritikenben 1879-ben megjelent 

tanulmányát (felszínesen tárgyalja ezt anerről Macaulay az 1823-ban megtalált Doctrina Christiana 

Sumner-féle fordítása kapcsán írott esszéjében, Tauchnitz Ed. 185, 1sk. o.), további részleteket 

illetően pedig lásd David Masson túlságosan sematikus tagolású, hatkötetes angol alapművét és 

Alfred Stern erre támaszkodó német életrajzát. – Milton korán elkezdett távolodni a predesztináció 

kettős rendelkezés formájában megfogalmazott tanításától, hogy aggkorában végül az egészen 

kötetlen krisztushithez. Abban, ahogyan eloldódott a korához való minden kötöttségtől, bizonyos 

értelemben Sebastian Franckhoz hasonlítható. Csak míg Milton gyakorlatias-pozitív, addig Franck 

lényegileg kritikus természet volt. Milton csak tágabb értelemben „puritán”: a világon belül élt életet 

racionálisan az isteni akarat felé orientálja – ez az orientáció jelentette a kálvinizmus tartós örökségét 

az utókor számára. Egészen hasonló értelemben nevezhetnénk Franckot is „puritánnak”. Mivel 

elszigetelt jelenségeknek számítanak, ezért egyikükkel sem foglalkozunk elemzésünkben. 
145 „Ez a hit legmagasabb foka: hinni, hogy ő, aki oly keveseket üdvözít és oly sokakat kárhozatra ítél, 

kegyes, hogy ő, aki saját akaratából elkerülhetetlenül kárhozatra ítélhetővé tesz bennünket, 

igazságos...” – szól a De servo arbitrio nevezetes szöveghelye. (WA XVIII, 633.) 
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146 1. Kiadás: játszódik 
147 Mindketten, Luther és Kálvin is alapjában véve – lásd Albrecht Ritschl Geschichte des Pietismus 

című művében olvasható megállapításait és Julius Köstlin „Gott” szócikkét a Realencyklopädie für 

Protestantische Theologie und Kirchében (3. kiadás) – kétfajta Istent ismert: az Újszövetség 

kinyilatkoztatott, kegyes és jóságos Atyáját (ő uralja az Institutio Christiana első könyveit), s mögötte 

a rejtőzködő Istent (Deus absconditus), az önkényesen ténykedő zsarnokot. Míg Luthernál, aki – 

haszontalannak és veszélyesnek tartva – egyre inkább elkerülte a metafizikai síkra reflektálást, az 

Újszövetség Istene teljesen megőrizte az uralkodó pozícióját, addig Kálvinnál a transzcendens 

istenség gondolata ragadta meg az uralmat az élet fölött. A kálvinizmus mint tömegméretű vallás 

kifejlődése során tarthatatlannak bizonyult a transzcendens istenség gondolata, ám nem az 

Újszövetség mennyei Atyája, hanem az Ószövetség Jahvéja lépett a helyébe.  
148 Az itt következőkhöz lásd Max Scheibe: Calvins Prädestinationslehre, Halle 1897. Általában a 

kálvinista teológiához pedig: Heinrich Heppe: Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche, 

Elberfeld, 1861. 
149 Corpus Reformatorum LXXVII/186. skk. o. [Commentarius in Epistolam Pauli ad Romanos] 
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150 Lk 15,8-10. 
151 A kálvinista tanfogalom itt következő ábrázolásához nagyon hasonlót találhat az olvasó például 

Johannes Hoornbeek Theologia practicája (Utrecht 1663) eleve elrendelést tárgyaló – jellemző 

módon közvetlenül a De Deo cím után álló szakaszában (de praedestinatione, II.2) jellemző módon 

közvetlenül az Istenről szóló után következik. Hoornbeek elsősorban az efézusbeliekhez írt levél 1. 

fejezetére támaszkodik mint szentírási szövegre. – Az eleve elrendelés és az isteni gondviselés egyéni 

felelősséggel való összekapcsolására az akarat empirikus” szabadságának a megmentésére irányuló 

különböző, inkonzisztens próbálkozásokat itt nem szükséges elemeznünk. (E próbálkozások már a 

tant elsőként körvonalazó Ágostonnal elkezdődtek.) 
152 A legmélyebb közösség (Istennel) nem intézményekben, testületekben vagy egyházakban, hanem a 

magányos szívben valósul meg” – fogalmazza meg a döntő szempontot Edward Dowden, a Puritan 

and Anglican című szép könyvében (234. o.). Az egyes ember e mélységes belső elmagányosodásával 

ugyanígy találkozunk a Port Royal janzenistáinál is, akik elfogadták a predesztináció tanát.  



80 
 

                                                                 
153 Mt 28,18-20. 
154 Ellenben azok, akik megvetik az ilyen fajta gyülekezetet [jelesül az olyan egyházat, amelyben 

érvényesül a tiszta tan, a szentségek és az egyházfegyelem],... nem lehetnek bizonyosak az 

üdvösségükben, aki pedig makacsul kitart e megvetésben, az nem kiválasztott.” Kaspar Olevian: De 

substantia foederis, 222. o. 
155 „Általában azt mondják, Isten az emberi nem megváltására küldte a Fiát – azonban nem ez volt a 

célja, hanem csak néhány ember akart kisegíteni a bűnösségükből..., és azt mondom nektek, Isten csak 

a kiválasztottakért halt meg...” (az 1609-ben Broekban tartott prédikáció, lásd: Hendrik Cornelis 

Rogge: Johannes Wtenbogaert en zijn tijd II/9. Vö. Willem Jan Frans Nuyens: Geschiedenis der 

kerkelijke en politieke geschillen in de republiek der zeven vereenigde provincien (1598-1625), 

II/232.) Krisztus közvetítő voltát is komplikáltan indokolja meg a Hanserd Knollys-féle hitvallás: 

tulajdonképpen mindvégig abból indul ki, hogy Istennek voltaképpen nem volt szüksége erre az 

eszközre. 
156 Erről a folyamatról lásd „A világvallások gazdasági etikájáról” írott tanulmányaimat. Mint 

vizsgálódásaimból kirajzolódik, már a régi izraelita etikának a vele tartalmilag közeli rokonságot 

mutató egyiptomi és babilóniai etikához képest elfoglalt külön álláspontja és a próféták kora óta 

végbement fejlődése teljes egészében ezen az alapvető tényálláson nyugodott: a szentségi mágiának 

mint az üdvösséghez vezető útnak az elutasításán. (a 2. kiadás jegyzete) 
157 A legkövetkezetesebb álláspont szerint a keresztség csak a tételes előírásból fakadóan kötelező, de 
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az üdvösség szempontjából egyáltalán nem szükséges. Ezért tudták érvényesíteni a szigorúan puritán 

skót és angol independensek azt az alapelvet, hogy nyilvánvalóan elvetettek (például az iszákosok) 

gyerekei ne részesüljenek keresztségben. Az 1586-os edami zsinat csak abban az esetben javasolta 

megkeresztelni (Art. 32, 1) azt a felnőttet, aki részesülni kívánt a keresztségben, de még nem „érett” 

az úrvacsorára, ha kifogástalan a magatartása, és kívánságát „zonder superstitie” [babonától 

mentesen] fogalmazza meg. (a 2. kiadás jegyzete)  
158 Ez a negatív viszonyulás az „érzékek kultúrájához” Dowden idézett művében kifejtett szép 

gondolatmenete szerint egyenesen a puritanizmus konstitutív eleme.  
159 Az „individualizmus” kifejezés az elképzelhető különneműbb jelentéseket öleli fel. Hogy itt mit 

értünk rajta, az remélhetőleg világosan kiderül a további utalásokból. A szó egy másik értelmében 

azért nevezték „individualistának” a lutheránusságot, mert nem ismer aszketikus életszabályozást. 

Ismét egészen más értelemben használja a szót pl. Dietrich Schäfer, amikor egy fölöttébb informatív 

írásában („Zur Beurteilung des Wormser Konkordats”, Abhandlungen der Berliner Akademie, 1905) 

azért nevezi a „kifejezett individualitás” korának a középkort, mert a történész számára releváns 

történés szempontjából ma már nem tapasztalt jelentőséggel bírtak irracionális mozzanatok. Igaza 

van, de talán igazuk van azoknak is, akikkel szembeszegezi a vizsgálódásait, hiszen ha ugyanúgy 

„individualitásról” és „individualizmusról” beszélnek is, valami egészen mást értenek a kifejezéseken. 

– Jacob Burckhardt zseniális megfogalmazásai ma már részben meghaladottnak számítanak, és épp 

most volna tudományosan ismét fölöttébb érdemes alapos, történetileg orientált fogalomelemzést 

végezni. Ennek természetesen pontosan az ellenkezőjét jelenti, ha a játékösztön arra indít bizonyos 

történészeket, hogy plakátsílusban „definiálják” a fogalmat csak azért, hogy valamely történelmi 

korszakot megcímkézhessenek vele. 
160 És ugyanígy ellentétes a későbbi katolikus tanítással (bár az ellentét itt kevésbé éles). Pascal mély, 

szintúgy a kegyelmi kiválasztás tanán nyugvó pesszimizmusa ellenben janzenista eredetű, és az ebből 

fakadó, világtól menekülő individualizmusa semmiképp sem cseng egybe a hivatalos katolikus 

állásfoglalással. Erről lásd Paul Honigsheim már idézett [...] írását a francia janzenistákról. (a 2. 
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kiadás jegyzete) 
161 A janzenistáknak teljesen ugyanez a felfogásuk. (a 2. kiadás jegyzete)  
162 Bayly: Praxis pietatis (német kiadás, Leipzig, 1724) 187. o. Az (itt az 1712-es hallei harmadik 

kiadás alapján idézett) Theologische Bedenkenjében Spener hasonló álláspontot foglal el: a barát 

ritkán adja tanácsát Isten dicsőségét szem előtt tartva, többnyire testhez kötődő (nem szükségképpen 

egoista) szándékok vezérlik. – „Ő” – a „tudó ember” – „nem vak senkinek az ügyében sem, de 

legjobban a saját ügyében lát. A saját ügyei körére szorítkozik, és nem nyújtja fölöslegesen tűzbe az 

ujját. ... Látja [a világ] hamisságát, s így megtanulja, hogy mindig csak önmagában bízzék meg, 

másokban pedig csak annyira, hogy ne sérüljön, ha csalódás éri” – bölcselkedik Thomas Adams 

(Works of the Puritan Divines, V/LI. o.) – Továbbá azt javasolja Bayly (Praxis pietatis, i.m., 176. o.), 

hogy minden reggel, mielőtt emberek közé megyünk képzeljük el, hogy csupa veszélyeket tartogató, 

elvadult erdőbe hatolunk, és kérjük Istentől „az óvatosság és az igazságosság palástját”. – Ez az érzés 

egyszerűen minden aszketikus felekezetet áthat, és néhány pietista közvetlenül ennek hatására 

választott valamiféle, a világon belül élt remeteéletet. A (herrnhutiak elképzeléseit visszhangzó) Idea 

fidei fratrum című művében (382. o.) még August Gottlieb Spangenberg is nyomatékosan a Jer 17,5-

re emlékeztet: „Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik”. – Ahhoz, hogy felmérjük, voltaképpen 

mekkora emberellenségről árulkodik ez az életszemlélet, olvassuk el figyelmesen például 

Hoornbeeknak az ellenségszeretet kötelességéről szóló fejtegetéseit is (Theologia practica, I/882. o.): 

„Végülis inkább állunk bosszút azzal, hogy a felebarátunkat, akin nem álltunk bosszút, átadjuk a 

bosszúálló Istennek ... Minél inkább mi magunk állunk bosszút magunkért, annál kevésbé teszi meg 

ezt értünk Isten”: a bosszúnak ugyanaz az „eltolása” [Traumdeutung, Psychopathologie] ez, mint 

amilyennel az Ószövetség száműzetés kora utáni részeiben találkozunk: a bosszú érzésének a 

kifinomult fokozásával és interiorizálásával találkozunk a régi „szemet szemért” elvhez képest. A 

„felebaráti szeretetről” lásd továbbá lentebb is [...] [...:, micsoda kifinomult fokozása ez a régi zsidó 

„szemet szemért” elvnek, s micsoda mintája a keresztény felebaráti szeretetnek! Erről lásd még alább 

is [...]”: 1. kiadás.  
163 1. kiadás: értelmezése. 
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164 A gyóntatószék természetesen nemcsak ilyenként fejtett ki hatást, pl. Muthmann megfogalmazásai 

(Zeitschrift für Religionspsychologie, I, Heft 2, 65. o.) túlságosan leegyszerűsítőek a gyónás 

komplikált lélektani problémájának a leírásához. (a 2. kiadás jegyzete) 
165 Épp ez a kombináció oly fontos a kálvinista társadalmi szervezetek lélektani alapjainak a 

megítéléséhez. Belül mind „individualista”, „cél-” vagy „értékracionális” indítékokon nyugszanak. Az 

individuum sohasem érzelmi indításra csatlakozik hozzájuk. „Isten dicsősége” és a saját üdvösség 

mindig a „tudatküszöb” [Simmel: Philosophie des Geldes] fölött marad. A társadalmi szerveződés 

sajátossága a puritán múltú népek esetében még mindig magán viseli ennek bizonyos jellegzetes 

nyomait.  
166 Antiautoritárius alapvonása miatt – hiszen céltalanságára hivatkozva megfosztott értékétől minden 

egyházi és állami gondoskodást az etika és a lelki üdvösség szférájában – ismételten a betiltás várt rá, 

jelesül például a holland parlament részéről. A következmény mindig konventikulumok szervezése 

volt (pl. 1614 után). 
167 Bunyanről lásd James A. Froude életrajzát a John Morley-féle gyűjteményben (English Men of 

Letters), továbbá Macaulay (felszínes) vázlatát (Miscellenous Works, II/227. o.) – Bunyan 

indifferensen viszonyul a kálvinizmuson belüli felekezeti különbségekhez, a maga részéről azonban 

szigorú kálvinista baptista.  
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168 Csak persze épp e félelem hatásai oly jellemzően mások Bunyannél és Ligourinál: ugyanaz a 

félelem, amely az utóbbit önmaga mindenféle elképzelhető gyötrésére sarkallja, az előbbit férfias, 

nyughatatlan és szisztematikus életmunkára ösztönzi. (1. kiadás)  
169 „A katolicizmussal szemben... hogy megtagadja tőle”; „Ezen kívül azonban...következmények 

azonban kézenfekvők”; „s még inkább... Honnan e különbség?”: 2. kiadás.  
170 Itt kézenfekvő utalni arra, hogy a református keresztyénség társadalmi karakterét illetően 

kétségtelenül nagyon fontos volt az a kálvinista gondolat, amely szerint a „Krisztus testébe való 

betagolódás” követelményéből következően az üdvösség szempontjából szükséges a valamilyen, az 

isteni előírásoknak megfelelő közösségbe való felvétel. [1. kiadás: Azt, hogy a református 

keresztyénség társadalmi karakterét illetően nagyon fontos az a kálvinista gondolat, amely szerint a 

„Krisztus testébe való beoltódás” (Kálvin: Institutio III.11.10) követelményéből következően az 

üdvösség szempontjából szükséges valamilyen, az isteni előírásoknak megfelelő közösségbe való 

felvétel, úgy sejtem, Ernst Troeltsch részletesebben ki fogja fejteni a korábban már említett, készülő 

tanulmányában.] A mi sajátos nézőpontjaink szerint azonban kicsit máshova esik a probléma 

súlypontja. Ez a dogmatikai gondolat tisztán intézményes jellegű egyházban is kiformálódhatott 

volna, amint ismeretesen meg is történt. Magában a tanban nincs meg a közösségépítő kezdeményezés 

felkeltésére alkalmas pszichológiai erő, maga a tan nem képes olyan erővel felruházni, mint a 

kálvinizmus. A kálvinizmus e közösségépítő törekvése épp a „világban”, az Isten által előírt 

gyülekezetsémákon kívül is fejtett ki hatást. [1. kiadás: „És ez a közösségépítő törekvés épp az Isten 

által előírt gyülekezetsémákon kívül is fejt ki hatást.”] Itt épp az a hit [1. kiadás: „általános gondolat”] 

a mértékadó, hogy a keresztyén az in majorem Dei gloriam munkálás révén igazolja kegyelmi 

állapotát (lásd alább), és a mindent átható rettegés a teremtményistenítéstől és az emberekhez fűződő 

személyes kapcsolatokhoz kötődéstől szükségképpen a tárgyszerű (személytelen) hatáskifejtés 

pályájára terelte észrevétlenül ezt az energiát. A kegyelmi állapotának beigazolódását a szívén viselő 

keresztyén Isten céljait szem előtt tartva fejt ki hatást, márpedig ezek csak személytelenek 
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lehetnek. Az ember és ember közti, tisztán érzelmi jellegű – vagyis nem racionálisan meghatározott – 

személyes viszonyok épp a puritán etikában (illetve általában az aszketikus etikákban) keveredhetnek 

igen könnyen a teremtményistenítés gyanújába. A barátságot illetően – a korábban 

mondottakon kívül – pl. az alábbi intés mutatja ezt világosan: „Irracionális, és racionális 

teremtményhez nem illő dolog bárkit is az ész által megengedett mértéknél jobban szeretni... Ez 

nagyon gyakran annyira leköti az emberek gondolkodását, hogy akadályozza az istenszeretetüket. 

(Baxter: Christian Directory, IV/253. o.). Újra és újra találkozunk ilyen gondolatmenetekkel. A 

kálvinistát lelkesíti az a gondolat, hogy Istennek a világ, de a társadalmi rend formálásban is az 

objektíve célszerűt kell akarnia mint dicsősége magasztalásának az eszközét: nem a teremtményt a 

maga kedvéért, de akaratának alávetett teremtményi világ rendjét. A szenteknek a kegyelmi 

kiválasztás tana által felszabadított tettvágya ennélfogva teljes egészében a világ racionalizálására 

irányuló törekvésbe torkollik. Nevezetesen az az önmagában semmiképp sem új gondolat is, hogy a 

„köz”-haszon vagy „the good of the many” – miként Baxter (Christian Directory, IV/262. o.) némileg 

erőltetetten a Róm 9, 3-at idézve [holott Aquinói Tamást lett volna kézenfekvő: bonum multorum 

praefertur bono unius IIª-IIae q. 11 a. 4 co.] egészen a későbbi liberális racionalizmus értelmében 

megfogalmazza – az egyes emberek minden „személyes” vagy „privát” java elé helyezendő, a 

teremtményistenítés elutasításából következett a puritanizmus számára. – A személyes szolgálatoktól 

való hagyományos amerikai irtózás a „demokratikus” érzésekből fakadó egyéb nyomós okokon kívül 

(közvetett módon) minden bizonnyal e hagyománnyal is összefügg. [1. kiadás: A személyes 

szolgálatoktól való modern amerikai irtózás (közvetett módon) természetesem e hagyománnyal is 

összefügg.] De ugyanígy e hagyománnyal függ össze a puritánná lett népek cézárizmussal szemben 

tapasztalható viszonylag nagyfokú immunitása, valamint az angolok nagy államférfiaik iránt 

tanúsított, belsőleg általában szabadabb, egyfelől inkább a nagyok „elfogadására” hajló, másfelől 

viszont minden hisztérikus „szerelmet” és azt a naiv gondolatot elutasító beállítódása, hogy valaki 

lehet „hálából” politikai engedelmességre kötelezett – ellentétben bizonyos jelenségekkel, amelyeket 

pl. 1878-tól Németországban (pozitív és negatív módon) megéltünk. – Az autoritáshitnek, illetve a 

még legszentebb és legkiemelkedőbb emberek mértéken felüli megbecsülésének is a bűnös voltáról – 

az előbbi éppenséggel csak személytelenként és a Szentírás tartalmára irányulóként megengedett, az 

utóbbi pedig végső soron az Isten iránti engedelmességet veszélyezteti – lásd Baxter: Christian 

Directory (2. kiadás, 1678) I/56. – Hogy politikailag mit jelentett a „teremtményistenítés” elutasítása 

és az az elv, hogy először is az egyházban, de végső soron általában az életben is csak Isten 

„uralkodjék”, az nem ebbe az összefüggésbe tartozik [1. kiadás: ...uralkodjék, arról később ejtek szót. 

[„ismeretesen”; „és az emberekhez fűződő személyes kapcsolatokhoz kötődéstől”; „A kegyelmi 

állapotának...csak személytelenek lehetnek”; A kálvinistát lelkesíti...világ racionalizálására 

törekvésben”: 2. kiadás] 
171 1. kiadás: istenfogalom. 
172 Többször szót kell még ejtenünk a dogmatikai és a gyakorlati-pszichológiai „következmények” 

viszonyáról. Aligha szükséges leszögezni, hogy a kettő nem azonos. (a 2. kiadás jegyzete) 
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173 A „társadalmi” itt természetesen egyáltalán nem a szó modern értelmében értendő, hanem 

egyszerűen a politikai, egyházi és más közösségszerveződésekben végzett ténykedésre utal.  
174 A bármi más célból, mint Isten dicsősége kedvéért végzett jó cselekedetek: bűnösök (Hanserd 

Knollys Hitvallás, XVI. fejezet). 
175 Hogy kifejezetten a vallási közösségi élet terepén mit jelent a „felebaráti szeretet” ilyen, az életnek 

kizárólag Istenre vonatkoztatása által meghatározott „személytelensége”, nagyon jól megvilágíthatjuk 

például a „China Inland Mission” és az „International Missionaries’ Alliance” viselkedésén (erről lásd 

Gustav Warneck: Geschichte der protestantischen Mission, 5. kiadás, 99. és 111. o.). Hatalmas 

költségek ráfordításával (például a csak Kínába küldött 1000 térítőre) hatalmas misszionárius-

seregeket szereltek fel, hogy vándorprédikátorokként szigorúan szó szerinti értelemben „kínálják fel” 

minden pogánynak az evangéliumot, mert ezt parancsolta Krisztus, aki ennek teljesítésétől tette 

függővé újraeljövetelét. Hogy az igehirdetéssel ekképp megszólítottak csatlakoztak-e a 

keresztyénséghez, s így részük lesz-e tehát az üdvözült boldogságban, illetve hogy akár csak 

nyelvtanilag is megértik-e a misszionárius nyelvét, nos ez teljesen mellékes, Isten dolga, aki egyedül 

rendelkezik erről. Hudson Taylor szerint (idézi Warneck, i. m.) Kínában kb. 50 millió család él. 1000 

misszionárius naponta (!) 50 családot tudna „elérni”, s így az evangéliumot 1000 nap, azaz valamivel 

kevesebb mint 3 év alatt tudnák az összes kínainak „felkínálni”. – Ez pontosan az a séma, amely 

szerint a kálvinizmus pl. az egyházfegyelmét érvényesítette: nem az ítélettel sújtottak lelki üdve volt a 

cél – hiszen ez egyedül Istenre tartozott (és in praxi: az érintettek saját ügye volt), és semmiképp sem 

befolyásolhatták az egyház fegyelmező eszközei –, hanem Isten dicsőségének a gyarapítása. – Azért, 

amit a modern, felekezetközi alapon nyugvó missziók véghezvittek, nem maga a kálvinizmus felelős. 

(Maga Kálvin elutasítja a pogánymissziót mint kötelességet, mondván, hogy az egyház további 

kiterjesztése „egyedül Isten műve” [„unius Dei opus”] [ez meglehet ironikus, hiszen nem bevett 

fordulat, de követi a kaptafát]). A missziós tevékenység azonban szemlátomást mégiscsak abból a 

puritán etikát átható képzetkörből fakad, amely szerint akkor teszünk eleget a felebaráti szeretetnek, 

ha az Isten dicsőségére teljesítjük az Ő parancsait. Ezzel a felebarátnak is megadjuk, ami neki jár, 

minden többi pedig Isten saját ügye. – Úgyszólván halott jelenség a „felebaráthoz” fűződő 

kapcsolatok „emberiessége”. Ez a legkülönbözőbb körülményekben nyilvánul meg. Például – hogy 
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ennek az atmoszférának még egy maradványát említsem – a bizonyos tekintetben joggal híres 

református szeretetszolgálat területén: az amszterdami árvákat még a 20. században is az 

elvágólagosan két, fekete és vörös vagy vörös és zöld részre osztott szoknyában vagy nadrágban – 

valamiféle bolondöltözékben – vonultatják a templomhoz, ami a múltban bizonyosan fölöttébb 

épületes színjátéknak számított, és amilyen mértékben Isten dicsőségét szolgálták a szereplők, olyan 

mértékben kellett minden személyes-„emberi” érzésükben sértve érezniük magukat. S mint még látni 

fogjuk, ugyanez érvényesült a magánjellegű „hivatástevékenység” legapróbb részleteiben is. – 

Természetesen mindez csak egyfajta tendenciát jelez, s később nekünk magunknak is bizonyos 

megszorításokat kell tennünk. De itt mindenképpen rögzítenünk kellett mint ennek az aszketikus 

vallásosságnak egy – és igen fontos – „tendenciáját”. 
176 Mindezekből a szempontokból, misztikus és világon kívüli, ennyiben tehát katolikus orientáltsága 

miatt egészen másképp fest a Port Royal predesztináció tana által meghatározott etikája (lásd 

Honigsheim, i. m.). (az 1. kiadásban az utolsó két mondat: „Később kell majd elemeznünk e 

nézőpontoknak a kálvinizmus politikai és gazdasági racionalizmusát illető jelentőségét: itt keresendő 

a kálvinista etika utilitárius jellegének a forrása, és szintén ebből fakadnak a kálvinista 

hivatásfogalom fontos sajátosságai.”) 
177 A teodíceaproblémának és...az egyes embert. (2. kiadás). 
178 Karl Bernhard Hundeshagen (Beiträge zur Kirchenverfassungsgeschichte und. Kirchenpolitik 1864 

I/37) azt az – azóta több szempontból is meghaladott – álláspontot képviseli, hogy a predesztináció 
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dogmája teológusoknak a nép körében ismeretlen tana volt. Ám ez csak a „nép” fogalmát a 

„műveltséget nélkülöző, alsóbb rétegek tömege” fogalmával azonosítva igaz. S még ebben az esetben 

is csak fölöttébb korlátozottan helytálló: Köhler (i. m.) kutatásai szerint a XIX. század 40-es éveiben 

épp a „tömegek” (értsd: a hollandiai kispolgárság) gondolkodását határozta meg szigorúan a 

predesztináció tana: a kettős határozat tagadói kivétel nélkül eretnekek és elvetettek voltak a 

szemükben. Őt magát is megkérdezték a (predesztináció fogalmai szerint értett) újjászületése 

időpontjáról. Részben ez határozta meg Isaac da Costa tevékenységét és a Hendrik de Cock-féle 

elkülönülést. Nemcsak Cromwell – akit már Eduard Zeller (Das theologische System Zwinglis, 17. o.) 

mintaadó példának vett a tan hatásának a szemléltetéséhez –, hanem az ő „szentjei” is egytől egyig 

nagyon jól tudták, miről is van szó; a dordrechti és a westminsteri zsinatnak a predesztináció tanával 

kapcsolatos határozatai mind nagyszabású nemzeti ügyeknek számítottak. Cromwell tryerei és 

ejectorei csak a predesztináció tanában hívőket engedtek soraik közé, és Baxter, noha egyébként 

Cromwell ellenfele volt, jelentősnek ítélte meg a papság minőségére gyakorolt hatásukat (Life I/72). 

Teljesen kizárt, hogy a református pietisták, az angliai és hollandiai konventikulumok résztvevői ne 

lettek volna tisztában a tanítással – hiszen épp ez indította őket a certitudo salutis közös keresésére. 

Azt, hogy mit jelentett, illetve mit nem jelentett a predesztináció ott, ahol teológustan volt, az 

egyházilag korrekt katolicizmus esetében látható, hiszen ezoterikus tanként és körvonalazatlan 

formában semmiképp sem maradt idegen a számára. (Itt az volt a döntő, hogy a katolicizmus mindig 

elvetette azt a felfogást, hogy az egyes embernek kiválasztottnak kell tartania és igazolnia kell magát. 

Lásd pl. az Adrian van Wyck által a Tractatus de praedestinatione című műben (Cöln 1708) kifejtett 

katolikus tanítást. Itt nincs módunk megvizsgálni, hogy mennyiben volt korrekt Pascal 

predesztinációhite.) – Hundeshagen, aki számára nem rokonszenves a tanítás, döntően nyilvánvalóan 

német körülményekből meríti benyomásait. Ez az ellenszenve abban a tisztán a dedukció segítségével 

megfogalmazott véleményében gyökerezik, hogy e tan szükségképpen erkölcsi fatalizmushoz és 

antinomizmushoz vezet. Ezt a véleményt már Zeller (i. m.) megcáfolta. Másfelől azonban nem 

tagadható, hogy lehetséges volt ilyen fordulat, Melanchthon és Wesley is beszélnek róla: jellemző 

azonban, hogy mindkét esetben az érzelmi „hit”-vallásossággal kapcsolódott össze. Márpedig ennek a 

számára, mivel hiányzott belőle a racionális igazolásgondolat, ez a következtetés csakugyan a dolog 

lényegében rejlett. – Az iszlámban felbukkantak ezek a fatalista következmények. De miért? Azért, 

mert az iszlámban az eleve meghatározás predeterminációt, nem pedig predesztinációt jelentett, azaz 

az evilági sorsra, nem pedig a túlvilági üdvösségre vonatkozott, s mert ennek következtében az 

iszlámban nem játszott szerepet az eleve elrendeltként „beigazolódás” etikailag döntő mozzanata, 

tehát csak a harcos félelmet nem ismerése következhetett belőle (mint a [görög] „Moira” esetében), 

de életmetodikai következmények nem, hiszen hiányzott az értük járó vallási „prémium”. Lásd F. 

Ullrich: Die Vorherbestimmungslehre im Islam und Christenheit című (heidelbergi) teológiai 

disszertációját (1912). – A tan szigorúságát a gyakorlatot – pl. Baxter tapasztalatait – figyelembe véve 

enyhítő módosítások mindaddig nem jutottak túlságosan közelről a tan lényegét, amíg nem érintették 

azt a gondolatot, hogy Isten határoz a konkrét egyes individuum kiválasztásáról és próbára tételéről. – 

De ami a legfontosabb: a (szó legtágabb értelmében vett) puritanizmus összes nagy alakja számára 

végső soron mégiscsak ez az ifjúkori fejlődésükre vészjósló komorsággal ható tanítás szolgált 

kiindulópontul: Milton számára éppúgy, mint – persze egyre kevésbé szigorúan – Baxter, de még a 

később igencsak szabadgondolkodóvá vált Franklin számára is. Későbbi felszabadulásuk a tan szigorú 

értelmezése alól a vallási mozgalom egészében végbement fejlődéssel párhuzamba állítható folyamat. 
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Ám minden nagy egyházi megújulási törekvés – legalábbis Hollandiában, de többnyire Angliában is – 

újra és újra közvetlenül e tanhoz kapcsolódott. [„S még ebben...Cock-féle elkülönülést” Cromwell 

tryerjei és ... hatásukat (Life I/72); „egyházilag korrekt”; „Azt, hogy mennyiben ... nincs módunk 

vizsgálni”; „Az iszlámban felbukkantak... teológiai disszertációját (1912)”: 2. kiadás; itt az volt a 

döntő – 1. kiadás: persze az volt ...] 
179 Ez még Bunyan A zarándok útja című művének az alaphangulatát is erőteljesen meghatározza.  
180 Nem azért állt távolabb ez a kérdés – a predesztináció dogmájától eltekintve is – már a közvetlen 

utódok korának lutheránusától is, mint a kálvinista kortársától, mert úgymond kevésbé érdekelte őt a 

lelki üdve, hanem mert az empirikusan létező lutheri egyházban végbement fejlődés során az egyház 

üdvintézmény-karaktere került előtérbe: az egyes ember tehát úgy érezte, rá irányul az egyház 

tevékenysége, s az ugyanakkor biztonságot is nyújtott a számára. A lutheránusságban is – jellemző 

módon – csak a pietizmus keltette életre a problémát. Maga a certitudo salutis kérdése azonban 

teljességgel központi jelentőségű volt minden nem szentségi megváltásvallás számára is – legyen bár 

az a buddhizmus, a dzsainizmus vagy bármi más: ezt ne vétsük szem elől. Ebből fakadt minden, 

tisztán vallási jellegű lélektani késztetés. [... s az ugyanakkor biztonságot is nyújt a számára; Maga a 

certitudo ... jellegű lélektani késztetés: 2. kiadás]  
181 Ilyen nyomatékosan a Bucerhoz írott levélben fogalmazza meg: Corpus Reformatorum 

XXIX/883sk. o. Ehhez vö. újfent Scheibe i.m., 30. o. 
182 A westminsteri hitvallás a kegyelem tévedhetetlen bizonyosságát is kilátásba helyezi a 

kiválasztottak számára (XVIII.2), noha minden tevékenységünkkel „haszontalan szolgák” [Lk 17,10] 
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maradunk (XVI.5), és egy életen át tart a rossz ellen vívott harc (XVIII.3). Csakhogy gyakran még a 

kiválasztottnak is hosszú küzdelmébe kerül megszerezni certitudót, amelyet a kötelességteljesítés 

tudata ad meg neki, s amelytől a hívő sohasem fosztatik meg teljesen. 
183 Lásd pl. Olevian: De substantia foederis gratuiti inter Deum et electos (1585), 257. o. – Johann 

Heinrich Heidegger: Corpus theologiae XXIV/87 és más szöveghelyek in Heinrich Heppe: Dogmatik 

der evangelisch-reformierten Kirche (1861), 425. o. 
184 A hamisítatlan kálvinista tanítás a hitre és az Istennel a szentségekben megvalósuló közösség 

tudatára hivatkozott, csak mellékesen megemlítve „a Szentlélek más gyümölcseit”. A szöveghelyeket 

lásd Heppe, i.m., 425. o. Maga Kálvin igen nyomatékosan elutasította azt a felfogást, amely szerint a 

jócselekedetek – noha a lutheránusokhoz hasonlóan szerinte is a hit gyümölcsei – megannyi arra utaló 

jel Isten számára, hogy kiérdemeljük a kegyét (Institutio, III.2.37-38). A gyakorlati fordulat, annak az 

– éppenséggel az aszkézisra jellemző – elképzelésnek az elfogadása, hogy a hit cselekedetekben 

igazolódik be, a kálvini tanításban végbemenő fokozatos módosulással [1. kiadás: átváltozással] 

párhuzamosan játszódik le: míg korábban elsősorban a tiszta tan és a szentségek az igaz egyház 

jellemzői, később velük egyenrangú jellé válik a „disciplina”. Ezt a fejlődést nyomon követhetjük pl. 

a Heppe által megadott szöveghelyeken (i. m., 194sk. o.), de abban is tetten érhetjük, ahogyan 

Hollandiában már a XVI. század végén meg lehetett szerezni a gyülekezeti tagságot (központi 

feltétele diszciplínának való egyértelmű, szerződésben rögzített alárendelődés volt). 
185 Erről lásd többek között Schneckenburger megjegyzéseit (i.m., 48. o.) 
186 Baxternél például újra felbukkan a „mortal és „venial sin” [„halálos” és a „bocsánatos” bűn] 

teljességgel katolikus megkülönböztetése. Az előbbi a kegyelmi állapot hiányának vagy nem aktuális 
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voltának a jele, s ilyenkor csak az egész ember megtérése („conversion”) szavatolhatja a birtoklását. 

A bocsánatos bűn nem összeegyeztethetetlen a kegyelmi állapottal. 
187 Így – sokféle árnyalatban – Baxter, Bayly, Sedgwick, Hoornbeek. Lásd továbbá a 

Schneckenburger által említett példákat (i. m., 262. o.) 
188 2Pét 1,10. 
189 Gyakran találkozni a „kegyelmi állapotnak” valamiféle rendi minőségként való – az aszkétarendről 

alkotott ókeresztyén elképzeléshez hasonló – felfogásával, többek között még Wilhelmus 

Schortinghuisnál is (Het innige Christendom 1740 – a könyvet betiltotta a holland parlament!). 
190 Ahogyan – mint később még megvilágítjuk – Baxter Christian Directoryjének számos 

szöveghelyén, különösen annak záró szakaszában. – A hivatásmunkának ez az ajánlása, elterelendő a 

figyelmet a saját erkölcsi kisebbrendűségről, Pascal pénzhajhászásra és hivatásaszkézisre vonatkozó 

pszichológiai értelmezésére emlékeztet: ezek önmagunk megtévesztésére abból a célból kiötlött 

eszközök, hogy eltereljék figyelmünket saját erkölcsi semmisségünkről. Nála azonban épp a 

predesztinációhit, a minden teremtményi eredendő bűnösségéből fakadó semmisségére vonatkozó 

meggyőződéssel együtt teljesen a világról való lemondás sürgetésének és a kontempláció (mint a bűn 

nyomásának enyhítésére és az üdvbizonyosság elérésére alkalmas egyedüli eszköz) ajánlásának 

szolgálatába állítódik. – A hivatásfogalom korrekt katolikus és janzenista változatával kapcsolatban 

Dr. Paul Honigsheim fogalmazott meg mélyreható megállapításokat a már idézett – egy nagyobb, 

remélhetőleg még folytatandó munka részét alkotó – disszertációjában. A janzenistáknál nyoma sincs 

annak, hogy az üdvbizonyosság világonbelüli cselekvéssel kapcsolódnék össze. Az ő „elhivatás”-

felfogásuk teljességgel az adott élethelyzetbe való beleilleszkedést fogalmazza meg követelményként, 

a lutherinél, de még az eredeti katolikus felfogás is erőteljesebben: szerintük ezt nemcsak a társadalmi 

rend parancsolja meg ezt (mint a katolicizmusban), hanem a saját lelkiismeret hangja is (Honigsheim, 

i. m., 139. sk. o.). 
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191 annak, hogy az ... eszközeként volt kezelhető 2. kiadás. 
192 Az ő nézőpontjaihoz kapcsolódik Paul Lobstein a Heinrich Holtzmann tiszteletére összeállított 

ünnepi kötetben olvasható, nagyon világosan megírt vázlata, amelyet az itt következő fejtegetéshez 

szintén érdemes forgatnia az olvasónak. Szokás felhozni ellene a „certitudo salutis” 

vezérmotívumának túlságosan erőteljes hangsúlyozását. Csakhogy itt éppenséggel 

megkülönböztetendő Kálvin teológiája a kálvinizmustól, és a teológiai rendszer a lelkigondozás 

szükségleteitől. Minden, szélesebb rétegeket megragadó vallási mozgalom ebből a kérdésből indult ki: 

„hogyan bizonyosodhatom meg saját üdvözült boldogságomat illetően? Mint említettem már, a kérdés 

nemcsak ebben az esetben játszik központi szerepet, hanem általában a vallástörténetben, így pl. az 

indiaiban is. S hogy is lehetne másképp? [A bekezdés első mondata az 1. kiadásban: „Hadd említsük 

meg még egyszer a címét: Vergleichende Darstellung des lutherischen und reformierten Lehrbegriffs, 

szerk. Eduard Güder, Stuttgart 1855.” – a lábjegyzet az „előadásciklus” után szerepel.]  
193 Mindazonáltal valószínűleg nem tagadható, hogy e fogalom teljes kifejlődése csak a későlutheri 

időszakban következett be (Stephan Praetoriusnál, Philipp Nicolainál, Balthasar Meisnernél). 

(Johannes Gerhardnál is jelen van, éspedig teljesen az itt használt értelemben.) Ritschl ezért – a 

Geschichte des Pietismus negyedik könyvében (II/3sk. o.) – a katolikus jámborság újraélesztésének, 

illetve átvételének tekinti e fogalom bevezetését a lutheri vallásosságba. Nem vitatja (10. o.), hogy 

Luthernál és a katolikus misztikusoknál ugyanaz volt az egyéni üdvbizonyosság problémája, 

meggyőződése szerint azonban épp ellentétes a megoldás a két esetben. Természetesen nem 

gondolom, hogy saját véleményt fogalmazhatok meg erről. Azt természetesen mindenki érzékeli, 

hogy egészen más beállítódás hatja át A keresztyén ember szabadságát, mint akár az „édes 

Jézuskával” sziruposan enyelgő későbbi [lutheránus] műveket, akár Tauler írásait. S éppígy 

bizonyosan más vallási indítékokból őrződnek meg misztikus-mágikus elemek az úrvacsora lutheri 

tanításában, nem a „bernáti” jámborság – az „Énekek éneke-hangulat” – hatására (Ritschl újra és újra 

ehhez nyúl vissza mint a Krisztussal való „hitvesi” érintkezés képzetét tápláló forrásához.) De nem 

lehetséges-e mégis, hogy egyéb tényezőkön kívül ez az úrvacsoratan is kedvezett a misztikus 

hangulatvallásosság újraéledésének? [1. kiadás: ...is meghatározó szerepet játszott... újraéledésében] – 

Semmiképp sem helytálló továbbá – hadd jegyezzem meg már itt –, hogy (lásd i. m., 11. o.) a 

misztikus szabadságát egyszerűen a világtól való visszahúzódás jelentette volna. Vallási-lélektani 

szempontból igen érdekes fejtegetéseiben nevezetesen Tauler az általa többek között álmatlanság 

esetén javasolt éjszakai kontemplációk gyakorlati hatásaként a nekik köszönhetően a világi 
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hivatásmunkára összpontosító gondolatokban is keletkező rendet emelte ki: „Csakis ez által (éjszaka, 

az elalvást megelőzően az Istennel való misztikus egyesülés által) tisztul meg az ész és erősödik meg 

az agy; a belső gyakorlatnak, vagyis annak köszönhetően, hogy valóban egyesült Istennel, lesz az 

ember egész nap békésebb és istenibb: ekkor lesz minden cselekedete rendezett. És ezért, ha ily 

módon előre intette magát munkáját illetően (= felkészült munkájára) és ily módon az erénynek 

szentelte magát, s ez után érkezik a valósághoz, akkor lesznek erényesek és isteniek a cselekedetei”. 

(Predigten Fol. 318). Mindenesetre látjuk, és még visszatérünk rá: a misztikus kontempláció és a 

racionális hivatásfelfogás önmagukban nem zárják ki egymást. Csak akkor következik be ennek az 

ellenkezője, ha a vallásosság közvetlenül hisztérikus karaktert ölt, márpedig ez nem következett be 

minden misztikusnál, főleg nem minden pietistánál. 
194 1. kiadás: Ez az istenérzés a lutheránusságban... 
195 mindennapi bűnbánatának 
196 1. kiadás: A sajátosan református vallásosság nem ismeri ezt a befelé irányuló 

hangulatkegyességet.  
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197 Erről lásd A világvallások gazdasági etikáját taglaló tanulmányokhoz írott előszót. [a 2. kiadás 

jegyzete] [a szó ha midnen igaz, csak Webernél fordul elő] 
198 A döntő üdvösségfeltételek... az utóbbihoz tartozott: 2. kiadás 
199 Ebben az előfeltevésben a kálvinizmus érintkezik a hivatalos katolicizmussal. De míg a 

katolikusok számára a bűnbánat szentségének a szükségessége következett ebből, addig a 

reformátusok számára a gyakorlati beigazolódásé, a világon belül végzett munkálkodás által.  
200Lásd pl. már de Bèze-t (De praedestinationis doctrina, ex praelectionibus in nonum epistolae ad 

Romanos caput, a Raphaelo Eglino excepta 1582) 133. o.: „...ahogyan a valóban jó cselekedetektől a 

megszentelődés adományához, a megszentelődéstől pedig a hithez ... emelkedünk föl, úgy 

következtetünk az említett, bizonyos okozatokból – az okok és okozatok legbizonyosabb 

összekapcsolódása alapján – nem valamely tetszőleges, hanem a hatékony elhivatásra, ebből az 

elhivatásból a kiválasztottságra, végül a kiválasztottságból a Krisztusban való eleve elrendelésre, 

amely olyan szilárd, mint amilyen Isten trónusa...” Szerinte csak az elvettetés jelei tekintetében kell 

elővigyázatosnak lennünk, hiszen a végső állapot a kérdés. (Ebben csak a puritanizmus gondolkodott 

másképp.) – Erről lásd még – a szakirodalomnak persze csak igen behatárolt részét idéző – 

Schneckenburger részletes fejtegetéseit (i. m.). Az egész puritán irodalomban újra és újra felbukkan 

ez a vonás. 

„Nem azt kérdik tőle: „Hittél-e?”, hanem: „Cselekedtél-e, vagy csak beszéltél?...” – fogalmaz Bunyan 

(A zarándok, 96. o.). A hit a predesztináció legenyhébb változatát képviselő Baxter szerint (The 

saints' everlasting rest, XII. fejezet) a Krisztusnak való, szívből fakadó és a tettel kifejezett alázatos 

engedelmeskedés. „Előbb tedd meg, amit tudsz, s azután panaszkodj Istenre, hogy megtagadta tőled a 

kegyelmet, ha van rá okod” – válaszolta arra az ellenvetésre, hogy az akarat nem szabad, és Isten a 

megszentelés képességének egyedüli letéteményese (Works of the Puritan Divines IV/155. o.) (Az 

egyháztörténész) Thomas Fuller vizsgálódása egyetlen, a hívő gyakorlati beigazolódásával és a 

kegyelmi állapotának a magatartásban megragadható megnyilvánulásaival kapcsolatos kérdésre 

szorítkozott. Ugyanezt a felfogást képviseli a másutt már idézett helyen Howe is. A Works of the 

English Puritan Divines köteteinek vizsgálata során lépten-nyomon ezt a felfogást alátámasztó 
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szöveghelyekkel találkozunk. Nem ritkán kifejezetten katolikus aszketikus írások idézték elő ezt 

„puritanizmusra” való megtérést – Baxter esetében pl. egy jezsuita értekezés. – Ezek az elképzelések 

nem jelentettek gyökeres újítást Kálvin saját tanításához képest (vö. De institutione christiana, 1. 

kiadás, 1536, 97 és 112. o. [Insitutio (1936) 57. skk. és 69. o.]). Csak a kegyelmet illető bizonyosság 

magánál Kálvinnál ezen az úton nem volt biztosan elérhető (88. o.). Szokásosan az 1Jn 3,5-re és 

hasonló szöveghelyekre hivatkoztak. A fides efficax követelménye – hadd előlegezzük meg ezt itt – 

nem korlátozódik kiváltképpeni értelemben a kálvinistákra. Baptista hitvallások az eleve elrendelésről 

szóló cikkelyben teljesen ugyanúgy tárgyalják a hit gyümölcseit: „..az újjászületés valódi bizonyítéka 

a bűnbánat és a hit szent gyümölcseiben és az élet megújulásában jelenik meg” (lásd a J. Newton 

Brown-féle baptista egyházi kézikönyvben – Philadelphia, American Baptist Publication Society – 

megjelentetett hitvallás 7. cikkelyét.) A mennonita hatást mutató, az 1649-es harlemi zsinat által 

elfogadott Olijf-Tacxken című értekezés is az alábbi kérdéssel kezdődik (1. o.): miről ismerjük fel 

Isten gyermekeit? S ezt a választ adja rá: (10. o.): Nu al is’t dat dasdanigh vruchtbare ghelove alleene 

zii het seker fundamentale kennteeken … om de conscientien der gelovigen in het nieuwe verbondt 

der genade Gods te versekeren. [Mármost csak a termékeny hit az a biztos, és alapvető ismertetőjegy, 

amely a hívők tudata számára szavatolja Isten kegyelmének új szövetségébe való tartozásukat.] [(Az 

egyháztörténész) Fuller... illető kérdésre szorítkozott; Ezek az elképzelések...szövetségébe való 

tartozásukat: 2. kiadás] 
201 Ennek a szociáletika materiális tartalmát illető jelentőségével kapcsolatban föntebb 

megfogalmaztunk már utalásszerűen egyet s mást. Itt most nem a tartalom, hanem az erkölcsi 

cselekvés ösztönzője érdekel bennünket. 
202 Kézenfekvő, hogyan kellett ennek elősegítenie, hogy az ószövetségi-zsidó szellem behatoljon a 

puritanizmusba.  
203 A savoy-i nyilatkozat így állítja a tiszta egyház (ecclesia pura) tagjairól, hogy ők „a hatékony 

elhívás által szentek, mely hivatásukban és viselkedésükben mutatkozik meg látható módon.” 
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204 „A jóság alapvelve”, lásd Charnock, Works of the English Puritan Divines, VI/175. o. 
205 A megtérés, mint Sedgwick időnként kifejezi, „a kegyelmi kiválasztásról szóló rendelkezés betű 

szerinti másolata”. – Aki pedig kiválasztatott, az – Bayly tanítása szerint – az engedelmességre is 

elhívatott és képessé tett. – Csak azok valóságos, s nem pusztán „ideiglenes hívők” (temporary 

belivers”) a (baptista) Hanserd Knollys hitvallás szerint, akiket Isten elhív (a magatartásban 

kifejeződő) hitre.  
206 Vessük össze pl. Baxter Christian Directoryjének záró szakaszával. 
207 Így pl. Charnock Self-examination című művében (183. o.) a „dubitatio” katolikus tanának cáfolása 

céljából.  
208 Ez a gondolatmenet tér vissza ismételten pl. Johannes Hoornbeeknál: Theologia practica II/70., 72. 

és 182. o., ill. I/160. o. 
209 A [második] Helvét Hitvallás például így fogalmaz: „és helytelenül tulajdonítják nekik [a 

cselekedeteknek] az üdvösséget.” (XVI.8) 
210 Az egész előző fejtegetéshez lásd Schneckenburger, i.m., 80sk. o. 
211 „Ha nem vagy a kegyelemre eleve elrendelt, tégy róla, hogy eleve elrendeltess” – fogalmazott már 

állítólag Ágoston.  
212 Ez Goethe lényegét tekintve hasonló jelentésű mondására emlékeztet: „Hogyan ismerhetjük meg 

önmagunkat? Szemlélődéssel soha, ám a cselekvés által nagyon is. Próbáld a kötelességed tenni, 

máris tudni fogod, ki vagy. De hát mi a kötelességed? A nap kívánalma.” [Wilhelm Meister 

vándorévei, ford. Tandori Dezső] 
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213 „az üdvösségre hívásnak ... kell lennie”; „mármost az önmagában...tevékenység pozitív értékelése” 

[2. kiadás] 
214 Hiszen bár maga Kálvin világosan leszögezi, hogy a „szentségnek” meg is kell jelennie (Institutio 

[1559] IV, 1, § 2, 7, 9), ám a szentek és nem szentek között húzódó határ az emberi tudás számára 

kifürkészhetetlen marad. Hinnünk kell, hogy ott, ahol Isten igéje a törvénye szerint szervezett és 

működtetett egyházban tisztán hirdettetik, kiválasztottak is jelen vannak (ha számunkra 

felismerhetetlenül is).  
215 A kálvinista kegyesség egy a vallástörténetből ismert, a bizonyos vallási gondolatokból a 

gyakorlati-vallási viselkedésre adódó, logikailag, illetve pszichikailag közvetített következmények 

viszonyát szemléltető példa közül. Logikailag természetesen levezethető volna a fatalizmus a 

predesztináció következményeként. A pszichikai következmény azonban ennek épp az ellenkezője lett, 

mivel közbeiktatódott a „beigazolódás” gondolata. (Ismeretes módon Nietzsche elvileg ugyanilyen 

okból állítja, hogy pozitív etikai jelentőség illeti meg az örök visszatérésének a gondolatát. Csak itt a 

cselekvővel semmiféle tudatkontinuitás révén sem összekapcsolódó jövőbeli életért viselt 

felelősségről van szó, a puritánnak viszont ez volt a mottója: „tua res agitur”). Szépen taglalja – a kora 

nyelvén megfogalmazva – a kegyelmi kiválasztás és a cselekvés viszonyát már Hoornbeek (Theologia 

practica, I/159. o.): a kiválasztottak épp kiválasztásuknál fogva nem hozzáférhetők a fatalizmus 

számára, sőt éppen a fatalista következmények elutasításában igazolódnak be azok, „akikben maga a 

kiválasztás miatt ébred fel a felelősség érzése, s válnak kötelességeik buzgó teljesítőivé.” A gyakorlati 

érdekek egybefonódása szakítja meg a logikailag levonható (időnként egyébként mindenek ellenére 

ténylegesen le is vont) fatalista következtetések láncolatát. – Másfelől viszont valamely vallás 

gondolati tartalma – mint épp a kálvinizmus mutatja – jóval nagyobb jelentőségű, mint amekkorát 

William James (The varieties of religious experience, 1902, 444sk. o.) hajlik tulajdonítani neki. Épp a 

racionálisnak a vallási metafizikában tetten érhető jelentősége mutatkozik meg klasszikus módon a 

kifejezetten a kálvinista [1. kiadás: reformátori] istenfogalom gondolati struktúrája által az életre 

gyakorolt hatás nagy horderejű következményeiben. Ha a puritánok Istene olyan hatást fejtett ki a 

történelemben, amilyet sem előtte, sem utána egyetlen más Isten sem, elsősorban azoknak az 

attribútumoknak köszönhetően volt képes erre, amelyekkel a gondolat hatalma ruházta fel őt. 

(Egyébként maga az is a kiváló tudós puritán hazája gondolatvilág hamisítatlan sarja, hogy James 

„pragmatikusan”, azaz aszerint értékeli a vallási eszmék jelentőségét, milyen mértékben igazolódnak 

be az életben.) Maga a vallási élmény magától értetődően – mint minden élmény – irracionális. 

Legmagasabb rendű, misztikus formájában egyenesen a κατ᾽ ἐξοχὴν, vagyis – mint James nagyon 

szépen kifejtette – abszolút kommunikálhatatlansága által kitüntetett élmény: specifikus karaktere van 

és ismeretként lép fel, de nyelvi- és fogalmai apparátusunk eszközeivel nem reprodukálható adekvát 

módon. Továbbá igaz, hogy racionális megfogalmazására irányuló próbálkozás esetén minden vallási 

élmény rögtön veszít a tartalmából, éspedig annál inkább, minél inkább előrehalad a fogalmi formába 

öntése. Ebben gyökereznek a racionális teológiák tragikus konfliktusai, mint már a XVII. századi 
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keresztelő szekták tudták. – Ez az irracionalitás azonban – amely egyébként semmiképp sem csak a 

vallási, hanem (más és más értelemben és mértékben) minden „élmény” sajátja – nem jelenti annak 

akadályát, hogy épp gyakorlati szempontból legyen a lehető legnagyobb fontossága annak, mifajta 

gondolatrendszer az, amely úgyszólván konfiskálja a maga számára és a saját pályáira irányítja a 

közvetlenül vallásilag „megélt élményt”, hiszen ennek megfelelően fejlődik ki – olyan időszakokban, 

amikor az egyház intenzíven hat az életre, és amikor az egyházban erőteljesen fejlődnek ki 

dogmatikai érdekek – az etikai következményekben a Föld különböző vallásai között fennálló, 

gyakorlatilag oly fontos különbségek többsége. Mindenki tudja, aki ismeri a történelmi forrásokat, 

hogy a nagy vallási háborúk idején – mai mércével mérve – milyen hihetetlenül intenzív dogmatikai 

érdeklődés jellemezte a laikust is. Ezzel csak a mai proletariátus arról alkotott, alapjában szintúgy 

babonás elképzelését állíthatjuk párhuzamba, hogy milyen teljesítményre képes és mit tud bizonyítani 

„a tudomány”. [„Ismeretes módon Nietzsche...tua res agitur)”; „a kegyelmi kiválasztás és a cselekvés 

viszonyát”; „A gyakorlati érdekek ... fatalista következtetések láncolatát”; „olyan időszakokban, 

amikor ...ki dogmatikai érdekek”; Mindenki tudja, aki ....bizonyítani „a tudomány”: 2. kiadás. Tua res 

agitur: Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet (Horatius: Epistolae I.18.84.): ugyanis téged 

érint, amikor a szomszéd ház fala ég. 
216 Baxter az alábbi kérdésre ad választ a The Saints’ Everlasting rest című írásában (I.6): Vajon nem 

haszonlesésről és jogászi gondolkodásról árulkodik-e az üdvözülést tenni meg végcélunknak? – 

Teljességgel a haszonlesésről árulkodik, ha az üdvösséget az elvégzett munkáért járó bérként várjuk 

... Egyébként csak olyan haszonlesésről van szó, amilyet Krisztus parancsol. .. s ha Krisztus keresése 

haszonlesés, akkor kifejezetten haszonleső vágyom lenni”. Egyébként egyes ortodoxnak számító 

kálvinistáknál még a cselekedetek általi megszentelődés egészen hajmeresztő felfogása is felbukkan 

időnként. Bayly szerint (Praxis pietatis, 262. o.) az alamizsna a földi büntetés elkerülésére szolgáló 

eszköz. Más teológusok az elvetetteknek azzal az indoklással ajánlották a jó cselekedeteket, hogy a 

kárhozat ebben az esetben talán mégiscsak elviselhetőbb lesz, a kiválasztottaknak pedig azzal, hogy 

Isten akkor nemcsak ok nélkül, hanem ob causam is szeretni fogja őket, márpedig ez valamiképpen 

jutalommal is jár. De az apológia is tett bizonyos csekély engedményeket a jó cselekedeteknek az 

üdvözült boldogság fokával kapcsolatos jelentőségét illetően. (Schneckenburger i. m., 101. o.). 
217 Itt is a történeti valóságon bizonyos értelemben erőszakot tevő, az „ideáltípust” a középpontba 

helyező fogalmi nyelvhez kellett kényszerűségből folyamodnom, elsősorban a jellegzetes 

különbségek kidomborítása végett – máskülönben azonban, a merő kikötések miatt nem juthattam 

volna el világos megfogalmazáshoz. kizárt lett volna világos megfogalmazáshoz eljutni. Az, hogy 
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mennyiben viszonylagosak csupán az itt lehető legjobban kidomborított ellentétek, külön fejtegetést 

igényelne. Magától értetődik, hogy a hivatalos katolikus tanítás már a középkorban is az egész élet 

szisztematikus megszentelődésének az eszményét képviselte. De ugyanennyire kétségtelen, hogy 1. az 

egyház hétköznapi gyakorlata a leghatásosabb fegyelmező eszköze, a gyónás révén megkönnyítette a 

szövegben idézett „nem szisztematikus” életvitelt, továbbá hogy 2. a középkori laikuskatolicizmusból 

tartósan hiányoznia kellett a kálvinisták körében uralkodó rigorózusan hűvös légkörnek és a teljesen 

önmagukra hagyott és hagyatkozó kálvinisták elszigeteltségének. 
218 1. kiadás: „...jó cselekedetei” rendszerint egyes – konkrét bűnök kompenzálása céljából... – 

végrehajtott cselekedetek terv nélküli sorát alkotják.  
219 Mint egyszer már említettem, e mozzanat abszolút központi jelentősége csak A világvallások 

gazdasági etikájáról írott tanulmányokban fog fokozatosan elénk tárulni.  
220 S bizonyos mértékben a lutheránus számára is. Luther nem akarta a szentségi mágiának ezt az 

utolsó maradványát is megsemmisíteni.  
221 Mt 16,19. 
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222 „A katolikus etika ... tanúsított fokozott jóakarattal”: 2. kiadás 
223 s nem ezeket idézi elő bennük: 1. kiadás 
224 ... „szent életet”, azaz: 1. kiadás 
225 Vö. pl. Obadiah Sedgwick: Buß- und Gnadenlehre (németül Röscher fordításában, 1689): a 

vezekelni szándékozónak van „valamilyen szilárd szabálya”, amelyhez pontosan tartja magát, s amely 

szerint egész életét berendezi és irányítja (591. o.). A törvény szerint él (okosan, éberen és óvatosan – 

596. o.). Ezt, mivel a kegyelmi kiválasztás következménye, csak az egész ember tartós megváltozása 

eszközölheti ki (852. o.). A valódi bűnbánat mindig kifejeződik a viselkedésben (361. o.). – Mint pl. 

Hoornbeek kifejti (i. m. IX.2), éppen abban rejlik a csak „morálisan” jó cselekedetek és az „opera 

spiritualia” [lelki cselekedetek] különbsége, hogy ezek valamely újjászületett élet következményei, 

hogy (uo. I/160. o.) folytonos előrehaladás észlelhető benne, amely csak Isten kegyelmének 

természetfölötti behatása (i. m., 150. o.) révén lehetséges. A szentség az egész ember átváltozása Isten 

kegyelme révén (uo., 190sk. o.). Persze az egész protestantizmusban közös gondolatok ezek, melyek 

természetesen a katolicizmus legmagasabb rendű ideáljaiban ugyanígy megtalálhatók, de először épp 

a világonbelüli aszkézist gyakorló puritán irányzatokban mutathatták meg a világra nézvést adódó 

következményeiket, s mindenekelőtt csak bennük részesültek lélektanilag megfelelően nyomatékos 

prémiumban. [Az utolsó mondat az 1. kiadásban: Az egész protestantizmusban közös gondolatok 

ezek, de csak az aszketikus irányzatokban mutatják meg a következményeiket.] 
226 Fel sem vetődött ... számlájának a gondolata: 2. kiadás 
227 Az utóbbi megnevezést mindenesetre Hollandiában kifejezetten a „finomak” precízen a Biblia 

előírásai szerint vezetett életből eredeztették (például Voetius). – Egyébként szórványosan a XVII. 

századi puritánokat illetően is felbukkan a „metodista” megnevezés.  
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228 Hiszen mint a puritán prédikátorok hangsúlyozzák (pl. Bunyan a The Pharisee and the Publican, 

című írásában (Works of the English Puritan Divines, I/126. o.): minden egyes bűn megsemmisít 

mindent, ami az „érdemet” illetően az egész élet folyamán felhalmozódhatnék akkor, ha az ember 

egyáltalán önmagától képes volna valamit nyújtani, amit Istennek muszáj volna érdemként jóváírnia, 

vagy ha képes volna tartósan tökéletesen élni (márpedig egyik is, másik is elgondolhatatlan). 

Éppenséggel nem kerül sor egyfajta – ez már az ókorban megszokott kép volt – folyószámlaegyenleg-

elszámolásra, mint a katolicizmusban, hanem az egész életre a rideg vagy-vagy érvényes: kegyelmi 

állapot vagy elvetettség. – A folyószámla-felfogás visszhangjait illetően lásd. lj.,. o. [az 1. kiadásban 

az utolsó mondat: Lásd természetesen másfelől alább,. lj.] 
229 Ebben rejlik a különbség a puszta „legalitás” és a „kulturáltság” között (Bunyannél mindketten az 

„Erkölcs” nevű városban laknak, „Világi Bölcs” úr társaiként). 
230 Charnock: Self-examination (Works of the Puritan Divines, VI/172. o.): A reflexió és az önismeret 

követelmény a racionális természettől. Lásd az ehhez tartozó lábjegyzetet is: az új filozófia első 

alapelve: cogito, ergo sum. 
231 1. kiadás: adja meg, alapozza meg 
232 Itt még nem taglalhatjuk Duns Scotus – uralkodó pozícióba sohasem került, mindig csak megtűrt, 

időnként csak eretneknek tartott – teológiájának az aszketikus protestantizmus bizonyos 

gondolatmeneteivel kitapintható rokonságát. A pietisták arisztotelészi filozófia ellen táplált későbbi, 

kifejezett ellenszenvét – némileg más értelemben – Luther és Kálvin is osztotta, tudatos ellentétben a 

katolicizmussal (vö. Institutio Christianae [1559] II.2,4; IV.17.24). Az „akarat primátusa” (Wilhelm 

Kahl kifejezése) közös mindezekben az irányzatokban. [a 2. kiadás jegyzete] 
233 A bekezdés utolsó mondata: 2. kiadás. 
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234 Az 1. kiadásban a bekezdés első két mondata helyett: Hiszen a keresztyén aszkézis – legmagasabb 

szintű megjelenési formáiban – már a középkorban teljesen ezt a karaktert hordozza. 
235 Teljesen ugyanígy definiálja a katolikus Kirchenlexikon „Ascese” szócikke az aszkézis értelmét, 

teljes összhangban legmagasabb rendű történelmi megjelenési formáival. S ugyanígy határozza meg a 

jelenséget Seeberg is a Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirchében. Értekezésem 

céljait szem előtt tartva engedtessék meg úgy használnom a fogalmat, ahogyan itt történik. Jól tudom, 

hogy másképp – tágabb és szűkebb értelemben – is megragadható és többnyire másképp is szokás 

érteni.  
236 A Hudibrasban (1. ének, 18-19) a mezítlábasokhoz hasonlította Samuel Butler a puritánokat. Egy 

jelentésében Fieschi, a genuai legátus „szerzetesek” gyülekezetének nevezi Cromwell seregét. [a 2. 

kiadás jegyzete] 
237 1. kiadás: ez a feltétlen önuralom 
238 Tekintettel erre a világonkívüli szerzetesaszkézis és a világonbelüli hivatásaszkézis között 

kitapintható, általam egészen kifejezetten állított belső kontinuitásra, egészen meglep azt látnom, 

hogy Brentano (i. m., 134. o. és másutt) velem szemben hozza fel a szerzetesek munkaaszkézisét és 

annak ajánlását. Az ellenem írott egész „exkurzusa” ebben éri el a csúcspontját. De mint mindenki 

láthatja, éppen ez a kontinuitás az egész tézisem [1. kiadás: felfogásom] alapelőföltevése: a 

reformáció a kolostorokból kivitte a világi hivatáséletbe a racionális keresztyén aszkézist és 

életmetodikát. Lásd az itt következő, változtatás nélkül újraközölt fejtegetéseket. [a 2. kiadás 

jegyzete] 
239 Így például a puritán eretnekek vallatásáról Daniel Neal History of the Puritans és Thomas Crosby 
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English Baptists című művében közölt sok tudósításban.  
240 Idézett művében már Sanford a puritanizmusból eredeztette a „visszafogottság” ideálját (ahogyan 

előtte és utána is sokan mások). Ennek az eszménynek a kapcsán lásd például James Bryce-nak az 

amerikai college-ra vonatkozó, American Commonwealth című könyvének II. kötetében olvasható 

megállapításait. – A „önuralom” aszketikus elve a modern katonai fegyelem egyik atyjává is tette a 

puritanizmust. (Nassaui Móricról, Oránia hercegéről mint a modern hadi intézmények 

megteremtőjéről lásd Gustav Roloff, in Preußische Jahrbücher 1903, III/255. o.). Cromwell felhúzott 

pisztollyal a kezükben, lövöldözés nélkül, vágtában az ellenség vonalai ellen vezetett „vasbordájúi” 

nem a dervisekre jellemző szenvedélyük, hanem épp ellenkezőleg, hűvös-józan önuralmuk révén – 

aminek köszönhetően mindig tudta irányítani őket a vezér – voltak fölényben a „lovagokkal” 

szemben, akiknek a lovagi-viharos támadása minden alkalommal atomjaira bontotta a saját 

csapatukat. Bizonyos idevágó ismereteket Charles Firth Cromwells Army című művében találhat az 

olvasó. 
241 Ehhez lásd különösen: Windelband: Über Willensfreiheit, 77sk. o. 
242 Csak nem annyira vegyítetlenül. E racionális elemekkel sokféleképpen összefonódik az – időnként 

az érzelmességgel összekapcsolódó – kontempláció. Viszont a kontempláció is módszeresen 

szabályozott.  
243 Richard Baxter szerint minden bűnös, ami az Isten által normaadóként belénk plántált „reason” 

ellen van: nemcsak a tartalmuk tekintetében bűnös szenvedélyek, a valamiképpen értelem- vagy 

mérték nélküli érzelmek mint olyanok, mivel megsemmisítik a „countenance”-t, és mint tisztán 

teremtményi folyamatok megakadályoznak bennünket abban, hogy minden cselekvés és érzékelést 

racionálisan Istenhez kössünk, és sértik őt. Vö. pl. a harag bűnös voltáról mondottakkal (Christian 

Directory 2. kiadás, 1678 I/285. o. Ezzel kapcsolatban Taulert idézi a 287. oldalon). A félelem bűnös 

voltáról lásd uo., 287. o., 2. hasáb. Nagyon nyomatékosan kifejti (I/310., 316. o. 1. hasáb és 

többhelyütt), hogy teremtményistenítés (idolatry) az, ha az étvágyunk a „rule or measure of eating” 

[irányítja az evést, vagy szabja meg a mértékét]. Az e tárgyú fejtegetések közben elsősorban Salamon 

Példabeszédeiből idéz (mindenütt ez a könyv szerepel az első helyen); ezen kívül Plutarkhosz lelki 

nyugalomról írott művéből (de tranquillitate animi), de nem ritkán a középkori szerzők (Szent Bernát, 



104 
 

                                                                                                                                                                                                       

Bonaventura és mások) aszkézist tárgyaló írásaiból is. – A „Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang[, 

der bleibt ein Narr]” [Aki nem szereti a bort, a nőt és az énekszót, az egész életében bolond marad] 

fémjelezte beállítódással való ellentétet aligha lehetett volna élesebben megfogalmazni, mint az 

idolatry fogalmát minden érzéki örömre kiterjesztve, amennyiben nem igazolják őket higiéniai 

indokok: ebben az esetben – mint (e határok között) a szórakozás, de más „recreations” is – 

megengedhetők (erről részletesebben alább). Vegyük észre, hogy az itt és másutt idézett források nem 

dogmatikai és nem is épületes, hanem a lelkigondozói gyakorlatból sarjadt művek, tehát jó képet 

adnak arról, milyen irányban is hatott ez a gyakorlat.  
244 „(nem annak egészével, hanem általános típusával)”: 2. kiadás. 
245 1. kiadás: ...teljességgel el kell ismerni 
246 Mellesleg sajnálnám, ha e fejtegetésből bárki is a vallásosság egyik vagy másik formájára 

vonatkozó valamilyen értékelést olvasna ki. Itt egyáltalán nincs szó ilyesmiről. Csak bizonyos, a 

tisztán vallási értékelést illetően talán viszonylag periférikus, a gyakorlati magatartást illetően viszont 

annál fontosabb vonás hatása a lényeges. [a 2. kiadás jegyzete] 
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247 Ehhez lásd Ernst Troeltsch „Moralisten, englische” című szócikkét, in Realencyklopädie für 

Protestantische Theologie und Kirche, 3. kiadás.  
248 Az, hogy mennyire hatottak „történelmi esetlegességként” megjelenő, egészen konkrét vallási 

tudattartalmak és szituációk, különösen világosan megmutatkozik abban, hogy a református gyökerű 

pietizmus egyes képviselői időnként kendőzetlenül sajnálkozásukat fejezték ki a kolostorok hiánya 

miatt, s hogy többek között Jean de Labadie „kommunista” kísérletei végső soron csak a kolostori élet 

pótlékát jelentették.  
249 Éspedig már a reformáció korának bizonyos hitvallásaiban. Noha a későbbi fejlődést a reformátori 

gondolatok elfajzásnak tekinti, de Ritschl sem vitatja (Pietismus I/258. sk. o.), hogy pl. a Confessio 

Gallicana (25, 26), a Confessio Belgica (29) és a Confessio Helvetica posterior [Második helvét 

hitvallás] (17) „egészen empirikus ismertetőjegyekkel írták körül a református részegyházat, s hogy a 

hívek erkölcsi aktivitás ismertetőjegye nélkül nem számítódnak ehhez az igazi egyházhoz”. 
250 Hála Istennek, hogy nem a sokasághoz tartozunk (Thomas Adams: „The Fool and his Sport”, The 

Works of the English Putitan Divines, V/138. o.] 
251 A „születési jog” történelmileg oly fontos gondolata jelentős támogatást kapott ez által Angliában: 

„Az elsőszülöttek... a kik be vannak írva a mennyekben [Zsid 12,23].... Mivel az elsőszülöttet nem 
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szabad megfosztani az örökségétől és a beírt neveket nem szabad soha kitörölni, ezért bizonyosan az 

örök élet lesz az örökségük” (Thomas Adams, Works of the English Puritan Divines, V/XIX. o.). 
252A bűnbánat vezeklésre kész lutheri érzése az aszketikusan kifejlett kálvinizmustól elméletileg 

ugyan nem, de a gyakorlatban idegen, belsőleg távol áll tőle: számára etikailag értéktelen, az 

elvetetteknek mit sem használ, a kiválasztottságában bizonyos számára pedig a saját bűne, amelyet 

esetleg beismer, a visszamaradott fejlődés és nem teljes szentség tünete – márpedig e 

fogyatékosságokat nem megbánja, hanem Isten dicsőségére a tettel akarja leküzdeni, és gyűlöli. Vö. a 

Cromwell káplánjaként szolgáló (1656-58) John Howe Of men's enmity against God and of 

reconciliation between God and Man című művében olvasható fejtegetéssel (Works of the English 

Puritan Divines, III/237. o.): „Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. Ennélfogva nem 

pusztán a spekulatív, hanem a gyakorlati és aktív gondolkodást is megújítandó.” (uo., 246. o.): „A 

kiengesztelődésnek ezért azzal kell kezdődnie, 1) mélyen tudatában vagyunk korábbi 

ellenségességünknek („elidegenedtem Istentől”), valamint 2) (251. o.) világosan és elevenen 

megértjük, hogy ez rendkívüli romlottság és gonoszság”. Itt csak a bűn, nem pedig a bűnös gyűlölete 

fogalmazódik meg. De már Renata von Este hercegnő („Leonore” anyja) Kálvinnak írott nevezetes 

levele – amelyben többek között arról a „gyűlöletről” beszél, amelyet apja és hitvese iránt érezne 

abban az esetben, ha arra a meggyőződésre kellene jutnia, hogy az elvetettek közé tartoznak – mutatja 

azt, hogy a gyűlölet személyre helyeződik át, s ugyanakkor arra is példaként szolgál, amit fentebb 

(xxx. o.) úgy fogalmaztam meg, hogy a kegyelmi kiválasztás tana révén az individuum kioldódik a 

„természetes” érzés által egybekapcsolt közösségek kötelékeiből. 
253 „Csakis azokat kell befogadni vagy a látható egyházak alkalmas tagjainak tekinteni, akik 

bizonyítékát adják annak, hogy újjászületett vagy szent személyek, senki mást. Ahol ez nem teljesül, 

az egyház leglényege veszett el” – fogalmazza meg az alaptételt a Cromwell alatt Oxfordban 

alkancellárként tevékenykedő independens-kálvinista Owen (Inquiry into the origin of the 

Evangelical Churches). Lásd továbbá a következő cikket. [a bekezdés utolsó mondata: 2. kiadás] 
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254 S ahol nem vonták is le következtetésként a szektaképzés szükségességét: 1. kiadás 
255 Lásd a következő cikket [2. kiadás]. [Az effajta vallásosságot ... szerzetesnek kell lennie; [a 

vallásilag orientált természetek szélesebb rétegei számára: 2. kiadás] 
256 Catechismus Genevensis, 149. o. [A genfi egyház kátéja, 46. o.] Bayly: Praxis pietatis, 125. o.: 

„Cselekedjünk úgy az életben, mintha senki másnak nem volna hatalma fölöttünk parancsolni, mint 

Mózesnek.” 
257 vö. Ga. 5,1. [Ágostai Hitvallás XXVIII.39] 
258 „A reformátusoknak a törvény a szeme előtt lebeg ideális, a lutheránust pedig a földre sújtja 

elérhetetlen normaként.” A Luther-féle katekizmusban, a szükséges alázatot felkeltendő, az 

evangélium előtt, a református katekézisekben pedig rendszerint az evangélium után áll. A 

reformátusok azt vetették a lutheránusok szemére, hogy „igazi félelem munkál bennük a szentté 

válástól” (Möhler), a lutheránusok pedig „a szabadság nem ismeretével, törvényszolgasággal” és 

önhittséggel vádolták a reformátusokat.  
259 Studies and reflections of the Great Rebellion, 79. sk. o.  
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260 Az ilyen elemek közül különösen a – puritánok által többnyire egyszerűen tudomásul sem vett – 

Énekek énekét nem szabad elfelejteni, hiszen orientális erotikája az egyik meghatározó tényező volt 

pl. a jámborság Szent Bernát-féle típusának a kifejlődésében (1. kiadás: meghatározta ... kifejlődését.) 
261 bensőségesen istenfélő és mégis: 2. kiadás 
262 1. kiadás: református. 
263 Ennek az önvizsgálatnak a szükségességéről lásd pl. Charnock 2Kor 13,5-ről szóló, már idézett 

prédikációját (Works of the English Puritan Divines, VI/161. sk. o.) 
264 A legtöbb morálteológus ajánlja ilyen napló vezetését. Így Baxter is, lásd Christian Directory II/77. 

skk. o., nem titkolva ugyanakkor a „veszélyeket”. 
265 Az 1. kiadásban nem szerepel a mondatkezdő „jóllehet”.  
266 Az erkölcsi könyvelés természetesen amúgy is széles körben elterjedt volt. Ám hiányzott az a 

hangsúlyos elem, hogy ez az örökkévalóság óta eldöntött kiválasztottság vagy elvetettség 

megismerésének egyedüli eszköze, s így az e „kalkuláció” gondos végzéséért és az eredmény 

figyelembe vételéért járó lélektani prémium.  
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267 Ez volt a döntő különbség más, külsőleg hasonló magatartásmódokhoz képest. [a 2. kiadás 

jegyzete] 
268 Baxter is az alábbi megjegyzéssel magyarázza Isten láthatatlanságát: ahogyan levelezés révén 

nyereséges kereskedést folytathatunk egy nem látott idegennel, úgy „az egyetlen értékes 

igazgyöngyöt” is megszerezhetjük a láthatatlan Istennel folytatott „üdvözülten boldog” kereskedelem 

segítségével. – Ezek a kereskedelmi hasonlatok, tudniillik a régebbi moralistáknál és a 

lutheránusságban megszokott törvényszéki hasonlatok helyett, egészen jellemzőek a puritanizmusra, 

amely valójában megengedte, hogy az ember még az üdvözült boldogságát is alkudozások közepette 

„felvásárolja”. – Lásd továbbá pl. az alábbi szakaszt egy prédikációból: „Egy dolog értékét azon 

mérjük le, mennyit hajlandó érte adni egy bölcs férfiú, aki tudja, miről is van szó, és szükséget sem 

szenved. Krisztus, Isten Bölcsessége önmagát, saját drága vérét adta olyan lelkek megváltásáért, 

akikről tudta, mifélék, és akikre nem volt szüksége.” (Matthew Henry: „The worth of the soul”, 

Works of the English Puritan Divines, VIII/313. o.)  
269 „Azt, hogy ez... a beigazolódás gondolatában”: 2. kiadás. 
270 1. kiadás: Mindenekelőtt azért történt ez, mert ez a tan… 



110 
 

                                                                 
271 ApCsel 9,15. 
272 Ezzel szemben már maga Luther ezt mondta: „... előbbre való a sírás, mint a cselekvés, a 

szenvedés minden tettet felülmúl.” A hét bűnbánati zsoltár, 6.10 
273 1. kiadásban: rendszeresen. 
274 1. kiadás: elvi.  
275 Ez a lutheránusság etikai elméletének fejlődésében is igen világosan megmutatkozik. Erről lásd 

Gustav Hoennicke könyvét: Studien zur altprotestantischen Ethik, Berlin 1902, valamint Ernst 

Troeltsch róla írott informatív recenzióját (Göttingische Gelehrte Anzeigen, 1902/8). A lutheri 

doktrína ugyanakkor megfogalmazásban gyakran igen közel került jelesül a régebbi, ortodox-
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kálvinista tanításhoz. De a másfajta vallási orientáció újra és újra utat tört magának. Melanchthon, 

biztosítandó az erkölcsiség hithez kapcsolódását, a bűnbánat fogalmát állította előtérbe. A törvény 

munkálása által előidézett bűnbánatnak meg kell előznie a hitet, melyet azonban jó cselekedeteknek 

kell követniük, hiszen különben – csaknem puritánul megfogalmazva – nem lehet az igazi megigazító 

hit. A viszonylagos tökéletesség bizonyos mértékét a Földön is elérhetőnek tekintette Melanchthon; 

sőt, eredetileg azt is tanította, avégett következik be a megigazítás, hogy alkalmassá tegye az embert 

jó cselekedetekre, a hívő egyre nagyobb tökéletessége pedig azt vonja magával, hogy már az 

evilágban legalább olyan mértékű üdvözült boldogságban van része, amekkorát a hit biztosítani képes. 

S a Luthert követő későbbi dogmatikusok is külsőleg a reformátusokhoz egészen hasonlóan 

fejtegették azt a gondolatot, hogy a jó cselekedtek a hit szükségszerű gyümölcsei, s hogy a hit új életet 

idéz elő. A kérdésre, hogy melyek a „jó cselekedetek”, már Melanchthon egyre inkább a Törvényre 

hivatkozva felelt, de még inkább így tettek a későbbi lutheránusok. Luther eredeti gondolataiból csak 

a – különösen az Ószövetség egyes normáihoz való igazodás tekintetében – kevésbé komolyan 

gondolt bibliokrácia maradt meg emlékeztetőként. Lényegében a természetes erkölcsi törvényt 

kodifikáló Tízparancsolat maradt az emberi cselekvés normája. – De: nem vezetett biztos híd a 

Törvény statutárius érvényességétől a hit megigazulást illető, újra és újra hangsúlyozott kizárólagos 

jelentőségéig, már csak azért sem, mert e hitnek – lásd fentebb – egészen más lélektani karaktere volt, 

mint a kálvinistának. Az első időszak valódi lutheri álláspontját elhagyta az egyház – s el is kellett 

hagynia, ha egyszer üdvösségintézményként értette magát –, más állásponthoz viszont nem jutott el. 

Már csak a dogmatikai alap („sola fide”!) elvesztése miatti félelemből sem lehetett megfogalmazni, 

hogy az egyes ember erkölcsi feladata végső soron az élet egészének aszketikus racionalizálása. 

Hiszen éppen ahhoz hiányzott ösztönző, hogy olyan nagy jelentőségűvé engedjék válni a 

beigazolódás-gondolatot, mint – a kegyelmi kiválasztás tanából adódóan – a kálvinisták. A szentségek 

mágikus értelmezése – ez egybecseng a kegyelmi kiválasztás tanának hiányával –, nevezetesen az 

újjászületésnek (regeneratio) – de legalábbis a kezdetének – a keresztségbe helyezése is (a 

kegyelemuniverzalizmus elfogadása miatt) szükségképpen a módszeres erkölcsiség kifejlődése 

ellenében hatott, mert az érzékelés tekintetében csökkentette távolságot a status naturalis és a 

kegyelmi állapot között, különösen az örökletes bűn erőteljes lutheri hangsúlyozásából adódóan. Nem 

kevésbé hatott a módszeres erkölcsiség kifejlődése ellen a megigazítás aktusának kizárólag 

törvényszéki értelmezése, amely azt előfeltételezte, hogy a megtért bűnös konkrét bűnbánati aktusa 

megváltoztathatja Isten határozatait. Épp a törvényszéki értelmezést hangsúlyozta azonban egyre 

inkább Melanchthon. Tanításának ez a teljes, a bűnbánat egyre nagyobb súlyában megmutatkozó 

megváltozása azonban az „akaratszabadság” melletti hitvallásával is szorosan összekapcsolódott. 

Mindez együtt el is döntötte a lutheri életvitel nem-módszeres jellegét. Az átlaglutheránus 

felfogásában szükségképpen a konkrét bűnökre vonatkozó konkrét kegyelmi aktusok jelentették az 

üdvösség tartalmát – már csak amiatt is, hogy megmaradt a gyónás –, nem pedig valamiféle, az 

üdvbizonyosságukat maguk számára megteremtő szentarisztokrácia kifejlődése. Így tehát nem 

alakulhatott ki sem törvénymentes erkölcsiség, sem a Törvényhez igazodó, racionális aszkézis: a 

Törvény szervetlenül megmaradt statútumként és ideális követelményként a „hit” mellett, ráadásul – 

mivel mint cselekvésszentségtől visszariadtak a szigorú bibliokráciától – közelebbi tartalmát tekintve 

elég bizonytalanul, körvonalazatlanul és mindenekelőtt nem szisztematikusan. – Az átéaglutheránus 

élete azonban, ahogyan Troeltsch az idézett helyen a lutheránus etikaelméletről mondta, a „sohasem 

teljesen sikeres próbálkozások puszta összege”, olyan próbálkozásoké, amelyek „megmaradtak egyes, 
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bizonytalan bizonytalan rendelkezések alkotta töredékeknél”, s nem szándékoztak „egyetlen, 

összefüggő életegészben hatást kifejteni”, hanem lényegében a már maga Luther által kezdeményezett 

fejlődési pályát követve (lásd fentebb) az adott élethelyzetbe való beilleszkedést testesítették meg, 

nagyban és kicsiben egyaránt. – A német idegen kultúrákba való oly gyakran fölpanaszolt 

„beilleszkedése”, a gyors nemzetiségváltásuk – a nemzet bizonyos politikai sorsfordulatain kívül – 

egészen bizonyosan e fejlődés számlájára is írandó, amely még ma is érezteti hatását 

életviszonyainkban. Azért maradt erőtlen a kultúra szubjektív elsajátítása, mert lényegében az 

„autoritárius” módon kínáltnak a passzív befogadását jelentette. 
276 E jelenségekről lásd pl. Tholuck anekdotákkal megtűzdelt könyvét: Vorgeschichte des 

Rationalismus. 
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277 Az iszlám predesztináció- (illetve helyesebben: predetermináció-)tan egészen másfajta hatásáról és 

ennek okairól lásd Friedrich Ulrich korábban idézett (heidelbergi teológiai) disszertációját: Die 

Vorherbestimmungslehre im Islam und Christentum, 1912. A janzenisták predesztinációtanáról lásd 

Paul Honigsheim, i.m. [a 2. kiadás lábjegyzete]. 
278 „egészen lényegileg...is”: 2. kiadás 
279 Ahol a másfajta ... összefüggésben kell beszélnem (2. kiadás) 
280 Erről lásd a kötet következő cikkét. [a 2. kiadás lábjegyzete] 
281 A Geschichte des Pietismusban (I/152. o.) Ritschl a Labadie előtti időszak tekintetében (egyébként 

csak holland példák alapján) a következőkben igyekszik megállapítani a határt: a pietisták I. 

konventikulumokat hoztak létre – II. „az üdvözült boldogság evangélikus megközelítésének 

ellentmondóan” kezelték a „teremtményi létezés semmisségét” – III. nem református módon, „az Úr 

Krisztussal való gyengéd érintkezésben” igyekeztek „bebiztosítani a kegyelmet”. Ez utóbbi 

ismertetőjegye e korai időszakban a pietizmusnak csak egyetlen általa tárgyalt képviselőjére 

vonatkozik, önmagában „a teremtmény semmisségének” a gondolata a kálvinista gondolat tőről 

metszett sarja volt, s csak akkor mutatott ki a normál protestantizmus szabta keretek közül, amikor a 

világtól való gyakorlati meneküléshez vezetett. Végül pedig a konventikulumok létrehozását bizonyos 
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fokig maga a dordrechti zsinat rendelte el (kivált katekétikai célokból). – A pietista kegyességnek a 

szerző ezt megelőző fejtegetésében elemzett ismertetőjegyei közül az alábbiak jöhetnének számításba: 

1. az élet minden külső vonatkozásában igen szolgaian a Bibliai betűjét követő „precizizmus” 

(időnként ezt képviseli Gisbertus Voetius); – 2. a megigazulás és az Istennel való kiengesztelődés 

nem öncélként, hanem az aszketikus szempontból szent élethez szolgáló eszközként kezelése, amivel 

talán már Jodocus van Lodensteynnál találkozhatunk, de amire pl. Melanchthon kifejezetten utal is 

(lásd Ritschl, i.m., 341-344. o., 190. lj.); – 3. a „vezeklésharcnak” mint az igazi újjászületés jelének a 

nagyra értékelése, ahogyan elsőként Wilhelm Teellinck tanította; – 4. tartózkodás az úrvacsorától, ha 

azon újjá nem született személyek is részt vesznek (e tartózkodásról más összefüggésben még 

szólnunk kell), valamint – ezzel összefüggésben – a dordrechti rendelkezések szabta kereteken túllépő 

konventikulumképzés, a „prófécia” (azaz a nem teológusok, sőt még nők – pl. Anna Maria 

Schürmann – által is művelt szentírásmagyarázat) újjáéledésével együtt. Mindezekben a 

jelenségekben a reformátorok tanításától és gyakorlatától való, olykor nagyon jelentős eltérést 

érhetünk tetten a pietisták körében. De ezek a jelenségek – ellentétben a Ritschl által figyelembe nem 

vett irányzatokban (különösen az angol puritánoknál) megfigyelhetőkkel – a 3. pontban említetten 

kívül csak a református kegyesség egész fejlődésében benne rejlő tendenciák fokozását jelentették. 

Ritschl fejtegetésének elfogulatlansága csorbul amiatt, hogy a nagy tudós az egyház- vagy – talán 

pontosabb így fogalmazni – valláspolitikailag orientált értékítéletei is leplezetlenül megnyilatkoznak 

benne, és minden, specifikusan aszketikus vallásosság iránti ellenszenvében mindenütt, ahol ebbe az 

irányba mutató fordulat játszódik le, a „katolicizmusba” való visszaesést interpretál a jelenségbe. De 

mint a katolicizmus, úgy a régi protestantizmus is „minden rendű és rangú embert” [„all sorts and 

conditions of men”] magában foglal, és a katolikus egyház mégis éppúgy elvetette a világonbelüli 

aszkézisnek a janzenizmusban alakjában fellépő rigorizmusát, ahogyan a pietizmus elutasította a 

XVII. századi specifikusan katolikus kvietizmust. – Kifejezetten a mi vizsgálódásaink szempontjából 

mindenesetre a pietizmus csak akkor válik olyasmivé, ami nem fokozat tekintetében, hanem 

minőségileg másképp ható tényezővé, amikor a fokozott szorongás a „világtól” a magángazdasági 

hivatáséletből való meneküléshez, tehát kolostori-kommunista alapon megvalósított 

konventikulumképzéshez (Labadie), vagy – ahogyan a kortársak egyes végletes pietistákról 

híresztelték – a világi hivatásmunka szándékos elhanyagolásához vezetett a kontempláció kedvéért. 

Ez természetszerűen ott következett be különösen gyakran, ahol a kontempláció a Ritschl által 

„bernhardinizmusnak” nevezett vonást – tudniillik ez először az Énekek éneke Bernát-féle 

értelmezésében ragadható meg – kezdte ölteni, vagyis ahol a szemlélődés valamiféle misztikus, 

kripto-szexuális színezetű „unio mystica”-ra törekvő hangulatvallásosság lett. Már tisztán 

valláslélektanilag kétségtelenül „aliud”-ot jelent a református kegyességhez, de annak pl. Voetiusban 

testet öltő aszketikus változatához képest is. [„... – tudniillik először az Énekek éneke Bernát-féle 

értelmezésében bukkan fel világosan kifejtett formában; olyan, a hisztérikusan-érzékileg 

megalapozott, a szexuális felhangoktól eldurvított „unio mysticára” törekvő misztikus 

hangulatvallásosság ez, amely már tisztán valláslélektanilag ...” – 1. kiadás] Ritschl azonban ezt a 

kvietizmust igyekszik mindenütt összekapcsolni a pietista aszkézissel, s így az utóbbit ugyanúgy 

kárhozatosnak ítélni, és nyomatékosan rámutatni minden, a katolikus misztikus vagy aszketikus 

irodalomból vett, a pietista irodalomban általa megtalált idézetre. Csakhogy „minden gyanú felett 

álló” angol és holland morálteológusok is idéznek Bernátot, Bonaventurát vagy Kempis Tamást. – A 

reformációhoz csatlakozó minden egyházat igen komplex viszony fűzte a katolikus egyházhoz, és az 
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előtérbe helyezett nézőpont szerint rendre hol az egyik, hol a másik látszik a katolicizmushoz – illetve 

bizonyos aspektusaihoz – közelállónak. 
282 A Realencyklopädie für Protestantische Theologie und Kirche 3. kiadásában megjelent igen 

informatív Pietismus-szócikkében Carl Mirbt a reformációhoz kötődő előzményeket teljesen 

figyelmen kívül hagyva, kizárólag Spener személyes vallási élményeként tárgyalja a pietizmus 

kialakulását, ami mégiscsak némileg különösnek hat. – Bevezetőként a pietizmushoz még mindig 

haszonnal forgatható Gustav Freytag által a Bilder aus der deutschen Vergangenheitban adott 

ábrázolás. Az angol pietizmus kezdeteiről a kortárs irodalomban lásd pl. William Whitaker: Prima 

institutio disciplinaque pietatis (1570). [A bekezdés utolsó mondata: 2. kiadás] 
283 Ismeretes módon e szemléletmódnak köszönhetően lehetett a pietizmus a toleranciagondolat egyik 

fő hordozója. Hadd ragadjam meg ezt az alkalmat néhány megjegyzés közbeiktatására e gondolatról. 

Történetileg a Nyugat szülötte, s – itt figyelmen kívül hagyva az indifferencia humanista-aufklérista 

gondolatát, amely önmagában sohasem fejtett ki nagy gyakorlati hatást – a következő fő forrásokból 

fakadt: 1. a tisztán politikai államrezonból – 2. a merkantilizmusból (különösen világosan látható ez 

Amszterdam városa, illetve számos más város, földesúr és uralkodó esetében, akik mint a gazdasági 

haladás igen értékes hordozóit fogadták el a szektatagokat) – 3. a kálvinista kegyesség radikális 

tendenciájából. A predesztináció ugyanis eleve kizárta, hogy az állam az intolerancia révén valóban 

támogassa a vallást. Hiszen ez által egyetlen lelket sem tudott megmenteni; csak Isten becsületének a 

gondolata késztette arra az egyházat, hogy az állam segítséget igényelje az eretnekség elnyomásához. 

Minél nyomatékosabban hangsúlyozódott azonban a prédikátor és az úrvacsorában részesülők 
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kiválasztottak közé tartozása, annál elviselhetetlenebb lett bárminemű állami beavatkozás a 

prédikátori hivatal betöltését és a plébánosi pozíciók javadalmakként való bárminemű – akár újjá nem 

született egyetemi növendékek számára is, pusztán teológiai képzettségük miatt – adományozását 

illetően: annál elviselhetetlenebb lett egyáltalán bármiféle beavatkozás a gyülekezet ügyeibe a 

hatalom magatartásukban gyakran gáncsolható birtokosainak a részéről. A református pietizmus ezt a 

nézőpontot erősítette az „Extra ecclesiam nulla salus” tétel dogmatikai helyessége értékének a 

lefokozásával és érvényességének fokozatos megingatásával. Kálvin csak azt tekintette Isten 

dicsőségével összeegyeztethetőnek, ha az elvetettek is alá vannak vetve az Isten alapította egyháznak; 

Új-Angliában a beigazolódott szentek arisztokráciájaként igyekeztek megalkotni az egyházat; 

azonban már a radikális independensek elutasították a polgári, s szintúgy bármiféle hierarchikus 

hatalmak minden beavatkozását a „beigazolódás” vizsgálatába, hiszen az csakis az adott gyülekezeten 

belül lehetséges. Azt a gondolatot, hogy Isten dicsősége megköveteli az egyházfegyelemnek az 

elvetettek fölötti érvényesítését is, kiszorította az a – szintúgy a kezdettől fogva jelenlevő, de 

fokozatosan mind szenvedélyesebben megfogalmazott – gondolat, hogy sérti Isten dicsőségét az általa 

elvetettel megosztani az úrvacsorát. Ennek szükségképpen voluntarizmushoz kellett vezetnie, hiszen a 

„hívők egyházához” („believers’ Church”), a csak az újjászületetteket magába fogadó vallási 

közösséghez vezetett. A legeltökéltebben a kálvinista baptizmus vonta le az e gondolatmenetből 

adódó következtetéseket, amelyhez pl. a „szentek parlamentjének” a vezetője, Praisegod Barebone is 

tartozott. Cromwell serege azért lépett fel a lelkiismereti szabadságért, a „szentek” parlamentje pedig 

még az állam és az egyház elválasztásáért is, mert tagjai kegyes pietisták voltak, vagyis pozitív-vallási 

okokból. – 4. A később taglalandó keresztelő szekták fennállásuk kezdetétől fogva mindig ahhoz az 

alapelvhez tartották magukat – éspedig messze ők a legerőteljesebben és a legnagyobb belső 

következetességgel – , hogy csakis személyükben újjászületettek vehetők fel az egyház közösségébe, 

s ezért rettegtek az egyház minden „intézmény”-jellegétől és a világi hatalom minden 

beavatkozásától. [1. kiadás: A keresztelő szekták fennállásuk kezdetétől fogva, mint még látni 

fogjuk...] Tehát itt is pozitív-vallási okból fakadt a feltétlen tolerancia követelménye. – Minden 

bizonnyal Robert Browne lépett fel elsőként – csaknem egy nemzedékkel a baptisták, s kettővel 

Roger Williams előtt – ilyen megfontolásokból a feltétel nélküli tolerancia és az állam és az egyház 

szétválasztásáért. Az egyházközség által ebben a szemben megfogalmazott első nyilatkozat vélhetőleg 

az angol baptisták 1612-ben vagy 1613-ban született határozata volt: „a magisztrátus ne ártsa bele 

magát a vallásba vagy lelkiismereti ügyekbe, ... mivel Krisztus az Egyház és a lelkiismeret Királya és 

törvényhozója.” Az egyházközség által megfogalmazott első hivatalos dokumentum, amely mint jogot 

követelte a lelkiismereti szabadság állam által garantált védelmét, valószínűleg a (partikuláris) 

baptisták 1644-es hitvallása volt (44. cikkely). – Hadd szögezzük le még egyszer, nyomatékosan: 

természetesen tökéletesen téves az az időnként megfogalmazódó felfogás, hogy maga a tolerancia jól 

jött a kapitalizmusnak. A vallási toleranciában nincs semmi kifejezetten modern vagy nyugati. 

Kínában, Indiában, a hellénizmus korának nagy előázsiai birodalmaiban, a Római Birodalomban, az 

iszlám birodalmakban hosszú időszakokon át olyan átfogóan, olyan uralkodóan érvényesült – csakis 

az államrezonból fakadó (ma is a keretet megszabó!) megfontolások szabtak neki korlátot –, mint 

sehol a világon a XVI–XVII. század folyamán, de legkevésbé azokon a területeken, ahol a 

puritanizmus uralkodott (vagyis pl. Hollandiában és Zeelandon a politikai-gazdasági fellendülés 

időszakában, vagy a puritán Ó- és Új-Angliában). A Nyugatra egyenesen – a reformáció előtt és után 

is – pl. a Szászánida Birodalomhoz hasonlóan a felekezeti intolerancia volt jellemző, ahogyan 
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Kínában, Japánban és Indiában is az intolerancia uralkodott egyes korszakokban (azonban többnyire 

politikai okokból). Következésképpen magának a toleranciának bizonyosan a legcsekélyebb köze 

sincs a kapitalizmushoz. Minden azon múlott, kinek jött jól. – Arról, hogy milyen következményekkel 

járt a vallási türelem követelménye a „hívők” egyházában, a következő tanulmányban lesz 

lehetőségünk részletesebben beszélni. [„Hadd ragadjam meg...közbeiktatására e gondolatról”, „annál 

elviselhetetlenebb lett ... birtokosainak a részéről”, „Minden bizonnyal Robert ...volt (44. cikkely)”.: 

2. kiadás] 

„..a feltétlen tolerancia követelménye.” az 1. kiadás innen így folytatódik: „Roger Williams, az első, e 

pozitív-vallási okokból toleráns és az államegyháziság minden maradványát elutasító Rhode Island 

kolónia megalapítója, az új gyarmaton újra megkeresztelkedett, majd – egy időre – baptista prédikátor 

volt, de úgy tűnik nem tárható fel pontosan, miből táplálkoztak a már korábban megfogalmazott 

államegyház-ellenes alapelvei. Maryland, a katolikus Lord Baltimore által alapított kolónia csakis 

opportunizmuból nyilvánította ki a toleranciát – amit a katolikus egyház mint kizárólagos 

üdvintézmény nem tud alapelvként elfogadni –, mivel egy hivatalosan katolikus kolóniára a 

megsemmisülés várt volna. Pennsylvania természetesen vallási okokból kezdettől fogva a tolerancia 

és az állam és az egyház szétválasztásának alapelvét képviselte. [mintha hiányozna mondjuk egy 

gehalten] – Többek közt azért is iktattam be az itt kifejtett megjegyzéseket, amelyekre a későbbiekben 

részletesebben vissza fogok térni, mert Gröber képviselő a parlamentben legutóbb újfent Maryland 

számára igényelte a „toleranciát” illető elsőséget Rhode Islanddel szemben. A politikai (végső soron: 

egyházpolitikai) opportunizmus diktálta megfontolások szerinti tolerancia és a tolerancia mint vallási 

alapelv azonban két nagyon különböző dolog. Az utóbbit nem fogadhatja el a katolikus egyház, mivel 

mint Isten alapította intézménynek kötelessége megóvni az embereket a kárhozattól, ahová az 

eretnekség bizonyosan vezeti őket. – Ugyanúgy áll a helyzet a toleranciával, mint általában a modern 

„liberális” eszmével: minden emberi autoritás mint „teremtményistenítés” elvetése elvének a vallási 

lehorgonyzása és a saját akarat feltétel nélküli alávetése – ezzel egyedül Istennek és az ő törvényének 

adósa az ember – értékének a lefokozása (ez a leghatározottabb formában a kvékereknél, kevésbé 

konzekvens formában azonban minden aszketikus szektánál megfigyelhető) – az 

„autoritásellenességnek” ez a pozitív-vallási indítékokból eredeztetése volt a „szabadság” „lélektani” 

alapja a puritán országokban. Értékeljük bár oly nagyra a „felvilágosodás” jelentőségét, mégis 

leszögezhetjük, hogy szabadságeszményeiből hiányzott az olyan pozitív ösztönzőkhöz való, a 

továbbélésüket elsősorban biztosító hozzákapcsolása, amelyek általában William Ewart Gladstone 

politikai munkásságának is a „konstruktív” jellegét adták. Mint ismeretes, a „lelkiismereti szabadság” 

kialakulásának történetét és politikai jelentőségét illetően alapvető Georg Jellinek Erklärung der 

Menschen- und Bürgerrechte című munkája. Személyesen én is e műnek köszönhetően érzetem 

késztetést arra, hogy újra foglalkozzam a puritanizmussal. 
284 Gyakorlati alkalmazásában ez a gondolat pI. a Cromwell-féle „tryers”, azaz a hitszónoki hivatalra 

jelentkezőket vizsgálók tevékenységében válik láthatóvá. Nem annyira a szakmai-teológiai 

képzettséget igyekeztek ugyanis megállapítani, mint inkább a jelölt szubjektív kegyelmi állapotát. 

Lásd a következő tanulmányt is. [az utolsó mondat: 2. kiadás] 
285 A pietizmus Arisztotelész és egyáltalán a klasszikus filozófia iránti jellegzetes bizalmatlanságát 
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Kálvin már megelőlegezte (vö. Institutio [1559] 2.2.4; 3.23.5; 4.17.24). Lutherben, pályája elején, 

mint ismeretes, nem kisebb bizalmatlanság munkált; ez azonban később, humanista hatásra 

(elsősorban Melanchthonéra) és az iskolázottság és az apologetika sürgető szükségletei miatt a 

háttérbe szorult. A protestáns hagyományokkal összhangban természetesen a Westminsteri Hitvallás 

is azt tanította (I.7), hogy az üdvözült boldogsághoz szükségeset a tanulatlan számára is elég világosan 

tartalmazza a Szentírás. [a 2. kiadás jegyzete] 
286 Ezzel fordult szembe a hivatalos egyházak tiltakozása, amelynek visszhangja pl. még az skót 

presbiteriánus egyház 1648-as (rövidebb) katekizmusában is érzékelhető (7. szakasz): a nem egy 

családhoz tartozó személyek részvétele a házi áhítatokon a hivatal jogosultságaiba való 

beavatkozásként megtiltatik. Minden aszketikus gyülekezetképzéshez hasonlóan a pietizmus is 

kioldotta az individuumot a hivatali presztízs érdekével szövetséges házi patriarchializmus 

kötelékeiből.  
287 1. kiadás: szeretné 
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288 Itt jó okokból szándékosan nem vállalkozunk arra, hogy belebocsátkozzunk e vallási 

tudattartalmak – a szó szaktudományi értelmében vett – „pszichológiai” összefüggéseinek a 

taglalásába, és lehetőleg az ennek megfelelő terminológia használatát is elkerültem. A pszichológia 

valóban szilárdan megalapozott fogalomkészlete (a pszichiátráét is beleértve) mindenekelőtt még nem 

elég kidolgozott ahhoz, hogy a mi problémáink terepén végzett történeti kutatás céljaira közvetlenül 

felhasználhassuk, anélkül, hogy megzavarnánk a történeti ítélet elfogulatlanságát. [1. kiadás: A 

pszichológia bizonyos fokig megalapozott fogalomkészlete először is távolról sem elég kidolgozott 

ahhoz...] A pszichológia terminológiájának a használata csak azzal a kísértéssel járna, hogy a 

dilettáns, idegen szavakat fitogtató tudósság fátylával burkoljuk be a közvetlenül érthető, s gyakran 

egyenesen triviális tényállásokat, így teremtve meg a nagyobb fogalmi egzaktság hamis látszatát, 

ahogyan ez pl. Karl Lamprecht esetében sajnos tipikus volt. – A pszichopatológiai fogalmak bizonyos 

történeti tömegjelenségek értelmezésében való felhasználására irányuló, komolyabban veendő 

kezdeményezésekhez lásd Willy Hugo Hellpach Grundlinien zu einer Psychologie der Hysterie című 

könyvének 12. fejezetét, illetve a „Nervosität und Kultur” című írást, szintén az ő tollából. Itt nem 

vállalkozhatom annak taglalására, hogy szerintem e nagyon sokoldalúan tájékozott szerzőt is károsan 

befolyásolták Lamprecht bizonyos elméletei. – Azt, hogy a régebbi szakirodalomhoz képest mennyire 

értéktelenek Lamprecht pietizmusra vonatkozó – a Deutsche Geschichte 7. kötetében olvasható – 

sematikus megállapításai, bizonyosan tudja mindenki, aki akár csak a legkönnyebben hozzáférhető 

szakirodalmi műveket is ismeri.  
289 Így például a Schortinghuis-féle „spirituális keresztyénség” követői körében. – Vallástörténetileg 

ez a deutero-ézsaiási „Isten szolgája”-perikopéra [Ézs 52,13-53,12] és a 22. zsoltárra vezethető vissza.  
290 Ez holland pietistáknál következett be időnként, s akkor is spinozista hatásra. 
291 Többek között Labadie és Tersteegen. 
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292 Ez a fejlődés talán akkor látszik a legvilágosabban, amikor Spener – gondoljunk csak bele: ő! – 

vitatja a felsőbbség kompetenciáját a konventikulumok ellenőrzésében (kivéve a rend felbomlása és 

visszaélések esetén), éspedig azért, mert a keresztyének apostoli rendelkezés által garantált 

alapjogáról van szó (Theologische Bedenken II/81. sk. o.). Elvileg pontosan ez a puritán álláspont az 

egyes ember ex jure divino következő és ezért elidegeníthetetlen jogainak természete [nekem itt egy 

kicsit slampos a Verhältnis, nem is vagyok benne biztos, hogy ezt jelenti] és érvényességi tartománya 

tekintetében. Nem is kerülte el Ritschl figyelmét sem ez, sem a szövegben a későbbiekben említett 

eretnekség (lásd Pietismus II/157. és 115. o.). Bármennyire történetietlen (hogy azt ne mondjuk: 

filiszter) legyen is az „alapjog”-gondolat fölött gyakorolt pozitivista kritikája – végső soron szinte 

minden e gondolatnak köszönhető, ami ma a „legreakciósabb” személynek is a lelki szemei előtt 

lebeg egyéni szabadsága szférájának a minimumaként –, abban természetesen teljesen egyet kell 

értenünk vele, hogy egyik esetben sem látunk szerves illeszkedést Spener lutheri álláspontjához. – 

Maguk a Spener nevezetes Pia desideriaja által elméletileg megalapozott, s szintén általa 

gyakorlatilag életre hívott konventikulumok (collegia pietatis) lényegében teljesen megfeleltek az 

először a Johannes a Lasco 1547-es londoni bibliaóráin művelt „prophesying”-nak, s azóta 

hozzátartoztak a puritán kegyesség az egyházi autoritás elleni lázadás címén üldözött formáinak 

állandó eszköztárához. A genfi egyházfegyelem elvetését végül azzal indokolja ismeretes módon, 

hogy hivatott hordozója, a „harmadik rend” (a status oeconomicus: a keresztyén laikusok) a 

lutheránus egyházban nem illeszkedett be az egyházszervezetbe. Másfelől enyhén lutheri ihletésű – a 

kiközösítés taglalásánál – a konzisztórium földesurak által delegált világi tagjainak a „harmadik rend” 

képviselőiként való elismerése. 
293 Hiszen már a lutheránusság területein először felbukkanó „pietizmus” elnevezés azt sugallja: a 

kortársak szerint az volt a mozgalom jellegzetessége, hogy itt a „pietas” módszeres, üzemszerű 

gyakorlása valósul meg. 
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294 Hozzáteendő persze, hogy ez a motiváció bár elsősorban, de nem kizárólag a kálvinizmus sajátja. 

Épp a legrégebbi lutheránus egyházi rendelkezésekben fordul elő különösen gyakran. 
295 A Zsid 5,13sk. értelmében. Vö. Spener: Theologische Bedenken I/306. o. 
296 Baylyn és Baxteren kívül (lásd Consilia theologica III.6.1.1.47 és III.6.1.3.6) Spener különösen 

Kempis Tamást, de mindenekelőtt Tauler kedvelte (akiből nem mindent értett meg, lásd: Consilia 

theologica III.6.1.1.16). Az utóbbi gondolkodóról részletesebben lásd különösen Consilia theologica 

I,.1.1.71. Spener szerint Luther Tauler sarja. 
297 Lásd Ritschl i. m., II/113. o. Spener nem osztotta a későbbi pietisták (és Luther) felfogását, hogy a 

„vezeklésharc” az igazi megtérés egyedüli mértékadó ismertetőjele (Theologische Bedenken III/476). 

A megszentelődésről mint a kiengesztelődéshitből fakadó hála gyümölcséről – ez sajátosan lutheri 

megfogalmazás (lásd. lj.. o.) [1. kiadás: lásd Archiv XX, 42. o.] – lásd Ritschl által megadott 

szöveghelyeket, i. m., 115. o., 2. lj. A certitudo salutisról egyfelől lásd Theologische Bedenken I/324. 

o.: az igaz hitet nem elsősorban érzelmileg érzékeljük, mint inkább felismerjük a gyümölcseiről (az 

Isten iránti szeretetről és engedelmességről); másfelől lásd Theologische Bedenken I/335. sk. o.: „Az 

üdvösségi és kegyelmi állapotukról való megbizonyosodással kapcsolatos aggodalmukat illetően 

biztosabb, ha Önök a mi könyveinkből” – azaz a lutheránus könyvekből – „merítenek, mint az angol 

írókéiból”. A megszentelődés lényegét illetően azonban az angolokkal értett egyet. 
298 Az August Hermann Francke által javasolt vallási naplók jelentették ennek a külső jelét. – A 

megszentelődés módszeres begyakorlása és megszokássá szilárdulása annak növekedését és a jók 

rosszaktól való elkülönülését is hivatott előidézni: nagyvonalakban ez Francke Von des Christen 

Vollkommenheit című könyvének az alaptémája. 
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299 Ézs 40,31, Zsolt 25,51 . 
300 Az, hogy e racionális pietista gondviseléshit eltér annak ortodox értelmezésétől, jellemző módon a 

hallei pietisták és Valentin Ernst Löscher, a lutheri ortodoxia képviselője közti nevezetesen vitában 

bukkant felszínre. Timotheus Verinus című művében Löscher az emberi cselekvés révén elérhetőt 

egyenesen szembeállítja a gondviselés rendelkezéseivel. Francke újra és újra leszögezett álláspontja 

szerint ezzel szemben „Isten jelének” tekintendő az azzal kapcsolatos világosság felvillanása, hogy 

minek kell történnie (ez pedig a döntésre való nyugodt várakozás eredménye) – a kvékerek 

lélektanával egészen analóg módon és annak az általánosan aszketikus felfogásnak megfelelően, hogy 

a racionális metodika az az út, amelyen közelebb juthatunk Istenhez. – Zinzendorftól persze, aki az 

egyik legnagyobb horderejű döntésében a sorshúzásra bízta gyülekezete jövőjét, távol áll a Francke-

féle gondviseléshit. – Spener Taulerra hivatkozott (Theologische bedenken I/314. o.) annak a 

keresztény „ráhagyatkozásnak” a jellemzésében, amely beállítódásban rá kell bíznunk magunkat az 

isteni akarat munkálására, s nem szabad őt elkapkodott, önfejű cselekvéssel akadályoznunk (ami 

lényegében Francke álláspontja is volt). Mindenütt világosan előtérbe kerül a pietista kegyességnek a 

puritanizmushoz képest mégiscsak lényegesen csekélyebb fokú, az (evilági) békére törekvő aktivitása. 

„Első az igazságosság, második a béke” – fogalmazta meg felekezete ezzel ellentétes programját még 

1904-ben elmondott, a továbbiakban még idézendő beszédében a vezető baptista George White 

(Baptist Handbook 1904, 107. o.). 
301 Lectiones paraeneticae, IV/271. o. 
302 Főképp ez ellen az újra és újra visszatérő elképzelés ellen irányul Ritschl kritikája. – Lásd Francke 

már idézett, e tant tartalmazó írását (Von des Christen Vollkommenheit). 
303 A terminizmus a predesztináció tanát el nem fogadó angol pietistáknál is felbukkan (pl. Thomas 

Goodwinnál). Róla és másokról lásd Heinrich Heppe könyvét (Geschichte des Pietismus in der 

reformierten Kirche, Leiden 1879), amely még Ritschl alapművének megjelenése után sem 

nélkülözhető Anglia, illetve egyes kérdésekben Hollandia tekintetében. A következő tanulmányban 

idézendő könyve szerint August Köhlert még a XIX. században is faggatták újjászületése időpontja 

felől Hollandiában. [Az utolsó mondat: 2. kiadás].  
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304 Ezzel a kegyelem újramegszerezhetőségével (kivált a szokásos in extremis „megtéréssel”) 

kapcsolatos lutheri tanítás laza következménye ellen kívántak küzdeni.  
305 Azzal az ezzel összekapcsolódó felfogással szemben, hogy valódisága feltétlen jeleként tudni kell a 

„megtérés” napját és óráját, lásd Spener Theologische Bedenken I/2.6.1 (197. o.) Az ő számára 

ugyanúgy ismeretlen volt a „vezeklésharc”, mint Melanchthon számára a lutheri terrores conscientiae 

[a lelkiismeret rettegése – lásd Ágostai hitvallás, XII: „a rettegés, amelyet a bűn megismerése kelt a 

lelkiismeretben”].  
306 Emellett természetesen szerepet játszott az „általános papság” minden aszkézisre sajátosan 

jellemző autoritásellenes értelmezése is. – Időnként a feloldozás elhalasztását javasolták a papnak a 

bűnbánat valódiságának „beigazolódásáig”, amit Ritschl joggal jellemez elvileg kálvinista 

megoldásnak. 
307 A számunkra lényeges pontok Hermann Plitt könyvében találhatók meg a legkényelmesebben: 

Zinzendorfs Theologie (3 kötetben, Gotha 1869–.), I/325., 345., 381., 412., 429., 433. sk., 444. és 448. 
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o., Bd. II/372., 381., 385. és 409sk., III/131., 167. és 176. o. – Lásd még Bernhard Becker: Zinzendorf 

und sein Christentum (Leipzig, 1900) 3. könyv, 3. fejezet. – 
308 Lásd Jak 2,14-26. 
309 Az ágostai hitvallást persze csak úgy tartotta a lutheri-keresztyén hitéletről megfelelően tanúskodó 

okiratnak, ha – ahogyan visszataszító szóhasználatával fogalmaz – sebfertőtlenítő folyadékot 

[Wundbrühe – világvallások, bevezető] öntöttünk rá. Zinzendorfot olvasni vezeklés, mert gondolatai 

amorf-szétfolyó volta miatt nyelvezete még Friedrich Theodor Vischer oly borzalmas nyelvezeténél is 

szánalmasabb (Az író pl. „krisztusterpentinolaj”-ról értekezett a müncheni „Christoterpe”-vel 

folytatott polémiájában). [Chistoterpe = kersztyénöröm, vagy -gyönyör; a görög gyönyör szónak 

(terpszisz – etimológiailag nincs köze a terpentinhez) – NB: „terpé” szó nem létezik [terpszisz van], 

létezik viszont pl. Euterpé (múzsa, Hésziodosz, Istenek születése, 77].  
310 „Egyetlen vallásban sem ismerünk el testvérként olyanokat, akik a keresztségi kegyelem elvesztése 

után nem Krisztus vérétől meghintve és a Lélek megszentelésében [1Pét 1,2] teljesen megváltozva 

élnek tovább. Nem ismerjük Krisztus egyetlen nyilvánvaló (= látható) gyülekezetét sem, csak ahol 

„Isten igéjét tisztán és igazán tanítják, és mi aszerint szentül élünk Isten gyermekeihez illően.” – Az 

utolsó mondat Luther kis katekizmusából van ugyan [Négy hitvallás, 89. o.], de – mint már Ritschl 

kiemeli – ott arra a kérdésre szolgál válaszul, hogy miképp szenteltessék meg az ő neve, itt ellenben a 

szentek egyházának elhatárolására. [az 1. kiadásban entsprach helyett entspricht]  
311 Lásd Plitt I/346. – Még határozottabb egy másutt (I/381. o.) idézett válasz a kérdésre: „vajon 

szükségesek-e jócselekedetek az üdvözült boldogsághoz?” – „Az üdvözült boldogság eléréséhez 

szükségtelen és káros, annak elérése után azonban annyira szükséges, hogy aki nem hajt végre jó 

cselekedeteket, az nem is üdvözülten boldog.” Tehát itt is: nem reális ok, hanem a megismerés – 

egyedüli! – oka. [Az utolsó mondat: 2. kiadás] 
312 Pl. a „keresztyén szabadság” Ritschl által (i.m., III/381. o.) ostorozott karikatúrái révén. 
313 Elsősorban annak a gondolatnak a hangsúlyozásával az üdvtanban, hogy Krisztus halála a büntetés, 
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amellyel a haragvó Isten kiengesztelődik; Zinzendorf ezt a gondolatot – miután az amerikai szekták 

elutasították missziós közeledési próbálkozásait – szentté válási módszere alapjává is megtette. Attól 

kezdve a gyerekesség megőrzése és az alázatos szerénység állítódik középpontba a herrnhuti aszkézis 

céljaként, éles ellentétben a gyülekezetben érvényesülő, a puritán aszkézissel teljesen analóg 

törekvésekkel. 
314 Ennek azonban nagyon is megvoltak a határai. Már ezért is elhibázott törekvés Zinzendorf 

vallásosságát valamiféle „társadalomlélektani” fejlődési fokhoz kötni akarni, ahogyan Lamprechtnél 

történik. Ugyanakkor azonban semmi sem határozza meg erőteljesebben vallásosságát, mint az a 

körülmény, hogy gróf volt, alapvetően feudális ösztönökkel megáldva. Épp ezeknek az ösztönöknek 

az érzelmi aspektusa „társadalomlélektanilag” éppúgy illene a lovagság szentimentális 

dekadenciájának, mint az „érzékenységnek” a korába. Ha egyáltalán érthetővé tehető 

„társadalomlélektanilag” ez az aspektus a nyugat-európai racionalizmussal való ellentétében, akkor 

leginkább a német Kelet patriarchális kötöttsége révén. [1. kiadás: ... akkor, mint látni fogjuk, a német 

Kelet elmaradottsága és .... révén] 
315 Zinzendorf Dippellel folytatott vitáiból is ez adódik, ahogyan – a halálát követően – az 1764-es 

zsinat nyilatkozatai is a herrnhuti gyülekezet üdvintézet-jellegét juttatják világosan kifejezésre. Lásd 

Ritschl erre vonatkozó bírálatát, i. m., III/443sk.  
316 Lásd pl. 151., 153. és 160. §. Az, hogy igaz töredelem és bűnbocsánat ellenére előfordulhat, hogy 

nem következik be a szentté válás, konkrétan a 311. oldalon olvasható megjegyzésekből adódik, és 

amennyire egybecseng a lutheri üdvtannal, annyira ellentmond a kálvinistának (és a metodistának). 
317 Vö. Zinzendorf Plitt könyvében idézett megnyilatkozásaival (II/345. o.), lásd továbbá 

Spangenberg, Idea fidei, 325. o. 
318 Vö. Zinzendorf Plitt művében (III/131. o.) idézett, a Mt 20,28-cal kapcsolatos megnyilatkozásával: 

„Ha látok egy embert, akinek Isten kifinomult adottságot ajándékozott, örvendezem, és élvezettel 

használom azt. Ha azonban azt veszem észre, hogy nem elégedett az adottságával, hanem még tovább 
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akarja finomítani, nos, ezt az ilyen személy megsemmisülése kezdetének tekintem”. – Zinzendorf 

éppenséggel – s kivált a John Wesley-vel folytatott 1743-as beszélgetésében – azért tagadta az 

előrehaladást a szentté válásban, mert ezt a megigazulással azonosította, és csakis a Krisztushoz 

fűződő érzelmileg kialakított viszonyban találta meg. Lásd Plitt I/413. o. Az „eszköz”-érzést [lehet, 

hogy a „választott edénnyel” kellene folytatni, de az Rüstzeug] az isteni „birtoklása” váltja fel itt: a 

misztika hangsúlyozódik az aszkézis helyett (a későbbi tanulmányokhoz írott bevezetőben taglalandó 

értelemben). – Természetesen (ahogyan ugyanott kifejtem) valójában a jelenhez, az evilághoz kötődő 

habitusra törekszik. De ez a certitudo salutisként értett habitus nála az aktív eszközérzés. [„Az 

„eszköz”-érzést”... az aktív eszközérzés”: 2. kiadás] 
319 A hivatásmunka azonban épp emiatt a levezetés miatt nem alapozódott meg következetesen 

etikailag. Zinzendorf elutasítja a hivatásban az „Istennek tett szolgálatnak” mint a hivatáshűség 

mértékadó nézőpontjának a lutheri gondolatát. A hivatáshűség szerinte inkább „az Üdvözítő 

kézművesmesterséghez-hűségéért” fizetett ellenszolgáltatás. (Plitt II/411. o.). 
320 Ismeretes az alábbi, a Sokrates, d.i. Aufrichtige Anzeige verschiedener nicht sowohl unbekannter 

als vielmehr in Abfall geratener Hauptwahrheiten (1725) című művében megfogalmazott kijelentése: 

„Az eszes ember nem lehet hitetlen, a hívő pedig nem lehet esztelen”, valamint az, hogy mennyire 

kedvelte pl. Bayle-t. 
321 Ismeretes, hogy a protestáns aszkézis kifejezett előszeretet tanúsított a matematikai megalapozás 

által racionalizált empirizmus iránt, s ezt nem szükséges itt közelebbről taglalnunk. A 

természettudományok matematikailag racionalizált, „egzakt” kutatás felé fordulásáról, ennek 

filozófiai indítékairól és ezek ellentétéről Bacon szempontjaival lásd Windelband: Geschichte der 

Philosophie, 305. skk.o., különösen a 305. alján olvasható megjegyzéseket, amelyekben helytállóan 

utasítja el a szerző azt a gondolatot, hogy a modern természettudomány anyagi-technológiai érdekek 

produktumaként volna felfogható. [Bemerkungen – ablehnt!] Természetesen léteznek köztük fölöttébb 

fontos összefüggések, de jóval összetettebb módon. Lásd továbbá Windelband: Neuere Philosophie, 

I/40sk. o. – Hiszen – ahogyan az alighanem a legvilágosabban Spener Theologische Bedenkenjében 

kitűnik (I/232. o., III/260. o.) – a protestáns aszkézis állásfoglalását illetően döntő nézőpont szerint 

ahogyan a keresztyént a hite gyümölcseiről ismerjük fel, úgy Istennek és szándékainak ismerete is 

csak műveinek ismeretéből bontható ki. Ennek megfelelően minden puritán, keresztelő és pietista 

kereszténységnek a fizika volt a kitüntetett diszciplínája, utána következtek más, ugyanolyan fajta 

módszerrel dolgozó matematika-természettudományi diszciplínák. Egyszerűen azt hitték, a 

természetben munkáló isteni törvényeket empirikusan megragadva felemelkedhetnek a világ 

„értelmének” az ismeretéhez, amelyet az isteni kinyilatkoztatás töredékes jellege miatt – ez kálvinista 

gondolat – a fogalmi spekulációval sohasem fognak megragadni. Az aszkézis számára a XVII. 

századi empirizmus volt „Isten a természetben” keresésének az eszköze. Úgy tűnt, az az Istenhez 

vezet, míg a filozófiai spekuláció eltávolít tőle. Spener szerint kifejezetten az arisztotelészi filozófia 



127 
 

                                                                                                                                                                                                       

jelentette az alapvető kárt a keresztyénség számára. Szerinte minden más filozófia jobb, különösen a 

platóni: Consilia Theologica III/6.1.2.13. Lásd továbbá az alábbi jellegzetes szöveghelyet: 

„Ennélfogva nem tudom, mit hozzak fel Cartesius mellett,” – Spener sohasem olvasta őt – „de mindig 

kívántam és kívánom, hogy Isten buzdítson férfiakat, akik végül igazi filozófiát tárnak a szemünk elé, 

amelyben senki embernek a tekintélye, hanem csakis a semmilyen mesterről sem tudó egészséges érv a 

mértékadó (Spener Consilia Theologica II, 5, Nr. 2.) – Hogy az aszketikus protestantizmus itt vázolt 

elképzeléseinek milyen jelentőségük volt a nevelés, s konkrétan a reáloktatás fejlődését illetően, az 

jól ismert. A fides implicitára vonatkozó állásponttal összekapcsolódva tették ki a pedagógiai 

programját.  
322 „Olyan fajta emberek, akik nagyjából négy részre osztják boldogságukat: 1. jelentéktelennek, 

megvetettnek, kigúnyoltnak ...lenni... 2. minden érzéket elhanyagolni, amelyre nincs szükségük ... az 

Uruk szolgálatához... 3.vagy semmit sem birtokolni, vagy amit kapnak, továbbadni... 4. napszámos 

módra dolgozni, nem a keresetért, hanem a hivatásért és az Úr és a felebarátjuk ügyéért...” (Religiöse-

Reden II/180, Plitt I/445. o.) Nem mindenki képes arra, hogy „tanítvány” legyen, s nem mindenkinek 

szabad annak lennie: csak az képes s csak annak szabad, akiket elhív az Úr – de ahogyan maga 

Zinzendorf elismeri (Plitt I/449. o.) mégiscsak maradnak nehézségek, hiszen a Hegyi beszéd 

formailag mindenkihez fordul. Szembeszökő „a szeretet e szabad akozmizmusának” az affinitása a 

régi keresztelői eszményekkel.  
323 A kegyesség érzelmi interiorizálása ugyanis a Luther utáni nemzedék idejében sem volt 
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egyszerűen idegen a lutheránusságtól. Itt inkább az aszketikus elem, azaz a lutheránusok szemében a 

„cselekvészentség”-ízű életszabályozás volt a döntő különbség.  
324 Spener szerint (Theologische Bedenken I/324. o.) a „szívbe markoló félelem” jobb jele a 

kegyelemnek, mint a „bizonyosság”. Természetesen puritán íróknál is találkozunk a „hamis 

bizonyosságtól” óvó nyomatékos figyelmeztetésekkel, de legalábbis a predesztináció tana, amennyire 

befolyása meghatározta a lelkigondozást, mindig az ellenkező irányban hatott.  
325 A gyónás megmaradása ugyanis mindenütt azzal a pszichikai következménnyel járt, hogy az egyén 

tehermentesült a viselkedését illető saját felelősség alól – hiszen épp ezért törekedtek gyónásra –, s 

így az aszketikus követelmények rigorista következményét is elkerülhette. [1. kiadás: „rigorista” 

helyett „rigorózus”]  
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326 Arra, hogy ugyanakkor – a pietista kegyesség jellegét illetően is – milyen erőteljes szerepet 

játszottak tisztán politikai tényezők, már Ritschl utalt a württembergi pietizmus bemutatásakor (a 

többször idézett műve III. kötetében). 
327 Magától értetődően a kálvinizmus is „patriarchális” – a valódi mindenképpen. Az is világosan 

kitűnik – például Baxter önéletrajzi feljegyzéseinek idevágó szakaszaiból –, hogy pl. a kidderminsteri 

ipari tevékenység sikeressége összefügg annak háziipari jellegével. Lásd az alábbi helyen – Works of 

the English Puritan Divines (IV/XXXVIII.) – idézett szakaszt: „A város a kidderminsteri gyapjú 

szövéséből él, és miközben a szövőszéknél állnak, könyvet tudnak tenni maguk elé, tudják épületesen 

tanítani egymást...” A református, de főképp a keresztelői etika talajából sarjadt patriarchializmus 

azonban mégis különbözik jellegében a pietizmus talaján sarjadttól. Ez a probléma azonban csak más 

összefüggésben fejthető ki és taglalható.  
328 Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung, 3. kiadás, I/598. o. – Midőn I. Frigyes Vilmos 

általában a pietizmust a tőkepénzesek (Rentiers) számára megfelelő dologként jellemezte, az 

természetesen inkább a király gondolkodásáról árult el valamit, semmit Spener és Francke 

pietizmusáról, és a király is jól tudta, miért nyitja meg toleranciaediktuma révén államait a pietizmus 

előtt. [a 2. kiadás lábjegyzete. Az 1. kiadás főszövegében ugyanitt: „ahogyan még ki fog tűnni”. 
329 Friedrich Loofs kiváló, a Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirchében (3. 

kiadás) megjelent Methodismus szócikke egészen különlegesen jó, az olvasó tájékozódását segítő 
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bevezetést nyújt a metodizmus ismeretébe. Ludwig Sigismund Jacoby, Theodor Kolde, Johannes 

Jüngst és Robert Southey munkái is jól használhatók (Jacobytól konkrétan a Handbuch des 

Methodismus). [1. kiadás: ... jól használhatók erre.] Wesleyről lásd Luke Tyerman: Life and times of 

John Wesley, London 1870 –. Richard Watson Wesleyről írott könyve (Life of Wesley, német 

fordításban is megjelent) közismert. – A metodizmus történetével foglalkozó szakirodalom 

tekintetében az evanstoni Northwestern University (Chicago közelében) büszkélkedhet az egyik 

legjobb könyvtárral. A klasszikus puritanizmus és a metodizmus között Isaac Watts, a vallásos 

költészet művelője alkotta az összekötő láncszemet, aki Oliver Cromwell lelkészének (John Howe-

nak), később Richard Cromwellnek volt a barátja, George Whitefield pedig állítólag kikérte a tanácsát 

(vö. Herbert Stardling Skeats: Hstory of the Free Churches of England, 254. sk. o.). 
330 Ez a rokonság – a Wesley-fivérek személyes hatásától eltekintve – történetileg egyfelől a 

predesztináció dogmájának az elhalásából, másfelől a sola fide elvnek a metodizmus alapítói körében 

megfigyelhető erőteljes újraéledéséből fakadt, mindenekelőtt azonban a metodizmus sajátosan 

missziós jellege motiválta, amely az „ébresztő” prédikáció bizonyos középkori módszereinek az 

(átformáló) repristinálásához vezetett, amelyeket pietista formákkal kapcsolt össze. A jelenség 

bizonyosan nem illeszkedik a „szubjektivizmus” felé mutató általános fejlődési ívbe, hiszen ebben a 

tekintetben nemcsak a pietizmus, de még a középkori bernáti jámborság mögött is elmaradt. 
331 Róm 8,16. 
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332 Maga Wesley jellemezte így időnként a módszeres hit hatását. Nyilvánvaló a rokonság a 

Zinzendorf-féle „boldogsággal”. 
333 Róm 6,9. 
334 A deklarációt lásd Watson Wesley-életrajzában, 331. o. (német kiadás). 
335 Mathias Schneckenburger: Vorlesungen über die Lehrbegriffe der kleinen protestantischen 

Kirchenparteien, szerk. K. B. Hundeshagen, Frankfurt 1863, 147. o. 
336 Whitefield, a predesztinációt hirdető – a halála után szervezetlensége miatt széteső – csoport 

vezéralakja lényegében elvetette Wesley „tökéletesség”-tanát. Ez valójában a kálvinisták 

beigazolódásgondolatának pótléka csupán. 
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337 Lásd Schneckenburger, i.m., 145. o. Némileg más felfogást képvisel Loofs, i. m. Mindkét 

következmény a hasonló fajta vallásosság tipikus jellemzője.  
338 Így például az 1770-ben tartott konferencia. Már az 1744-es első konferencia elismerte, hogy a 

Biblia szavait legfeljebb „egy hajszál” választja el egyfelől a kálvinizmustól, másfelől az 

antinomizmustól. Tekintettel azonban a homályosságukra, mindaddig, amíg a Biblia érvényessége 

mint gyakorlati norma érintetlen marad, a doktrinális különbségeknek nem szabad elválasztaniuk 

egymástól a hívőket. 
339 A metodistákat igenis elválasztotta a herrnhutiaktól a bűntelen tökéletesség lehetőségére 

vonatkozó tanításuk, melyet konkrétan Zinzendorf is elutasított, míg másfelől Wesley „misztikaként” 

érzékelte a herrnhuti vallásosság érzelemközpontúságát, Luther „Törvénnyel” kapcsolatos nézeteit 

pedig „blaszfémiának” bélyegezte. Itt mutatkozik meg az a választóvonal, amely elkerülhetetlenül 

fennmaradt minden fajta racionális vallási életvitel és a lutheránusság között. [Az utolsó mondat: 2. 

kiadás] 
340 John Wesley időnként kiemeli, hogy a hívőknek mindenütt – a kvékerek, a presbiteriánusok és az 

anglikán felső egyház tagjai körében is – kell hinniük dogmákat, csak a metodistáknál nem. – Az itt 

következő fejtegetésekhez lásd Skeats természetesen összefoglaló jellegű ábrázolását is (History of 

the free churches of England 1688 – 1851.) 
341 Vö. pl. Henry Martyn Dexter: Congregationalism, 455. sk. o. [Mindenesetre a metodizmus... 

nagyobb fontosságára utalt”: 2. kiadás].  
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342 1. kiadás: de mégiscsak...  
343 Vö. „a Lélekben való megszentelődés” – 2Kor1,15. 
344 De természetesen tudja csorbítani, ahogyan ma az amerikai négereknél megfigyelhető. – 

Egyébként pedig a metodista érzelem kifejezetten patológiás jellege (tudniillik a pietizmus viszonylag 

enyhe érzelemközpontúságával ellentétben) – tisztán történeti okokon és a folyamat nyilvános 

jellegén kívül – talán azzal is viszonylag szorosan összefügg, hogy azokon a területeken, ahol 

elterjedt a metodizmus, erőteljesebben áthatotta az életet az aszkézis. A kérdésben azonban csak a 

neurológusok tudnának dönteni. (Az „affektuselfojtások” stb. hatására vonatkozó egyes hipotézisek 

szellemes kifejtését olvashatjuk Willy Hellpach korábban idézett könyvében.) [A zárójeles 

megjegyzés csak az 1. kiadásban szerepel]. [Hemmung, Symptom und Angst] 
345 Mint Loofs nyomatékosan hangsúlyozza (i.m., 750. o.), a metodizmus abban különbözik más 

aszketikus mozgalmaktól, hogy az angliai felvilágosodást követően indult, és fejlődését a pietizmus 

nálunk az évszázad első harmadában bekövetkezett (természetesen kisebb hatást kifejtő) 

reneszánszával állítja párhuzamba. – Ritschlhez csatlakozva (Lehre von der Rechtfertigung und 

Versöhnung, I/568sk. o.) azonban mégiscsak szabad talán a pietizmus zinzendorfi változatával is 

párhuzamot vonnunk, hiszen – Spenerrel és Franckéval ellentétben – az is már a felvilágosodás elleni 

reakció volt. Csak épp ez a reakció, mint láttuk, a metodizmusban nagyon más irányt vett, mint a 

herrnhuti közösségben, legalábbis ameddig ott érvényesült Zinzendorf hatása.  
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346 A metodizmus azonban – mint a John Wesley-től alább idézett szöveghelyből kitűnik – teljesen 

ugyanúgy és pontosan azt a hatást előidézve fejtette ki a hivatáseszmét, mint a többi aszketikus 

felekezet. [ 2. kiadás lábjegyzete] 
347 És – mint már kitűnt – a puritanizmus konzekvens aszketikus etikájának a gyengébb változatai, 

miközben, ha e vallási elképzeléseket a közkedvelt módon csak a kapitalista fejlődés „exponálóiként” 

vagy „visszatükröződéseiként” szeretnénk értelmezni, mégiscsak épp a fordítottjának bekövetkeztét 

kellene látnunk. [2. kiadás] 
348 A baptisták közül csak az úgynevezett „General Baptists” („egyetemes baptisták”) gyökerei 

vezethetők vissza a régi keresztelő mozgalom képviselőiig. A „Particular Baptists” („részleges 

baptisták”) – mint korábban mondtuk – olyan kálvinisták voltak, akik elvileg úgy tekintették, hogy 

csak az újjászületettek, de legalábbis a hitüket személyesen megvallók tagjai az egyháznak, s ezért elvi 

voluntaristák és minden államegyház ellenségei maradtak – a gyakorlatban Cromwell idején nem 

mindig következetesen. Bármily fontosak legyenek is a keresztelő hagyomány hordozóiként, nem 

indokolt külön dogmatikai elemzést adni róluk, ahogyan az egyetemes baptistákról sem. Kétség sem 

fér ahhoz, hogy a kvékerek formailag George Fox és társai által újonnan alapított közössége az 

alapgondolatokat tekintve csupán a keresztelő hagyomány folytatói. A legjobb bevezetést a 

történetükbe Robert Barclay könyve – The inner life of the religious societies of the Commonwealth, 

1876 – kínálja, amely a baptistákhoz és a mennonitákhoz fűződő kapcsolatukat is szemléletesen 

bemutatja. A baptisták történetéhez lásd többek között az alábbi műveket: Henry Martyn Dexter: The 

true story of John Smyth, the Se-Baptist, as told by himself and his contemporaries, Boston 1881 

(erről lásd J. C. Long recenzióját, in Baptist Quarterly Review 1883, 1ssk. o.); Sir Jerome Murch: A 

history of the Presbytarian and General Baptist Church in the West of England, London 1835; Albert 

Henry Newman: History of the Baptist Church in the U. S., New York 1894 (American Church 

History Series, Vol. 2); Henry C. Vedder: A short history of the Baptists, London 1897; Ernest Berfolt 

Bax: Rise and fall of the Anabaptists, New York 1902; Geotge C. Lorimer: Baptists in history, 1902; 

Josep A. Seiss: Baptist system examined, Lutheran Publication Society, 1902. További eligazítást 

nyújtanak a a témában az alábbi kézikönyvek: Baptist Handbook, London 1896–; Baptist Manuals, 

Paris 1891/3; Baptist Quarterly Review; Bibliotheca sacra (Oberlin 1900). A baptistákra vonatkozó 

szakirodalom tekintetében a legjobb könyvtár tudtommal a New York állambeli Colgate College-ban 

található. A kvékerek történetét illetően legjobb gyűjteménynek a londoni Devonshire House-ban 

található számít (magam nem használtam). Az orthodoxia modern hivatalos orgánuma a Jones 

professzor által szerkesztett „American Friend”, a kvékerek történetét feldolgozó legjobb könyv John 

Stephenson Rowntree tollából született. A témába vágó további művek: Rufus B. Jones: George Fox, 

an autobiography, Philadelphia, 1903; Alton C. Thomas: A History of the Society of friends in 
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America, Philadelphia, 1895; Eduard Grubb: Social Aspects of Quaker Faith, London 1899. 

Mindehhez lásd még a nagy és igen jó életrajzi szakirodalmat. – [A baptisták történetéhez...jó 

életrajzi szakirodalmat: 2. kiadás] [A lábjegyzet eleje az 1. kiadásban: A baptisták közül csak az 

úgynevezett „General Baptists” („egyetemes baptisták”) gyökerei vezethetők vissza a régi keresztelő 

mozgalom képviselőiig. A „Particular Baptists” – mint korábban mondtuk – olyan kálvinisták, akik 

elvileg úgy tekintették, hogy csak az újjászületettek, illetve a hitüket személyesen megvallók tagjai az 

egyháznak, s ezért elvi voluntaristák és minden államegyház ellenségei maradnak – a gyakorlatban 

Cromwell idején nem mindig következetesen. Ezért csak más összefüggésben érdekelnek bennünket. 

De – bármily fontosak legyenek is a keresztelő hagyomány hordozóiként – még az „egyetemes 

baptistákat” sem indokolt külön szemügyre vennünk. Bennünket itt lényegileg a mennoniták és – 

különösen – a kvékerek foglalkoztatnak. Kétség sem fér ahhoz, hogy a kvékerek formailag George 

Fox és társai által újonnan alapított közössége az alapgondolatokat tekintve csupán a keresztelő 

hagyomány folytatói. A legjobb bevezetést a történetükbe Robert Barclay könyve – The inner life of 

the religious societies of the Commonwealth, 1876 – kínálja, amely a baptistákhoz és a 

mennonitákhoz fűződő kapcsolatukat is szemléletesen bemutatja. A baptistákra vonatkozó 

szakirodalom tekintetében a legjobb könyvtár tudtommal a New York állambeli Colgate College-ban 

található.] 
349 Karl Müller Kirchengeschichtéjének számos érdeme közül az egyik az, hogy az ábrázolásában 

elismerte a maga nemében nagyszabású, ha külsőleg nem is feltűnő keresztelő mozgalom 

megérdemelt helyét. Ez egyetlen másik mozgalommal sem összevethetően szenvedett könyörtelen 

üldöztetést minden egyház részéről, éspedig pontosan azért, mert a szó szigorú értelmében szekta 

akart lenni. A belőle sarjadt münsteri eszkhatologikus irányzat katasztrófája révén még öt nemzedék 

múlva is diszkreditálva volt az egész világon (így Angliában is). S ami a legfontosabb: a folyamatos 

elnyomásnak és üldöztetésnek kitett szekta csak jóval a megszületése után jutott el vallási gondolati 

tartalmának összefüggő megfogalmazásához. Így még annál is kevesebb „teológiát” produkált, mint 

amennyi az istenhit „tudományának” iparszerű művelése iránt ellenséges alapelveivel 

összeegyeztethető lett volna. Ez kevéssé hatott rokonszenvesnek a régi szakteológia számára – már a 

korabeli számára is –, és nem is igen imponált neki. De az újabb szakteológia egyes művelői esetében 

sincs ez másképp. Ritschl kevéssé elfogulatlanul, sőt egyenesen megvető leereszkedéssel tárgyalta 

könyvében az „újrakeresztelőket” (Pietismus I/22sk.): már-már arra érzünk kísértést, hogy teológiai 

„burzsoá álláspontról” beszéljünk. Ráadásul ekkor már évtizedek óta megvolt Cornelius szép munkája 

(Geschichte des Münsterschen Aufruhrs). Ritschl itt is lépten-nyomon valamiféle – az ő 

nézőpontjából –, a „katolikumba” való belehullást konstruál, és a spirituálisok és ferences-

„obszervánsok” közvetlen hatásait szimatolja. Ha bizonyíthatók volnának is ilyenek egyes esetekben, 

e szálak igencsak vékonyak volnának. Mindenekelőtt pedig mégiscsak bizonyosan az a történelmi 

tényállás, hogy a hivatalos katolikus egyház a legvégletesebb bizalmatlansággal viszonyult a laikusok 

világonbelüli aszkéziséhez, s amikor konventikulumok létrehozására is sor került, mindig igyekezett a 

rendképzés útjára terelni, tehát a világból [1. kiadás: „világból”] kitessékelni a kezdeményezést, de 

legalábbis mint másodrendű aszkézist szándékosan betagolta a létező, teljesen kiformálódott 

rendekbe, és az ő ellenőrzésük alá helyezte. Ha ez nem sikerült, rögtön azt a veszélyt szimatolta, hogy 

a szubjektivista és aszketikus erkölcsiség az autoritás tagadásához és eretnekséghez vezet, pontosan 

úgy, ahogyan – ugyanerre hivatkozva – Erzsébet egyháza a „prophesying”-okkal, a félig pietista 

bibliaolvasó konventikulumokkal kapcsolatban, még ha teljesen korrekt álláspontot foglaltak is el 
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„conformism” tekintetében, illetve ahogyan a Stuartok is ezt a felfogást fejezték ki a Book 

[Declaration] of Sportsban (erről később). Alátámasztja ezt számos eretnekmozgalom, de például a 

humiliáták és a beginák története is, csakúgy, mint Szent Ferenc sorsa. A kolduló szerzetesek, s kivált 

a ferencesek igehirdetése bizonyosan sok szempontból segített előkészíteni a talajt a református-

baptista protestantizmus laikus erkölcsisége számára, de annak, hogy tömegesen ragadhatók meg a 

nyugati szerzetességen belüli aszkézis a protestantizmuson belüli aszketikus életvitel közti rokonság 

vonásai – melyeket épp az itt tárgyalt összefüggésben fölöttébb tanulságos voltuk miatt kell újra és 

újra hangsúlyoznunk – végső soron mégiscsak abban keresendő az oka, hogy természetesen minden, a 

bibliai keresztyénség talaján álló aszkézisnek szükségképpen rendelkeznie kell bizonyos fontos közös 

vonásokkal, továbbá abban, hogy minden aszkézisnek, kötődjék bármely felekezethez is, szüksége 

van a hús „kioltására” szolgáló kipróbált eszközökre. – Azt a megjegyzést kell fűznünk az itt adandó 

vázlathoz, hogy rövidsége abból a körülményből adódik, hogy a baptista etikának csak igen 

korlátozott a jelentősége az ebben az értekezésben kifejezetten taglalandó probléma [1. kiadás: épp az 

e fejezetben taglalandó probléma] – a „polgári” hivatáseszme vallási alapjainak a fejlődése – 

szempontjából. A baptista etika semmi feltétlenül újat nem tett hozzá ehhez. A mozgalom sokkal 

fontosabb társadalmi aspektusát itt egyelőre még [1. kiadás: egyelőre szándékosan] figyelmen kívül 

hagyjuk. A probléma megfogalmazása következtében a régebbi keresztelő mozgalom történelmi 

tartalmából is csak azt ábrázolhatjuk itt, ami később hatást gyakorolt a számunkra itt előtérben álló 

szekták (a baptisták, a kvékerek és – inkább mellékesen – a mennoniták) sajátosságára. [„A baptista 

etika ... tett hozzá ehhez”; „a baptisták”: 2. kiadás] 
350 Ennek eredetéről és változásáról lásd Albrecht Ritschl fejtegetését, in Gesammelte Aufsätze, 69. sk. 

o.  
351 A keresztelők természetesen mindig elutasították a „szekta” megjelölést. Ők az egyház, a Pál 

apostolnak az efézusbeliekhez írt levélében taglaltak szerinti értelemben (Ef 5,27). Ám a mi 
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terminológiánk szerint ők nemcsak azért „szekta”, mert nem fűzi őket semmilyen viszony az 

államhoz. Természetesen az egyház és az állam között a keresztyénség első időszakában fennálló 

viszony volt az eszményük – még a kvékereké is (lásd Barclay) –, mivel számukra, mint bizonyos 

pietisták számára is (Tersteegen) csak a kereszt alatt [Jn 19,25] álló egyházak tisztasága volt gyanú 

fölött álló. De faute de mieux, a hitetlen állam, sőt a kereszt alatt is, a kálvinisták (sőt, hasonló esetben 

még a katolikus egyház) is kénytelenek voltak az állam és az egyház szétválasztása mellett fellépni. S 

nem is azért „szekta” a keresztelők mozgalma, mert a felvétel az egyház tagjai közé de facto a 

gyülekezet és a katekumen által megkötött szerződés révén ment végbe, hiszen formailag (az eredeti 

politikai szituáció következtében) ugyanez volt a helyzet pl. a régi egyházi alkotmányt követő holland 

református gyülekezetek esetében is (erről lásd Hermann Edler von Hoffmann: 

Kirchenverfassungsrecht der niederländischen Reformierten, Leipzig 1902), hanem azért, mert ha 

nem akart nem újjászületetteket magába fogadni, azaz ha nem akart eltérni az ókeresztyén 

mintaképtől, akkor egyáltalán csakis voluntarista módon, azaz szektaként volt szabad 

megszerveződnie, nem pedig intézményesen, azaz egyházként. A keresztelő közösségeknél az 

„egyház” fogalmában rejlett benne, ami a reformátusáknál tényleges állapotként létezett. Mint már 

utaltunk rá, persze ez utóbbiakat is egészen határozott indítékok ösztökélték a „believers’ church”-csé 

válás felé. [1. kiadás: ... felé, és a következőkben foglalkozunk még ezzel.] Az „egyház” és a „szekta” 

fogalmáról közelebbről lásd a következő tanulmányt. A „szekta” itt használt fogalmát használta – 

velem nagyjából egy időben és, feltételezem, tőlem függetlenül – Gustav Kawerau is a 

Realencyklopädie für Protestantische Theologie und Kirchében megjelent „Sekte” szócikkében. A 

Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen című könyvében Troeltsch elfogadja a 

fogalmat, és behatóan beszél róla. Lásd még A világvallások gazdasági etikájáról szóló 

tanulmányokhoz írott bevezetőt. [Az „egyház” és... tanulmányokhoz írott bevezetőt”: 2. kiadás] 
352 Hogy milyen fontos volt történelmileg ez a jelkép az egyházak közösségének a megőrzése 

szempontjából – mivel egyértelmű és félreérthetetlen ismertetőjegyet alkotott a számukra –, igen 

világosan kifejtette Cornelius az idézett helyen.  
353 Itt figyelmen kívül hagyhatjuk az e dogmatikához való közeledésnek a mennoniták 

megigazulástanában tanában tetten érhető megnyilvánulásait.  
354 1. kiadás: természetesen 
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355 „So ging es mir eine Zeitlang recht gut, ich ward leidlich bezahlt, schaffte mir manches an, und 

meine Verhältnisse machten mir keine Schande.“Wilhelm Meisters Lehrjahre / III. Buch, 1. Kapitel 
356 Talán e gondolaton alapszik pl. az olyan kérdésekre adandó magyarázat iránt tanúsított vallási 

érdeklődés, hogy miképp gondolandó el Krisztus testet öltése és Szűz Máriához fűződő viszonya – 

gyakran e kérdések jelentik az egyedüli, tisztán dogmatikai alkotóelemet, s már a keresztelők 

legrégebbi dokumentumaiban (pl. a Corneliusnál, az idézett műve II. kötetének függelékében 

olvasható „vallomásokban”) nagyon különösen veszik ki magukat (erről lásd többek között Karl 

Müller: Kirchengeschichte II/1, 330. o.). A reformátusok és a lutheránusok krisztológiájában (az 

úgynevezett communicatio idiomatum tanában) tetten érhető különbségnek is hasonló vallási érdekek 

szolgáltak alapul. 
357 Ez az alapelv nevezetesen a kiközösítettek eredetileg szigorú kerülésében fejeződött ki, még a 

polgári érintkezésben is – ebben még a kálvinisták is erőteljes engedményeket tettek, noha felfogásuk 

szerint a polgári viszonyokat elvileg nem érintik az egyházi tiltó rendelkezések. Lásd a következő 

tanulmányt. [1. kiadás utolsó mondata: „Erről később.”]  
358 Közismert, miképp fejeződött ki ez az alapelv a kvékereknél a látszólag jelentéktelen külső 

megnyilvánulásokban (nem voltak hajlandók levenni a kalapot, letérdelni, meghajolni, valamint a 

magázó megszólítást alkalmazni) De maga az alapgondolat bizonyos fokig minden aszkézis sajátja, s 

ezért valódi alakjában minden aszkézis mindig „ellenséges az autoritással szemben”. A 

kálvinizmusban abban az elvben fejeződött ki ez a gondolat, hogy az egyházban csakis Krisztus 

uralkodjék. A pietizmust illetően gondoljunk csak Spener arra irányuló fáradozására, hogy bibliailag 

igazolja a címek használatát. – A katolikus aszkézis az egyházi felsőség tekintetében az 
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engedelmességi fogadalom révén megtörte e vonás érvényesülését, magát az engedelmességet értve 

aszketikusan. Történetileg ennek az elvnek a protestáns aszkézisben bekövetkezett „megfordításán” 

alapul a puritán hatást mutató népek demokráciájának mind a mai napig kitapintható sajátossága és a 

„latin szellemű” népek demokráciájától való különbsége. E megfordítás alapul történetileg az 

amerikaiak egyesekre taszítóan ható, másokat pedig inspiráló „tiszteletlensége” is. 
359 A keresztelők esetében ez természetesen kezdettől fogva lényegében csak az Újszövetségre volt 

érvényes, s nem vonatkozott ugyanúgy az Ószövetségre is. Konkrétan a Hegyi beszéd örvendett 

nagyrabecsülésnek minden felekezetnél, éspedig szociáletikai programként.  
360 1. kiadás: minden külsődleges és mágikus maradványát 
361 Már Schwenckfeld adiaphoronnak tartotta a szentségek külsődleges kiszolgáltatását, míg az 

„egyetemes baptisták” és a mennoniták szigorúan ragaszkodtak a kereszteléshez és az úrvacsorához, a 

mennoniták pedig még a lábmosáshoz is. Például a predesztináció tanát elfogadók körében azonban 

nagyon lefokozódott a szentségek értéke, sőt egyenesen azt mondhatjuk, az úrvacsora kivételével erős 

gyanú kezdte övezni a szentségeket. Lásd a következő tanulmányt. [„Például a predesztináció ... a 

következő tanulmányt”: 2. kiadás.] 
362 A predesztinációi híveivel... világ vallási „varázstalanítását”: 2. kiadás.  
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363 A keresztelő felekezetek, kivált a kvékerek (lásd Barclay: Apology for the true Christian Divinity, 

London 1701, 4. kiadás – a könyvet Eduard Bernstein volt szíves rendelkezésemre bocsátani) arra a 

kálvini szöveghelyre (Institutio christianae religionis III.2), hivatkoztak, ahol valóban a keresztelő 

tanhoz teljesen félreérthetetlenül közelítő megnyilatkozások olvashatók. Az „Isten szavát” (vagyis azt, 

amit Isten a patriárkáknak, a prófétáknak és az apostoloknak kinyilatkoztatott) és a „Szentírást” 

(vagyis azt, ami ők e kinyilatkoztatásból feljegyeztek) megillető méltóság régebbi megkülönböztetése 

belsőleg mégiscsak érintkezett a keresztelőknek a kinyilatkoztatás mibenlétéről alkotott felfogásával 

(bár nincs köztük történelmi összefüggés). Az inspiráció mechanikus tana és vele a szigorú 

bibliokrácia a kálvinisták körében éppúgy csak a XVI. század folyamán végbement, egy bizonyos 

irányba mutató fejlődés produktuma, ahogyan a kvékereknek a „belső fényről” alkotott, a keresztelők 

felfogásán alapuló tanítása az előbbivel épp ellentétes irányban lejátszódó fejlődés eredménye volt. 

Az éles elkülönülés itt részben minden bizonnyal az állandó vitából is következett..  
364 Ezt a szociniánusok bizonyos törekvései ellenében kapott erőteljes hangsúlyt. A „természetes” ész 

semmit sem tud Istenről (Barclay. i. m., 102. o.). Ezzel újfent megváltozott a „lex naturae”-nak a 

protestantizmusban egyébként elfoglalt helye. Elvileg nem létezhettek általános szabályok [„general 

rules«], nem létezhetett erkölcsi kódex, hiszen Isten kinek-kinek a lelkiismeretén keresztül mutatta 

meg a minden esetben egyéni hivatását. Nem „a jót” kell tennünk – ahogyan ti. azt a „természetes” ész 

általánosító fogalma diktálja –, hanem Isten akaratát, ahogyan azt ő az új szövetségben a szívünkbe 

véste és a lelkiismeretben megnyilatkozik (Barclay, 73. sk. és 76. o.). Az erkölcsinek ez az – az isteni 

és a teremtményi felfokozott ellentétességéből következő – irracionalitása fogalmazódik meg az 

alábbi, a kvéker etika szempontjából alapvető mondatokban: amit valaki a hitével ellentétben 

cselekszik, az semmiképp sem elfogadható Isten számára, legyen bár helytelen is a hite..., ha más 

számára megengedett volna is esetleg a dolog (Barclay, 487. o.). Ehhez az etikához a gyakorlatban 

természetesen nem lehetett ragaszkodni. Barclaynál a „minden keresztyén által elismert erkölcsi és 

örök törvények” egyenesen a tolerancia határát jelentik. A kortársak gyakorlatilag ugyanolyan fajta 

etikának tekintették a kvékerekét, mint a református pietistákét. Spener újra és újra kiemeli, hogy 

„minden, ami az egyházban jó, a kvékerség gyanújába keveredik”. Ő ezért a legszívesebben irigyelné 

a kvékereket e hírük miatt. Lásd Consilia Theologica, III.6.1.2.64. – Az, hogy egy bibliai szakasz 

alapján utasítják el az esküt, már önmagában mutatja, valójában milyen kevéssé haladt előre a 

Szentírás szavának uralma alól való felszabadulás folyamata. Itt nem szükséges foglalkoznunk [1. 

kiadás: Később fogunk foglalkozni] az egyes kvékerek által az egész keresztyén etika foglalatának 

tekintett felszólítás – „A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is 

úgy cselekedjétek azokkal...” [Mt 7,12] – szociáletikai jelentőségével.  
365 Dieser Zweifel selbst ist schon ein Beweis tiefer "Gottlosigkeit" oder doch Gottferne. (Natorp, 
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Paul: Sozialpädagogik. Stuttgart, 1899.) Zu dem üblichen scheinheiligen, in Wahrheit nur trägen, 

Traurigtun über die „sinnlose" oder gar „gottfeme" Gegenwart ist gar kein Anlaß; wo Dichtung für 

einen bestimmten Menschenkreis gedichtet und von ihm, von seinen Kehlen natürlich, nicht etwa nur 

im Geiste, aufgenommen ist, da ist die „Zeit" da. (Jehuda Halevi, zweiundneunzig Hymnen und 

Gedichte. Deutsch, mit einem Nachwort und mit Anmerkungen [von] Franz Rosenzweig. Der sechzig 

Hymnen und Gedichte, Berlin 1900 (2), 166. o.) 
366 Ézs 40,31. 
367 Barclay azzal indokolja meg e lehetőség feltevésének a szükségességét, hogy különben „nem 

létezhetnék a Szentek által ismert olyan hely, ahol mentesek lehetnének a kétkedéstől és a 

csüggedéstől, márpedig ez ... igen nagy képtelenség volna”. Látjuk: ezen múlik a certitudo salutis. 

Lásd Barclay i.m., 20. o. 
368 1. kiadás:... számít: minden... akar 
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369 1. kiadás: ...ténylegesen be is következett.  
370 1. kiadás: ... másfelől nyilvánvalóan... jelentett az a gondolat, hogy... 
371 Megmarad tehát valamiféle hangnembeli különbség az élet kálvinista és kvéker racionalizálása 

között. Baxter úgy fogalmazza meg ezt, hogy míg a kvékerek szerint az „ész” úgy hivatott hatni a 

lélekre, mint valami élettelen testre, addig a reformátusok (markánsan megfogalmazott) alapelve 

szerint „ész és lélek összekapcsolódó princípiumok” (Christian Directory, II/76. o.) – nos, azt kell 

mondanunk, hogy ez az ellentét ilyen módon gyakorlatilag már az ő idejében sem érvényesült.  
372 1. kiadás: Ezzel járt kéz a kézben a hivatásmunkához való alkalmazkodás. 
373 Lásd Samuel Cramer igen gondos, a Realencyklopädie für Protestantische Theologie und 

Kirchében olvasható „Menno” és „Mennoniten” szócikkét (különösen XII/604. o.). De amilyen jók 

ezek az ismertetők, olyan kevéssé alapos, és egyenesen pontatlanságokat is tartalmaz az ugyanebben a 

kézikönyvben olvasható „Baptisten” szócikk, amelynek szerzője nem ismeri például a baptizmus 

történetéhez nélkülözhetetlen „Publications of the Hanserd Knollys Society”-t. [1. kiadás: De amilyen 

jók egyébként ezek...] 
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374 Contra Gentiles, lib. 1 cap. 3 n. 2 
375 Ennélfogva Barclay azt fejtegeti (i.m., 40. o.), hogy az evés, az ivás és a szerzés natural, nem pedig 

spiritual acts [természeti, nem pedig lelki aktusok], melyek Isten külön hívása nélkül is végezhetők. – 

A kifejtés a válasz arra a (jellegzetes) ellenvetésre, ha – mint a kvékerek tanítják – a „lélek” kifejezett 

„megmozdulása” [„motion of the spirit”] nélkül nem szabad imádkoznunk, Isten ugyanilyen 

különleges ösztökélése nélkül szántanunk sem volna szabad. – Természetesen az is jellemző – ha más 

felekezetekben, így a kálvinistáknál is találkozni ilyen gondolatokkal –, hogy kvéker zsinatok 

határozataiban még ma is felbukkan a tanács, hogy elegendő vagyon megszerzése után vonuljunk 

vissza a szerzés jegyében élt élettől, hogy a világ nyüzsgésétől távol, nyugalomban egészen Isten 

országáért tudjunk élni. E tanácsban az is kifejeződik, hogy a polgári hivatásetika elfogadása a 

hordozói részéről a eredetileg világtól menekülő aszkézis világonbelüli megfelelőjének az elfogadását 

jelentette.  
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376 Hadd utaljak már itt még egyszer nyomatékosan Eduard Bernstein kiváló fejtegetéseire (i. m.). 

Karl Kautskynak az újrakeresztelő mozgalomról adott rendkívül sematikus ábrázolásával és az 

általában az „eretnek kommunizmusról” szóló elméletével (ugyanannak a többkötetes műnek az első 

kötetében, amelyben Bernstein elemzése is megjelent) más alkalommal még részletesebben is kell 

foglalkoznunk.  
377 Inspiráló könyvében, a Theory of business enterprise-ban azt a véleményt fogalmazza meg Veblen 

(Chicago), hogy ez a beszédmód pusztán „korai kapitalista”. Csakhogy mindig is léteztek gazdasági 

„emberen túli emberek”, akik mint a mai „captains of industry” [Carlyle: Past and Present, IV.4.], túl 

vannak már jón és rosszon, és az alattuk levő, kapitalista magatartást mutató széles rétegre még ma is 

érvényes ez a mondás.  
378 Az a jó, ha magánemberként a sokaságot követjük cselekedeteinkben, hívőként pedig a 

legjobbakat [„In civil actions it is good to do as the most; in religious, to do as the best”] – vélekedik 

például Thomas Adams (Works of the English Puritan Divines [The Fool and His Sport] V/138. o.). – 

Ez a kijelentés persze némileg nagyobb horderejűnek hangzik, mint a szerző szánta. Azt jelenti, hogy 

a puritán becsületesség formalista legalitás [ez a kifejezés gyakorlatilag csak Webernél fordul elő; 

Kant számára pleonazmus lett volna], csakúgy, mint az egykor puritán népek által nemzeti 

büszkeségként előszeretettel hangoztatott „egyenesség” vagy „uprightness” valami sajátosan más, 

mint az „Ehrlichkeit” (annak valami formalista és reflexív módon átalakított változata). Jó 

megjegyzéseket olvashatunk erről egy pedagógus tollából, in Preußische Jahrbücher 112(1903), 226. 

o. A puritán etika formalizmusa a maga részéről a törvényhez kötődés teljesen adekvát 

következménye.  
379 A világ radikális... áramlása következett ebből: 2. kiadás. 
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380 A következő tanulmányban ejtek majd erről néhány szót. [2. kiadás] 
381 Ebben rejlik annak az oka, hogy miért fejtettek ki erőteljes gazdasági hatást (aszketikus-)protestáns 

kisebbségek, de katolikusok nem. 
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382 Annak, hogy a dogmatikai megalapozást illető különbözőség összeegyeztethető volt a döntő 

„beigazolódás”-érdek beillesztésével, a végső, itt még ki nem fejtendő oka általában a keresztyénség 

vallástörténeti sajátosságában keresendő. [ 2. kiadás] 
383 „Mivel Isten azért gyűjtött össze bennünket, hogy nép legyünk...” – fogalmaz például Barclay is 

(i.m., 357. o.), és magam is hallottam egy kvéker prédikációt a Haverford College-ben, amely teljes 

egészében a „szentek” = separati [elkülönültek] értelmezésre helyezte a hangsúlyt. [2. kiadás 

lábjegyzete] 
384 1. kiadás: legyen is 
385 1. kiadás: ... amelynek birtoklása azonban – bármiképp legyen is megszerezhető az érintett 

felekezet dogmatikája szerint – csakis egy bizonyos fajta, a „természetes” ember életstílusától 

egyértelműen különböző magatartásban való beigazolódás révén szavatolható. 
386 2. kiadás. 
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387 Jn 17, 9-16. 
388 1. kiadás: fejezeteink 
389 „tanácsok”, „lelkiismereti ügyek” 
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390 Lásd a Dowdennál (i. m.) olvasható szép jellemzést. – Baxter teológiájáról, tudniillik az után, hogy 

fokozatosan eltávolodott a „kettős predesztináció” szigorú hitétől, elég jó eligazítást nyújt a „Works 

of the English Puritan Divines”-ben megjelent különböző munkáihoz írott bevezető (Thomas W. 

Jenkyn tollából született) bevezető. – Az „egyetemes megváltás” („universal redemption”) és a 

„személyes kiválasztás” („personal election”) összekapcsolására irányuló próbálkozása senkit sem 

elégített ki. Számunkra csak az a lényeges, hogy éppenséggel akkoriban is ragaszkodott a személyes 

(personal) kiválasztáshoz, azaz a predesztináció tanának etikailag döntő pontjához. Másfelől pedig az 

a fontos, hogy a megigazulás bíróság képzetéhez kötődő felfogásának gyengébb változatát fogalmazza 

meg, amiben a keresztelőkhöz való bizonyos fokú közeledés érhető tetten. 
391 Thomas Adams, John Howe, Matthew Henry, James Janeway, Stephen Charnock, Baxter és 

Bunyan értekezéseit és prédikációit gyűjti egybe – sok esetben némileg önkényes válogatásban – a 10 

kötetes „Works of the English Puritan Divines” (London 1845-47). Bayly, Sedgwick és Hoornbeck 

műveinek bibliográfiai adatait fentebb már megadtuk, rendre az első hivatkozáskor. Gisbertus 

Voetius ̕Ασκητικάja, amelyre szintén hivatkoznom kellett volna, e tanulmány írásakor sajnos nem állt 

a rendelkezésemre. [A lábjegyzet utolsó mondata csak az 1. kiadásban szerepel.] 
392 Éppígy hivatkozhattunk volna Voetiusra vagy a világonbelüli aszkézis más, kontinentális európai 

képviselőire is. Teljesen téves Brentano felfogása, hogy ez a fejlődés „csakis angolszász” jelenség 

volt. A kiválasztott szövegek ha nem is kizárólag, de lehetőleg mégiscsak elsősorban a XVII. század 

második felének, az utilitarizmusba való átcsapást közvetlenül megelőző időszaknak az aszketikus 

mozgalmát szóhoz juttatni. A vázlatom által megszabott keretek között sajnos le kellett mondanom 

arról az izgalmas feladatról, hogy az életrajzi irodalomból is merítve szemléltessem az aszketikus 

protestantizmus életstílusát (itt nevezetesen a nálunk még viszonylag ismeretlennek számító kvéker 

irodalomra kellett volna hivatkoznom). [„Éppígy hivatkozhattunk volna... angolszász” jelenség volt”: 

2. kiadás.] 
393 Hiszen ugyanígy kézbe vehetnénk Gisbertus Voetius írásait, a hugenotta zsinatok jegyzőkönyveit 

vagy a holland baptista irodalmat. Sombart és Brentano igen szerencsétlen módon épp az általam is 

erőteljesen hangsúlyozott „ebionita” elemeket ragadták ki Baxterből, hogy tanításának (kapitalista 

szempontból) kétségtelen „visszamaradottságát” szegezzék szembe velem. Azonban 1. helyes 

kikanázásához azonban valóban alaposan ismerni kell ezt az egész irodalmat, 2. nem szabad 

figyelmen kívül hagyni, hogy épp azt igyekszem megmutatni, az „antimammonista” tanítás dacára 

miképp szülte meg ennek az aszketikus vallásosságnak a szelleme a gazdasági racionalitást (pontosan 
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úgy, ahogyan a kolostorgazdaságokban is történt), a döntő tényező, az aszkézisből fakadó, racionális 

késztetések premizálásával. Hiszen egyes egyedül erről van szó, és épp ez az itt előadottak lényege. [A 

2. kiadás jegyzete] 
394 Ugyanígy Kálvinnál, aki egyáltalán nem rajongott a polgári gazdagságért (lásd a Velence és 

Antwerpen ellen intézett heves támadásait, in Commantarii in Jesaiam, Opera omnia [Opera omnia. 

Amsterdam, Schipper, 1671-1667], III/140a és 308a). [A 2. kiadás jegyzete]  
395 Saints’ everlasting rest, cap. X, XII. – Vö. Bayly idevágó megállapításával (Praxis pietatis 182. o.) 

vagy pl. Matthew Henry alábbi kijelentésével (The worth of the soul, Works of the English Puritan 

Divines, VIII/319): „A mohón a világi gazdagságot hajhászók megvetik a lelküket, s nemcsak azért, 

mert a testet előnyben részesítve elhanyagolják, hanem azért is, mert ennek szolgálatába állítják a 

lelket (lásd Zsolt 127, 2.)” (De ugyanezen az oldalon olvasható a mindenfajta – kivált a pihenés és 

szórakozás [recreations] különböző módjaiban megragadható) időpocsékolás bűnösségére vonatkozó, 

később idézendő megjegyzés.) Ugyanezzel a felfogással találkozunk alighanem az angol-holland 

puritanizmus teljes irodalmában. Lásd pl. Hoornbeeknak az avaritia [kapzsiság] ellen intézett 

philippikáit (i. m., II.X.18-19.). (Nála egyébként szentimentális-pietista hatások is közrejátszanak: 

lásd az Isten tetszésére szolgáló tranquillitas animi [lelki nyugalom] dicséretét az e világ iránt érzett 

„sollicitudo”-val [aggodalom – Sollicitudo rei socialis] szemben.) „A gazdag nem egykönnyen lesz 

üdvözülten boldog”, vélekedik – egy ismert bibliai szöveghelyre támaszkodva [Mt 19,23 sk.] Bayly is 

(i. m., 182. o.). A metodista katekizmusok is óvnak attól, hogy kincseket gyűjtsünk magunknak a 

földön [lásd Mt 6,19]. A pietizmusnál ez teljesen magától értetődik, és a kvékereknél sem volt 

másképp. Vö. Barclay (i. m., 517. o.): „...és ezért óvakodj az olyan kísértéstől, hogy a 

meggazdagodásodat szolgáló eszközként használd elhivatottságukat [ti. a tehetősebb testvérekét]”. 
396 Ugyanis nemcsak a gazdagságot, hanem az ösztönös nyereségre törekvést (illetve ami annak 

minősült) is hasonlóan élesen elítélték. A Németalföldön az 1574-es dél-hollandiai zsinat egy 

kérdésre kinyilvánította: a „lombardok” nem járulhatnak úrvacsorához, bár a törvény persze 

megengedi az üzleti tevékenységet; az 1598-as deventeri tartományi zsinat a „lombardok” 

alkalmazottaira is kiterjesztette ezt (24. cikkely), az 1606-os gorichemi zsinat pedig kemény és 

megalázó feltételeket szabott meg az uzsorások feleségei számára ahhoz, hogy úrvacsorához 

járulhassanak, és még 1644-ben és 1657-ben is téma volt, hogy lombardok úrvacsorához járulhatnak-e 

(ezt jelesül Brentano ellenében említem, aki katolikus őseire hivatkozik, jóllehet mégiscsak voltak 

évezredek óta voltak idegen [Luk 17,18] kereskedők és bankárok az egész európai-ázsiai világban), és 

még Gisbertus Voetius is szívesen kizárná a kommunióból a „trapezitákat” (a lombardokat és a 

piemontiakat – Disputationes theologicae IV Amstelodanum 1667 de usuris, 665. o.). A hugenotta 

zsinatokon sem volt más a helyzet. Ezek a fajta kapitalista rétegek egyáltalán nem az itt tárgyalt 

érzület és életvitel tipikus hordozói voltak. De az ókorral és a középkorral egybevetve semmi újat sem 

jelentettek.  
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397 Mt 18,7. 
398 Részletesen kifejtve ez a Saints’ Everlasting Rest 10. fejezetében olvasható: „Aki meg akarna 

pihenni az Isten által a tulajdonába adott javak „menedékében”, arra még ebben az életben lesújt 

Isten. A már megszerzett gazdagság önelégült élvezete csaknem mindig erkölcsi hanyatlás tünete. Ha 

mindent birtokolnánk, amit csak tudnánk ebben a világban, az minden lenne, amit reméltünk? [Róm 

8,25] A földön azért nem érhető el a vágyak teljes kielégítése, mert Isten úgy rendelkezett, hogy ne 

legyen így.” 
399 Ján 9,4 alapján. 
400 Christian Directory, I/375sk. o.: „Isten a cselekvés számára tart életben bennünket és 

tevékenységeinket: a munka a képesség megnyilvánulása és természetes célja... A cselekvés szolgálja 

legjobban Istent, s fejezi ki a legnagyobb tiszteletet iránta... A közjólét vagy a sokak java a saját 

jólétünk elé helyezendő.” Itt mutatkozik meg annak az átcsapásnak a kezdete, amelyet követően Isten 

akarata helyett a későbbi liberális elméletre jellemző, tisztán utilitárius nézőpontok lesznek a 

meghatározók. Az utilitarizmus vallási forrásairól lásd továbbá az alább írottakat, illetve a fentebb tett 

utalást (xxx. o.. lj.) 
401 2Pt 1,10. 
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402 Ef 4,29. 
403 A hallgatás parancsa – a „minden haszontalan szóért” büntetéssel fenyegető bibliai szakasz óta 

[Mt 12,36] – jelesül a Cluny-i mozgalom óta az önfegyelemre nevelés bevált aszketikus eszköze. 

Baxter is hosszasan foglalkozik a haszontalan beszéd bűnével. Ennek a jellemfejlődésre gyakorolt 

jelentőségét már Sanford méltatta (i.m., 90. sk. o.) A puritánoknak a kortársak által oly mélyen érzett 

„melankóliája” és „morózussága” [„melancholy”, „moroseness”] épp a „status naturalis” 

elfogulatlansága megtörésének volt a következménye, és e fegyelmezést illető célokat szolgálta a 

meggondolatlan beszéd büntetést kilátásba helyező tilalma is. – A Bracebridge Hall című művében 

(XXX. fejezet [The English Gravity]) Washington Irving részben a kapitalizmus „kalkuláló 

szellemiségében” [„calculating spirit”], részben a politikai szabadság hatásában – ez szerinte a 

felelősségvállalás képességének kialakulásához vezet – igyekszik megtalálni a „morózusság” és 

„melankólia” okát; ezzel kapcsolatban meg kell azonban jegyeznünk, hogy a latin népek körében nem 

figyelhető meg ugyanez a következmény, Angliát illetően pedig minden bizonnyal így álltak a 

dolgok: 1. a puritanizmus képessé tette a híveit, hogy szabad intézményeket hozzanak létre és mégis 

világhatalommá váljanak, valamint 2. a kapitalizmus valóban lényeges alkotóelemét jelentő 

„kalkuláló beállítódást” (ahogyan Sombart ezt a szellemiséget – „spirit” – nevezi) a gazdaság 

eszközéből az egész életvitel elvévé változtatta át.  
404 I. m., I/243sk. o. 
405 I. m., I/242sk. o. 
406 Hasonlóan nyilatkozik az idő értékes voltáról Barclay is, lásd Apology, 14. o. 
407 Baxter: Christian Directory II/79. o.: „Tartsd nagy becsben az időt, és minden nap egyre 

gondosabban ügyelj arra, hogy egyetlen pillanatát se veszítsd el, hiszen olyan vagy, aki aranyából és 

ezüstjéből sem hagy elveszni semennyit. Ha pedig bármi – a hívságos szórakozás, a cifrálkodás, az 

ünneplés, a haszontalan beszéd, a meddő társaság vagy az alvás – kísértést jelentene, amely 

bármennyi idődtől is megfoszt, ennek megfelelően fokozd az éberségedet.” – „Azok, akik 

eltékozolják az idejüket, a saját lelküket vetik meg” – vélekedik Matthew Henry („Worth of the soul”, 

Works of the English Puritan Divines, VIII/315. o.). A protestáns aszkézis itt is rég kitaposott utakat 

követ. Megszoktuk a modern hivatásember sajátos vonásának tartani, hogy „nincs ideje”, és például 

azon mérjük le a kapitalista fejlődés fokát (mint már Goethe a Wilhelm Meister vándoréveiben, illetve 

Sombart a Kapitalismusban), hogy a falióra üti-e a negyedórákat. – Ne feledjük azonban, hogy 

elsőként (a középkorban) a szerzetes élt időbeosztás szerint, s hogy a templom harangjai elsősorban az 

ő szükségletét voltak hivatottak szolgálni. 
408 Vö. Baxter hivatásra vonatkozó fejtegetéseivel (Christian Directory I/108sk. o.). Itt olvasható az 

alábbi szakasz: „Kérdés: De nem utasíthatom-e el a világot, hogy csakis az üdvözülésemre 
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gondolhassak? – Válasz: Elutasíthatod a világ iránt érzett aggodalom vagy a vele való törődés minden 

efféle túlzó megnyilvánulását, hiszen szükségtelenül gátolnak spirituális dolgokban. De nem 

utasíthatsz el minden testi tevékenységet és szellemi erőfeszítést, amelyben a közjót szolgálhatod. 

Kinek-kinek mint az egyház vagy az államalkotó közösség tagjának a legnagyobb mértékben ki kell 

aknáznia képességeit az egyház és a közösség java számára. Ha ezt figyelmen kívül hagyva azt 

mondod: imádkozni és elmélkedni fogok, az olyan, mintha a szolgád nem volna hajlandó kivenni a 

részét a legnagyobb munkából, s valami kisebb és könnyebb feladathoz kötné magát. És Isten úgy 

rendelkezett, hogy így vagy úgy, de dolgozz meg fáradsággal a mindennapi kenyeredért, és ne 

heremód, mások verejtéke árán élj. Ehhez Isten Ádámhoz intézett szavait („Arcod verejtékével...” 

[1Móz 3,9]) és Pál tanítását („ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék” [2Thessz 3,10] idézi. A 

kvékerekről mindig is tudott volt, hogy a legtehetősebb körök tagjai is ragaszkodtak ahhoz (éspedig – 

Alberti sugallatával ellentétben – etikai, nem pedig haszonelvű megfontolásokból), hogy fiaiak 

tanuljanak meg valamilyen hivatást. 
409 Itt bizonyos pontokban eltérést mutat a pietizmus az érzelmet hangsúlyozó karaktere miatt. Spener 

számára, aki bár teljes egészében lutheri értelemben hangsúlyozza, hogy a hivatásmunka Isten 

szolgálata, mégiscsak – és ez is lutheri – egyértelmű, hogy a hívőt elvonja Istentől a hivatással 

kapcsolatos ügyek okozta nyugtalanság (lásd Spener: Theologische Bedenken III/445. o. – ez 

fölöttébb jellemző antitézis a puritanizmussal szemben.) 
410 I. m., 242. o.: Azok képtelenek szent kötelességekre időt találni, akik lusták a hivatásukban. Abból 

fakad az a nézet, hogy kivált a – racionális szerzés felé forduló polgárság székhelyét jelentő – városok 

az aszketikus erények központjai. Így fogalmaz önéletrajzában Baxter a kidderminsteri kéziszövőiről: 

„És a Londonnal fenntartott kapcsolatuk és érintkezésük nagy szerepet játszik a kicsiszoltság és a 

kegyesség előmozdításában a kereskedők között. (A kéziratból vett részletet lásd in The Works of the 

English Puritan Divines IV/XXXVIII.) Hogy a főváros közelsége erősíti az erényeket, az bizonyosan 

meglepi a mai papokat (legalábbis a németeket). De a pietizmusban is megfogalmazódnak hasonló 

nézetek. Spener így írt egyszer egy fiatal hivatalbeli kollégájának: „Legalább annyi meg fog 

mutatkozni, hogy noha a városokban élők többsége is teljesen megátalkodott, de a nagy 

népességszámnak köszönhetően mégiscsak mindig található néhány jóságos lélek, akik között meg 

lehet valósítani valami jót; aggasztó viszont, hogy a falvakban olykor az egész közösségben alig akad 

bármi igazán jó is.” (Theologische Bedenken I/366. o.) – A paraszt kevéssé alkalmas az aszketikus 

racionális életvitelre. Az ő etikai glorifikálása egészen modern jelenség. Ezeknek és a hozzájuk 

hasonló megnyilatkozásoknak az aszkézis osztálymeghatározottságára vonatkozó kérdésével 

kapcsolatos jelentőségével itt nem foglalkozunk részletesen.  
411 Vegyük például az alábbi szöveghelyeket (i. m., 336sk. o.): „Ha nem Isten közvetlenebb szolgálata 
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köt le benneteket, akkor merüljetek el a törvény által szentesített hivatásotok szorgalmas 

művelésében!” – „Dolgozzatok keményen hivatásotokban!” – „Ügyeljetek arra, hogy olyan 

hivatásotok legyen, amely mindig talál elfoglaltságot számotokra, miután teljesítettétek Isten 

közvetlen szolgálatát.” 
412 Azt, hogy a munkának és a munka „méltóságának” a kifejezetten etikai értékelése nem a 

kereszténység eredendően saját gondolata, de még csak nem is sajátosan rá jellemző gondolat volt, 

Harnack nemrégiben újra nyomatékosan hangsúlyozta (Mitteilungen des Evangelischen-sozialen 

Kongresses, 14(1905), 3/4, 48. o.) 
413 Arról, hogy min alapszik ez a benedeki regula óta nyilvánvalóan meglevő fontos ellentét, csak egy 

jóval átfogóbb vizsgálódás adhat számot. 
414 Így a pietizmusban is (Spener, i.m., III/429, 430). Ez a jellegzetesen pietista felfogás: a bűnbeesés 

miatt büntetésként ránk rótt hivatáshűség a saját akarat kioltását szolgálja. A hivatásmunka mint a 

felebarát számára végzett szeretetszolgálat, az Isten kegyelme iránti hálából fakadó kötelesség (lutheri 

elgondolás!), s ezért Isten számára nem tetsző a kelletlen vagy bosszús végzése (i. m., III/272. o.). A 

keresztyén tehát „mutatkozzék olyan szorgalmasnak a munkájában, mint bármely, a világ felé forduló 

társa« (III/278. o.). Ez a felfogás kidolgozottságban nyilvánvalóan elmarad a puritán szemléletmódból 

fakadó mögött. 
415 1Móz 1,28. 
416 A házasság célja Baxter szerint „a józan gyermeknemzés”. Spener felfogása is hasonló, igaz, annak 

annak a nyers lutheri nézetnek tett engedményekkel, amely szerint – az egyébként vissza nem 

szorítható – erkölcstelenség kerülése mellékes cél. A concupiscentia [kéjvágy] mint a nemzés 

kísérőjelensége a házasságban is bűnös, és pl. Spener felfogása szerint csak a bűnbeesés 

következménye, amely így valami, elkerülhetetlenül bűnös érzetekkel összekapcsolódó, s ezáltal 

pudendummá [szégyenlendővé] változtatott egy természetes és Isten által akart folyamatot. A 

keresztyén házasság legmagasabb rendű formája egyes pietista irányzatok felfogása szerint is az, 

amelyikben a házastársak megőrzik szüzességüket; az egy fokkal alacsonyabb rendű az, amelyben 

csakis gyermeknemzés céljából történik szexuális érintkezés – és így tovább, egészen a tisztán 

erotikus célból vagy külsődleges okból kötött házasságig, amely etikailag nézvést ágyastársi 

kapcsolatnak minősül. Az alacsonyabb rendű házasságok közül ugyanakkor a tisztán külsődleges 

okokból kötött előnyben részesítendő az erotikusan meghatározotthoz képest (mivel mégiscsak 
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racionális mérlegelésből fakad). A herrnhuti elméletet és gyakorlatot itt figyelmen kívül hagyhatjuk. 

A racionalista filozófia (Christian Wolff) az alábbi változatban vette át az aszketikus elméletet: azt, 

ami eszközként van a célhoz rendelve – a kéjvágy és annak csillapítása –, nem szabad megtenni az 

öncélnak. – A váltás a tisztán a higiéniát szem előtt tartó utilitarizmusra már Franklinnél végbement: ő 

például a modern orvosok etikai álláspontján állva a szexuális érintkezésnek az egészség 

szempontjából kívánatosra korlátozását tekinti „tisztaságnak”, és mint ismeretes, elméletileg is 

megnyilatkozott arról, hogyan is valósítható meg ez. Mihelyt ezek a dolgok egyáltalán tisztán 

racionális megfontolások tárgyává válnak, mindenütt ez a fejlődés játszódott le. A puritán és a 

higiéniát szem előtt tartó szexuálracionalista nagyon különböző utakon járnak, itt azonban „azonnal 

megértik egymást”: a „higiénés prostitúció” egy buzgó híve Faust és Margit költőileg megdicsőített 

esetére hivatkozva igyekezett megindokolni – bordély- és szabályozólétesítményekről volt szó – a 

„házasságon kívüli szexuális érintkezés” erkölcsi megengedhetőségét. Margit prostituáltként kezelése 

és a hatalmas erővel sodró emberi szenvedélyeknek az egészségügyi megfontolásból létesített 

szexuális kapcsolattal való egyenértékűnek tekintése teljességgel megfelel a puritán álláspontnak, 

miként pl. az az igen kiváló orvosok által is időnként képviselt szakemberi felfogás is, hogy a 

személyiséget és a kultúrát érintő, ennyire a legmélyebb és legkifinomultabb problémákat érintő 

kérdés, mint a szexuális absztinencia jelentőségét firtató, „kizárólag” az orvos (mint szakember) 

ítélőszéke elé tartozik: míg a puritánoknál a „szakember” az, aki az erkölcs, addig itt az, aki a higiéné 

elméleti problémáiról gondolkodik; azonos ellenben kettejük esetében az a számunkra egykönnyen 

faragatlannak tetsző (s természetesen fordított előjelű) elv, hogy „kompetencia” szükséges a kérdés 

megoldásához. [1. kiadás: ... azonos ellenben az elv – természetesen részben fordított előjellel –: a 

szakemberi faragatlanság összekapcsolódik a szexuális faragatlansággal.] De míg a puritán szemlélet 

hatalmas idealizmusa minden prüdériájával együtt fel tudott mutatni pozitív eredményeket a 

fajmegőrzés nézőpontjai szerint és tisztán „higiéniailag” szemlélve is, addig a modern szexuálhigiénét 

az a veszély fenyegeti amiatt, hogy egyszerűen elkerülhetetlenül az „előítéletmentességre” kell 

hivatkoznia, hogy a hordónak, amelybe belemerít, az alját is kiüti. – Itt természetesen nem 

vállalkozunk annak magyarázatára, hogy a puritán hatás alatt álló népeknél a szexuális kapcsolatok e 

racionális értelmezésével hogyan ment végbe a házastársi kapcsolatok kifinomodása és lelki-etikai 

átitatódása, és hogyan szöktek szárba a lovagiasság virágai, ellentétben a patriarchális szemléletmód 

dögletes kipárolgásával, amelynek a gyakran nagyon is tapintható maradványai nálunk még a szellemi 

arisztokrácia köreiben is jelen vannak. (A női „emancipációnál” a keresztelő mozgalom hatásai is 

szerepet játszanak; a nők lelkiismereti szabadságának a védelme és az „egyetemes papság” 

gondolatának a rájuk való kiterjesztése jelentették itt is az első réseket a patriarchializmus falában.)  
417 Baxternél újra és újra felbukkan. Ezt rendszerint vagy a számunkra Franklin írásaiból ismerős, 

vagy a munkát dicsőítő szakasz támasztja alá bibliai szöveghelyként. Lásd Baxter, i. m., I/377. és 382. 

o., stb. 
418 éles ellentétben nemcsak...szerzetesi regulájában tapasztalhatunk: 2. kiadás 
419 Még Zinzendorf is így fogalmaz időnként: „Nemcsak azért dolgozunk, hogy éljünk, hanem a 
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munka kedvéért élünk, s ha már nincs mit dolgoznunk, akkor szenvedünk vagy elszenderülünk.” (Plitt 

I/428. o.). 
420 A mormonok egy hitvallása is (idézetek szerint) az alábbi szavakkal zárul: „De a lusta és 

dologtalan ember nem lehet keresztyén és nem lehet része az üdvözült boldogságban. Az a sorsa, 

hogy társai halálra csipkedjék, és kivessék a kaptárból.” Mindazonáltal itt döntően mégiscsak a 

nagyszabású, félig a kolostorit, félig a gyárit idéző fegyelem állította a „dolgozz vagy pusztulj” 

választás elé az egyes embert, és – természetesen vallási lelkesültséggel összekapcsolódva és csakis 

általa lehetővé válva – idézte elő e szekta bámulatra méltó gazdasági teljesítményeit.  
421 2Thessz 3,10. 
422 Baxter ezért elemzi gondosan a munkakedv hiányának a tüneteit (i. m., I/380. o.). – A „henyeség” 

és a „tétlenség” a folyamatos jellegük miatt oly kiemelkedően súlyos bűnök. Baxter egyenesen „a 

kegyelmi állapot lerombolóinak” tekinti őket (i.m., I/279sk. o.). Egyenesen a módszeres élet 

antitézisei. 
423 1. kiadás: tantól 
424 Baxter, i.m., I/108skk. o. Különösen szembeötlők az alábbi szakaszok: „Kérdés: De nem ment fel 

bennünket a vagyon? – Válasz felmenthet ugyan bizonyos piszkos munkák alól azzal, hogy 

hasznosabbá tesz más munkák számára, de ... a legszegényebb embernél sem vagy inkább felmentve a 

munka mint szolgálat alól...” Ehhez lásd i. m., I/376. o.: Noha őket [ti. a gazdagokat] külső szükség 

nem sürgeti, ugyanannyira engedelmeskedniük kell Istennek... Isten szigorúan mindenkinek 

megparancsolta azt (ti. a munkát).  
425 Ugyanígy Spener (i. m., III/338. és 425. o.), aki ezért küzd jelesül a munkából való korai 
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visszavonulásra törekvés mint erkölcsileg aggályos jelenség ellen, hangsúlyozva ugyanakkor – 

védekezésül a kamatszedés jogossága ellen felhozott ellenvetéssel szemben, hogy ti. henyeséghez 

vezet –, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy Isten parancsa szerint mégiscsak köteles az is dolgozni, aki 

egyébként meg tudna élni a kamatbevételeiből.  
426 A pietizmust is beleértve. A hivatásváltással kapcsolatban Spener mindig azzal operál, hogy 

miután belefogott valaki egy hivatásba, az Isteni gondviselésnek való engedelmeskedésből fakadó 

kötelesség megmaradni benne és alkalmazkodni hozzá.  
427 Természetes okokból. 
428 Azt, hogy az indiai üdvtan milyen hatalmas, az egész életvitelt uraló pátosszal kapcsolja össze a 

hivatástradicionalizmust az újjászületést illető esélyekkel, a „Világvallások gazdasági etikájá”-ról írott 

tanulmányokban taglaltam. E példán jól láthatjuk a különbséget a puszta etikai tanfogalmak és 

meghatározott fajta, a vallás révén megteremtett pszichikai ösztönzők között. A jámbor hindu csakis a 

születési kasztja által előírt kötelességek szigorúan hagyományos teljesítésével szerezhetett az 

újjászületést illetően kedvező esélyeket: ez a tradicionalizmus elgondolható legerősebb vallási 

lehorgonyzása. Az indiai etika ebben a tekintetben csakugyan a putritánnak a legkövetkezetesebb 

antitézise, ahogyan más szempontból (a rendi tradicionalizmuséból) a judaizmusé. [a 2. kiadás 

lábjegyzete.] 
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429 Baxter: Christian Directory, I/377. o. 
430 De ettől még nem történetileg levezethető belőlük. Épp ellenkezőleg: az a teljesen hamisítatlan 

kálvinista elképzelés munkál ebben, hogy a „világ” kozmosza Isten dicsőségét, az ő öndicsőítését 

szolgálja. Az az utilitárius felfogás, hogy a gazdasági kozmosz mindenki élete fenntartását (good of 

the many, common good etc.) hivatott szolgálni, annak a gondolatnak volt a következménye, hogy 

minden más értelmezés az (arisztokratikus) teremtményistenítéshez vezet, de legalábbis nem Isten 

dicsőségét gyarapítja, hanem teremtményi „kultúrcélokat” szolgál. Isten akarata azonban – ahogyan 

az (lásd. o.,. lj.) a gazdasági kozmosz célszerű megformálásában kifejeződik –, amennyiben evilági 

célok itt egyáltalán számításba jönnek, csakis az „összesség” java, a személytelen „hasznosság” lehet. 

Az utilitarizmus tehát, mint korábban mondtam, a „felebaráti szeretet” személytelen formába 

öntésének és minden világdicsőítés – a puritán „in majorem Dei gloriam” kizárólagosságából fakadó 

– elutasításának a következménye. Hiszen azt, hogy milyen intenzíven uralma alatt tartotta az egész 

aszketikus protestantizmust az a gondolat, hogy minden teretménydicsőítés csorbítja Isten dicsőségét, 

s ezért feltétlenül elvetendő, világosan megmutatkozik abban, hogy mekkora fejtörést okozott és 

milyen nagy fáradságába került a demokrácia szellőjétől igazából meg sem érintett Spenernek – az ezt 

firtató számtalan kérdéssel szembesülve – mint ἀδιάφορον-t megőrizni a címek használatát. Végül 

azzal nyugtatja meg magát, hogy még a Bibliában is találkozni címhasználattal: az apostol κράτιστος-

nak [nagyra becsült] nevezte Fesztusz helytartót [ApCsel 26,25]. – Az ügy politikai aspektusa nem 

ebbe az összefüggésbe tartozik. 
431 A nem szilárd jellemű ember idegen a saját házában – fogalmaz Thomas Adams is (Works of the 

English Puritan Divines, V/77. o.). 
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432 „a calling is a stated, ordinary course of labour” (Baxter). 
433 Konkrétan erről lásd George Foxnak a Friends' Libraryben olvasható megnyilatkozásait (ed. W. & 

Th. Evans Philadelphia 1837–1850, I/130. o.) 
434 Ráadásul e vallási etikai felfogás természetesen nem tekinthető a tényleges gazdasági viszonyok 

tükröződésének. A foglalkozások szerinti specializálódás a középkori Itáliában természetesen 

előrehaladottabb stádiumban volt, mint a korabeli Angliában. [a 2. kiadás lábjegyzete.] 
435 Isten ugyanis – mint a puritán irodalomban nagyon gyakran hangsúlyosan megfogalmazódik – nem 

azt parancsolta meg, hogy felebarátunkat jobban, hanem azt, hogy úgy kell szeretnünk, mint 

önmagunkat. Tehát az önszeretet is kötelességünk. Ha tudja például valaki, hogy ő maga 

célszerűbben, tehát inkább Isten dicsőségére [1Kor 10,31] használja fel vagyonát, mint felebarátja 

tudná, akkor nem kötelezi őt a felebaráti szeretet, hogy adjon neki belőle.  
436 Spener is közel jut ehhez az állásponthoz, de még abban az esetben is, amikor az (erkölcsileg 

különösen veszélyes) kereskedői hivatásról a teológiára váltásról van szó, fölöttébb visszafogott és 

inkább lebeszélő (III/435. és 443. o., I/524. o.). Abból, hogy Spener természetesen patikamérlegen 

kiegyensúlyozott tanácsai között gyakran felbukkan épp e kérdés (ti. a hivatásváltásra vonatkozó) 

megválaszolása, mellesleg kitűnik, hogy mennyire gyakorlatiasak voltak, mennyire a hétköznapi 

életre vonatkoztak az 1Kor 7 különböző fajta értelmezései.  



159 
 

                                                                 
437 Legalábbis a kontinentális Európa vezető pietistái körében nem bukkan fel ilyesmi. Spener 

„nyereséggel” kapcsolatos álláspontja a lutheri felfogás („megélhetés”-álláspont) és a „Flor der 

Commerzien” [virágzó kereskedelem] hasznosságára vonatkozó és hasonló merkantilista érvek 

elfogadása között ingadozik ide és oda (i.m., III/330. és 332. o., ill. I/418. o.: a dohánytermesztés 

pénzt hoz az országba, és ezért hasznos, tehát nem bűnös dolog!), nem mulaszt el azonban utalni arra, 

hogy miként úgymond a kvékerek és a mennoniták példája mutatja, miközben nyereséget termelünk, 

megmaradhatunk kegyesnek, sőt a különösen nagy profit – erről később még kell beszélnünk – lehet a 

jámbor derekasság közvetlen terméke (i. m., 435. o.). 
438 Baxter e nézetei nem annak a gazdasági környezetnek a visszatükröződése, amelyben élt. 

Ellenkezőleg, kiemeli ki az önéletrajza, hogy a városában végzett térítő tevékenységének a 

sikerességében az is döntően közrejátszott, hogy a Kidderminsterben megtelepedett kereskedők nem 

voltak gazdagok, hanem csak „élelemre és ruházatra” [„food and raiment” – 1Tim 6,8] valót keresték 

meg, a kézművesmesterek pedig ugyanúgy „from hand to mouth” [máról holnapra] tudtak megélni, 

mint a munkásaik. „A szegények kapják meg az Evangyéliom örömhírét” [Baxter: The Saints’ 

Everlasting Rest, Glasgow 1817, 60. o.] – Thomas Adams az alábbi megállapítást teszi a nyereségre 

törekvésről: „Ő (aki birtokában van a tudásnak) tudja, ... hogy a pénz gazdagíthatja ugyan, de jobbá 

nem teheti az embert, s ezért inkább választja azt, hogy jó lelkiismerettel, mint azt, hogy teli 

erszénnyel alszik..., s ezért nem vágyik több vagyonra, mint amennyit egy becsületes ember képes 

elviselni” – de ennyit fog is akarni (Thomas Adams, Works of the English Puritan Divines, V/LI.), 

ami annyit tesz: minden, formailag tisztességes kereset legitim is.  
439 Így fogalmaz Baxter, in Christian Directory, I/10. 9 (I/378. o., 2. hasáb). A Péld 23,4 – „Ne 

fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj” – szerinte csak ezt jelenti: „végső soron nem szabad testi 

céljaink kielégítése végett törekedni a gazdagságra.” Nem maga a vagyon útálatos (vö. a 

földbirtokosság züllött részére vonatkozó megjegyzéssel – i. m., I/380. o.), hanem felhasználásának a 

feudális-nagyúri formája. – Milton azzal támasztotta alá a Defensio pro populo Anglicano című 

művében (1651) azt az ismert elméletet, hogy csak az – „arisztokráciával” szembeállítva a „polgári 

osztályként” értett – középosztály lehet az erény hordozója, hogy mind a „fényűzés”, mind az „ínség” 

akadályozza az erény gyakorlását. [ezzel az utolsó mondattal az eredetiben nem stimmel valami]  
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440 Ez a döntő. – S ehhez még egyszer hozzáértendő az alábbi általános megjegyzés: itt bennünket 

természetesen nem elsősorban az érdekel, hogy fogalmilag mit bontott ki a teológiai etikai elmélet, 

hanem sokkal inkább az, hogy mi volt a hívők gyakorlati életében érvényes morál, tehát az, hogyan 

hatott a gyakorlatban a hivatásetika vallási orientációja. Legalábbis időnként olyan fejtegetéseket 

olvashatunk a katolikus (jelesül a jezsuita) kazuisztikus irodalomban, amelyek – pl. a kamat 

megengedettségének a kérdését illetően, amelynek itt nem bocsátkozunk a taglalásába – sok 

protestáns kazuista fejtegetéseihez hasonlóan csengtek, sőt abban, hogy mi számít „megengedettnek” 

vagy „valószínűnek”, mintha túl is mentek volna rajtuk (később elég gyakran hozták fel a puritánok 

ellen, hogy a jezsuita etika ugyanolyan jellegű, mint az övék). Ahogyan a kálvinisták idéztek 

rendszeresen katolikus morálteológusokat (nemcsak Aquinói Tamást, Clairvaux-i Benrátot, 

Bonaventurát, hanem kortársakat is), úgy kísérték figyelemmel – itt ezt részletesebben nem 

taglalhatjuk – a katolikus kazuisták az eretnek etikai gondolkodást. Azonban teljesen eltekintve attól a 

döntő körülménytől, hogy a laikus vallási jutalomban részesül az aszketikus életéért, az igazán 

jelentős, már az elméletben benne rejlő különbség az alábbi: míg a katolicizmusban ezek a 

latitudinárius nézetek kifejezetten laza etikai elméletek egyházi autoritás által nem szentesített 

produktumai voltak, amelyektől épp az egyház legkomolyabb és legszigorúbb követői álltak távol, 

addig a protestáns hivatáseszme ténylegesen az aszketikus élet legkomolyabb híveit állította a 

kapitalista szerzésközpontú élet szolgálatába. [1. kiadás: Az igazán jelentős különbség azonban az 

alábbi: ...] Ami ott feltételesen megengedett lehetett, az itt valami erkölcsileg tételesen jóként jelent 

meg. A kétféle etika gyakorlatilag nagyon fontos alapvető különbségei a janzenizmus körül dúló harc 

és az Unigenitus bulla óta az újkort illetően is véglegesen rögzítődtek.  
441 „Szabad úgy dolgoznotok, hogy minél közelebb jussatok a sikerhez és mindnél nagyobb legyen a 

törvényes nyereségetek. Kötelességetek csiszolni a tálentumaitokat...”. [Baxter: Christian Directory, 

X.1.1] Majd következik a fent, a főszövegben lefordított szöveghely. – Az Isten országában elért 

gazdagság párhuzamba állítását a földi hivatásban való sikerre törekvéssel lásd pl. James Janeway 

művében: Heaven upon earth (Works of the English Puritan Divines VII/275. o., lap alján). 
442 Már Kristóf württembergi herceg leszögezi a szegénységi fogadalom ellen a trienti zsinathoz 

benyújtott (lutheránus) hitvallásában: aki a rendje szerint szegény, amelybe beleszületett, az tűrje el, 

ám ha megfogadja, hogy az is marad, az olyan, mintha azt fogadná meg, hogy tartósan beteg vagy 

rosszhírű lesz.  
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443 Ezt a gondolatot fogalmazza meg Baxter és pl. Kristóf herceg is a hitvallásában. Lásd továbbá az 

ehhez hasonló szöveghelyeket: „... a kóbor csirkefogók, akinek az élete egyetlen, a kijelölt úttól eltérő 

pálya: az erejük teljében lévők koldulnak...” stb. (Thomas Adams, Works of the English Puritan 

Divines, V/259. o.). Már Kálvin szigorúan megtiltotta a koldulást, a holland zsinatok pedig buzgón 

fellépnek a koldulólevelek és a koldulás céljából kiadott tanúsítványok ellen. A Stuartok korában, 

különösen Laud rendszere idején, I. Károly uralkodása alatt, amikor szisztematikusan kiformálódott a 

szegények hatósági támogatásának és a munkanélküliek megszabott munkához való juttatásának az 

elve, ez volt a puritánok csatakiáltása: „Az alamizsnaosztás nem jótékonyság!” (ez Defoe későbbi, jól 

ismert írásának a címe), a XVII. század vége felé pedig megkezdődött a munkanélküliek 

foglalkoztatására szánt „dologházak” elrettentést szolgáló rendszerének a kiépítése (vö. E. M. 

Leonard: Early History of English poor relief (Cambridge 1900) és Hermann Levy: Die Grundlagen 

des ökonomischen Liberalismus in der Geschichte der englischen Volkswirtschaft, Jena, 1912, 69skk) 
444 Az 1903-as londoni gyűlést megnyitó beszédében nyomatékosan így fogalmazott George White, 

Nagy-Britannia és Írország Baptista Uniójának az elnöke (Baptist Handbook 1904, 104. o.): „A 

puritán egyházaink jegyzékében szereplő legnagyszerűbb férfiak a tettek emberei voltak, azok, akik 

úgy hitték, a vallásnak át kell itatnia az egész életet.” 
445 Épp ebben rejlik minden feudális felfogással szemben tetten érhető jellegzetes ellentét. A feudális 

felfogás szerint csak az utód élvezheti a (politikai vagy társadalmi) sikerének a gyümölcsét, neki 

juthat osztályrészül a vér megszentelődése. (Jellemzően fejeződik ki ez a spanyol hidalgo szóban: a 

hijo d’algo annyit tesz, mint filius de aliquo [valaminek a fia], s itt az „aliquid” pontosan az elődöktől 

örökölt vagyon.) Bármennyire elhalványulóban vannak is ezek a különbségek az amerikai 

„népkarakter” gyors átváltozása és európaizálódása miatt, míg Amerikában időnként még ma is van 

képviselője annak az előbbivel épp ellentétes, sajátosan polgári szemléletnek, amely a szellemi 

teljesítmény jeleként dicsőíti az üzleti sikert és a szerzést, miközben semmi tiszteletet nem tanúsít az 

örökölt tulajdon iránt, addig Európában (mint már James Bryvece egy ízben megállapította) pénzért 

gyakorlatilag minden társadalmi rang megvásárolható – hacsak nem maga a tulajdonos állt a pult 

mögött, és ha végrehajtja a tulajdonán a szükséges átváltoztatásokat (hitbizonyomány-alapítás, stb.) – 

A vér tiszteletével szemben lásd pl. Thomas Adams: Works of the English Puritan Divines, V/216. o.) 
446 Így például már a familista szekta alapítójára, Hendrik Niklaesra is alkalmazták, aki kereskedő volt 

(lásd Barclay: Inner life of the religious communities of the Commonwealth, 34. o.). 
447 Ez pl. Hoornbeek számára is teljesen bizonyos, hiszen úgymond az Mt 5,5 és az 1Tim 4,8 is tisztán 
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földi ígéretekkel kecsegtette a szenteket (i. m., I/193. o. [Theologia practica, I.II.4.]). Minden az isteni 

gondviselés terméke, ám Isten külön is gondoskodik az övéiről (lásd i. m., 192. o.: „Isten 

gondviselése azonban, mindenki más fölé helyezve őket, a legnagyobb gondossággal és a 

legkivételesebb módokon törődik a benne hívőkkel.”) Ez után következik majd annak taglalása, miről 

ismerhető fel, hogy egy szerencsés esemény nem a közönséges gondviselésnek [„communis 

providentia”], hanem e különleges gondoskodásnak köszönhető. Bayly is az isteni gondviselésre 

hivatkozik (i. m., 191. o.) a hivatásmunkában elért sikert illetően. Teljesen szokványos fordulat a 

kvékerek írásaiban, hogy a prosperitás „gyakran” a jámbor [gottselig = εὐσεβής – pl. ApCsel 10,2: 

Luther] élet bére (ilyen megnyilatkozással még 1848-ból is találkozhatunk, lásd in Selection from the 

Christian Advices, issued by the general meeting of the Society of Friends in London 6th ed. London 

1851, 209. o.). A kvékeretikával való összefüggésre még visszatérünk.  
448 Az ősatyák példájához igazodás egy – a puritán életfelfogásra is jellemző – példájának tekinthető 

Thomas Adams Jákob és Ézsau konfliktusáról adott elemzése (Works of the English Puritan Divines 

V/235. o.): „Ostobasága (Ézsaué) világosan megmutatható abból, hogy csekélyre értékeli az 

elsőszülöttség jogát,” (a szöveghely az elsőszülöttségi jog gondolatának fejlődése szempontjából is 

fontos, ám erről később) „hogy oly könnyedén, mindössze egy tál lencséért hajlandó volt lemondani 

róla”. Az azonban hitszegés volt a részéről, hogy aztán arra hivatkozva, Jákob kijátszotta őt, nem 

akarta érvényesnek elismerni az egyezséget. Míg Ézsau „a vadászathoz értő, szabadban élő ember” 

[1Móz 27,25 – Adams szövegében: „ravasz vadász”]: az irracionálisan élő kulturálatlanság, addig 

Jákob, a „szelíd sátorlakó”, a „művelt embert” képviseli. A zsidósággal való belső rokonság érzését, 

ahogyan az még Theodore Roosevelt közismert írásában is kifejeződött, August Köhler (i. m.) 

Hollandiában is nagyon elterjedtnek találta a parasztok körében. – Másfelől azonban puritanizmus 

nagyon is tudatában volt annak, hogy gyakorlati dogmatikája tekintetében a zsidó etika ellentétes 

vele, ahogyan ez William Prynne-nek a – Cromwell vallási toleranciával kapcsolatos terveinek 

hatására – zsidók ellen írott művéből világosan kitűnik. Lásd alább,. o.. lj. vége felé. [„A zsidósággal 

való... lj. vége felé”: 2. kiadás.] 
449 Azaz: az apokrifek közé. 
450 Zur bäuerlichen Glaubens- und Sittenlehre. Von einem thüringischen Landpfarrer. 2. Aufl. Gotha 

1890, 16. o. Az itt ábrázolt parasztok jellegzetesen az empirikusan létező lutheránus egyház termékei. 

Újra és újra „lutheránust” írtam olvasás közben a lap szélére, ahol a kiváló szerző általában „paraszti” 

vallásosságot sejt.  
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451 Lásd pl. a Ritschnél olvasható idézetet (Pietismus II/158. o.) Spener szintén a Sirák fia könyvének 

kijelentéseivel indokolja meg a hivatásváltással kapcsolatos aggályait (Theologische Bedenken 

III/426. o.). 
452 Pl. Bayly természetesen ennek ellenére is javasolja olvasásukat, és legalábbis itt-ott felbukkannak 

nála az apokrifekből vett idézetek, de természetesen csak ritkán. Talán a véletlen műve, de nem 

emlékszem idézetre a Sirák fia könyvéből. (1. kiadás: Történetesen nem emlékszem...) 
453 Ha a nyilvánvalóan elvetetteknek külső siker jutott osztályrészül, a kálvinista (így pl. Hoornbeeck 

is) azzal a bizonyossággal nyugtatja meg magát a „megkeményítéselméletnek” megfelelően, hogy 

Isten azért engedi meg nekik, hogy részesüljenek e sikerekben, hogy megkeményítse szívükben, és 

annál biztosabban elveszejtse őket.  
454 Részletesebben ebben az összefüggésben nem tudunk foglalkozni e problémával. Itt csak a 

„jogiasság” formalista karaktere érdekel bennünket. Az ószövetségi etikának a lex naturaeval 

kapcsolatos jelentőségéről sokat megtudhat az olvasó Troeltsch Soziallehrenjéből.  
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455 Baxter szerint (Christian Directory III/173. sk. o.) a Szentírás etikai normái csak annyiban 

kötelező érvényűek, hogy 1. a természettörvénynek (Law of nature) az átiratát jelentik, illetve 2. 

magukon viselik „az általánosság és az örökkévalóság kifejezett jellegét”. 
456 Pl. Dowden (Bunyannel kapcsolatban), i. m., 39. o. 
457 „Éppígy távol állt...a keretbe illett”: 2. kiadás 
458 Erről közelebbit lásd „A világvallások gazdasági etikájáról” írott tanulmányokban. Itt nem áll 

módunkban elemezni, milyen rendkívüli hatást gyakorolt a zsidóság karakterológiai fejlődésére, a 

racionális, az érzéki kultúrától idegen karakterének a kialakulására különösen a második parancsolat 

(„Ne csinálj magadnak faragott képet...”). Mindazonáltal talán szabad megemlíteni mint jellemzőt, 

hogy az Egyesült Államokban működő, a zsidó bevándorlók amerikanizálódását csodálatra méltóan 

sikeresen és nagyszabású eszközökkel végző szervezet, az „Educational Alliance” egyik vezetője a 

kultúremberré válás első, mindenféle művészeti és a társas érintkezést illető oktatással elérni 

igyekezett céljaként „a második parancs alól való felszabadulást” jelölte meg. – A puritanizmusban a 

minden (sit venia verbo) istenemberítés [Feuerbach: Grundsätze der Philosophie der Zukunft, 1. 2. §, 

Rosenzweig: Stern der Erlösung: 430] izráelita kriminalizálásának a teremtményistenítés némileg 

másképp, de mégis nagyjából ugyanabba az irányba mutató tilalma felel. – Ami a talmudi zsidóságot 

illeti, bizonyos, hogy a puritán erkölcsiségnek elvi vonásai is rokonok vele. [1. kiadás: A puritán 

erkölcsiségnek bizonyosan számos elvi vonása is rokon a talmudi zsidósággal.] A Talmud (Wünsche: 

Babylonischer Talmud II/34. o.) például nyomatékosan azt mondja, hogy jobb és Isten gazdagabban 
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jutalmaz érte, ha kötelességből teszünk jót, mint az a jó tett, amelyre nem kötelez bennünket a 

Törvény – másképp fogalmazva: a szeretet nélküli kötelességteljesítés etikailag magasabb szinten áll, 

mint az érzelemtől fűtött filantrópia –; nos, lényegileg éppúgy elfogadná ezt a puritán etika, ahogyan a 

skót származású Kant végső soron közel jut ehhez a kijelentéshez (s bizonyos megfogalmazásai 

közvetlenül kapcsolódnak is az aszketikus protestantizmushoz, ezt azonban itt nem taglalhatjuk). A 

talmudi etika azonban egykor mélyen belemerült az orientális tradicionalizmusba: „Tanchum ben 

Chanilai rabbi ezt mondta: Sohse változtasson meg szokást az ember” (a Misna VII, 1 gemárája 

(Wünsche: Fol. 86 b, Nr. 93), ahol a napszámosok ellátásáról van szó) – az idegenekkel szemben 

azonban nem volt érvényes ez a kötelezettség. – Ebben az esetben pedig a „törvénynek 

engedelmeskedésnek” a hit próbatételeként [!!] való puritán felfogása nyilvánvalóan jóval 

erőteljesebb indítékot jelentett a tételes cselekvésre, mint a zsidó felfogás, amely szerint az a parancs 

teljesítése. Az a gondolat, hogy a siker Isten áldását fedi fel, természetesen nem teljesen idegen a 

zsidóságtól. Az a gyökeresen eltérő vallási-etikai jelentőség azonban, amellyel ez a gondolat a kétféle 

(belső és külső) etikának köszönhetően a zsidóságban felruházódott, épp e döntő pontban zárta ki a 

hatás mindennemű rokonságát. Az „idegennel” szemben megengedett volt, ami a „testvérrel” 

szemben tilos. Már csak ezért sem lehetett az e nem „parancsolt”, hanem „megengedett” területén 

elért siker abban az értelemben a vallási beigazolódás ismertetőjegye és a módszeres életalakítás 

ösztönzője, mint a puritánoknál. Erről az egész, Sombart által a Die Juden und das Wirtschaftsleben 

című könyvében sok szempontból nem helyesen tárgyalt problémáról lásd a fentebb hivatkozott 

tanulmányokat. A részleteket itt nem tárgyalhatjuk. A zsidó etika, bármily különösnek hangozzék is 

elsőre, igen erősen tradicionalista maradt. Ugyanígy nem foglalkozhatunk itt azzal a hatalmas erejű 

változással, melyet a világhoz való belső viszonyulás a „kegyelem” és a „megváltás” sajátos módon 

szüntelenül új fejlődési lehetőségek csíráját magában rejtő keresztyén felfogása révén elszenvedett 

[Azzal a hatalmas változással... nem az én feladatom foglalkozni: 1. kiadás.]. Az ószövetségi 

„törvénynek engedelmességről” lásd még pl. Ritschl Rechtfertigung und Versöhnung című könyvét 

(II/265. o.) 

A korabeli zsidók az angol puritánok számára a bennük rettegést keltő, a háborúra, az állami 

megrendelések és az állami monopóliumok megszerzésére összpontosító, a gründolási spekulációkat 

és a fejedelmi építési és pénzügyi projekteket jelentő kapitalizmust képviselték. Egészében véve – 

mindig az elkerülhetetlen megszorításokkal – nagyjából így fogalmazható meg az ellentét: a zsidó 

kapitalizmus spekulatív pária-kapitalizmus volt, a puritán kapitalizmus pedig a munka polgári 

megszervezését jelentette. [„Erről közelebbit lásd ... etikájáról írott tanulmányokban”; „Az a 

gondolat...erősen tradicionalista maradt”; A korabeli zsidók ... polgári megszervezését jelentette”: 2. 

kiadás.] 
459 A Szentírás igazsága Baxter szerint végső soron „az isteni és az istentelen csodálatra méltó 

különbségéből” („wonderful difference of the godly and ungodly”), az „újjászületett ember” 

(„renewed man”) [vö. 2Kor 5,17] másoktól való abszolút különbözőségéből és abból fakad, hogy 

Isten nyilvánvalóan egészen különlegesen gondoskodik az övéi lelki üdvéről (ez a gondoskodás 

természetesen „próbatételekben” is megnyilvánulhat). Lásd Christian Directory I/165. o., 2. hasáb (a 
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lap szélén). 
460 Ennek az életmódnak a szemléltetésére elegendő csak azt elolvasni, mekkora gyötrelmet jelent 

Bunyannek – akinél mindazonáltal időnként látni közeledést Luther A keresztyén ember 

szabadságáról című művének szellemiségéhez (pl. az Of the Law and a Christian című írásban – 

Works of the English Puritan Divines II/254. o., lap alján) – a farizeus és a vámos parabolája (lásd a 

The Pharisee and the Publican című prédikációt, i. m., 100sk. o.). Miért vettetik el a farizeus? – 

Valójában nem tartja be Isten parancsait, hiszen nyilvánvalóan szektás, aki csak a külsődleges 

apróságokra és ceremóniákra ügyel (107. o.); mindenekelőtt pedig önmagának tulajdonítja az 

érdemet, de erényéért – amelynek értékére bűnös módon támaszkodik, s ezzel implicit módon 

kétségbe vonja Isten kegyelmi kiválasztását – mégis („a kvékerekhez hasonlóan”) visszaélve Isten 

nevével, neki mond köszönetet (139sk. o.). Imája tehát teremtményistenítés, és ez benne a bűnös 

elem. – Vele ellentétben a vámos, ahogyan vallomása őszintesége mutatja, belsőleg újjászületett, 

hiszen – a lutheri bűnösségérzés jellegzetesen puritán enyhébb változata szerint – a helyes és őszinte 

bűntudathoz szükség van a kegyelem valószínűségét illető meggyőződésre (209. o.). 
461 Az 1. kiadásban ez a bekezdés az előzőhöz tartozik.  
462 Nyomtatásban lásd pl. in Samuel Rawson Gardiner: Constitutional Documents. Ezt az 

(autoritásellenes) aszkézis ellen indított harcot pl. a Port Royal és a janzenisták XIV. Lajos uralkodása 

alatt elszenvedett üldöztetésével állíthatjuk párhuzamba. 
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463 1. kiadás: S a puritánok e törekvéssel szemben képviselték az aszketikus életvitel elvét.  
464 Kálvin ezzel kapcsolatos álláspontja még jóval mérsékeltebb volt, legalábbis az élvezet finomabb, 

arisztokratikus formáit illetően. Számára csak a Biblia a korlát: aki tartja magát hozzá, és tiszta marad 

a lelkiismerete, az nem kénytelen aggodalmas gyanakvással szemlélni az életélvezet lelkében 

jelentkező rezdüléseit. Maguk A keresztyén vallásról idevágó fejtegetései (pl.: „...azoknak az 

eszközöknek a használatát sem tudjuk elkerülni, amelyek inkább látszanak az élvezetünket, mint 

szükségleteink kielégítését szolgálni” [III.10.1. – ez itt saját fordítás, a megjelent szöveg: „Azon 

dolgoktól sem kell menekülnünk, amelyek nem feltétlenül szükségeinket, hanem többnyire örömünket 

szolgálják] nagyon laza gyakorlat előtt is szélesre tárhatták volna a kaput. A certitudo salutisszal 

kapcsolatos fokozódó aggodalmon kívül az a – majd másutt értékelendő – körülmény is érvényesült 

ebben a kérdésben a Kálvin utáni nemzedéknél, hogy az „ecclesia militans” befolyása alatt álló 

területen a kispolgárok lettek a kálvinizmus etikai fejlődésének a hordozói.  
465 Pl. Thomas Adams (Works of the English Puritan Divines, V/3. o.) azzal az utalással kezdi az 

egyik prédikációját a „három isteni nővérről” („Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet” [1Kor 

13,13], hogy Parisz is Aphroditénak nyújtotta az almát! 
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466 1. kiadás: – mint látni fogjuk –  
467 Ne olvassunk regényeket és hasonlókat, mert mind-mind „időpocsékolás” (Baxter: Christian 

Directory I/51. o., 2. hasáb). – Ismeretes, hogy I. Erzsébet uralkodásának időszakát követően nemcsak 

a dráma, hanem a líra és a népdal is élettelenné dermedt. A képzőművészetben talán nem talált túl sok 

elnyomni valót a puritanizmus. Szembeszökő azonban a zenében lejátszódott hanyatlás, amelynek 

eredményeképp a szemlátomást egészen jó adottságoktól (Anglia nem jelentéktelen szerepet játszott a 

zenetörténetben) az angolszász népek körében később és ebből a szempontból még ma is 

megfigyelhető abszolút nullához vezetett az út. Amerikában is csak a német fülek számára 

elviselhetetlen rikácsolást hallani „gyülekezeti éneklés” gyanánt (kivéve a négerek templomaiban, 

illetve azokban a templomokban, amelyek hivatásos énekeseket alkalmaznak „attrakció” gyanánt 

(mint például a bostoni Szentháromság templom 1904-ben, évi 8000$-ért). (Részben hasonló 

jelenségek tapasztalhatók Hollandiában is.) 
468 Hollandiában pontosan ugyanez volt e helyzet, miként a zsinati tárgyalások jegyzőkönyveiből 

megismerhetjük. (A májusfával kapcsolatos határozatokat lásd a Reitsma-féle gyűjteményes kötetben, 

VI/78. és 139. o., valamint többhelyütt.) 
469 Az 1. kiadásban az e szakaszt megelőző és az e szakaszt követő mondat egy mondatot alkot: 

„...úgy feszült rá a vidám, régi Anglia életére, és az, hogy Hollandiában...” 
470 Abban, hogy a rút a művészi ábrázolás lehetségesebb tárgyává vált, kézenfekvően szerepet kellett 

játszania az „Ószövetség reneszánszának” és annak, hogy a pietisták bizonyos, végső soron a 

Deutero-Ézsaiásra és a 22. Zsoltárra visszavezethető, a művészetben fellehető szépség iránt ellenséges 

keresztény érzések felé orientálódtak, s ugyancsak kézenfekvően szerepet játszott ebben a 

teremtményistenítés puritán elutasítása is. [1. kiadás: Abban, hogy a rút a művészi ábrázolás 

„lehetségesebb” tárgyává vált, kézenfekvően szerepet kellett játszania az „Ószövetség 

reneszánszának”, s ugyancsak kézenfekvően szerepe volt ebben a teremtményistenítés puritán 

elutasításának is.] Az egyes részleteket illetően még bizonytalanságban tapogatózunk. A római 

egyházban egészen más (demagóg) indítékok idéztek elő külsőleg hasonló jelenségeket – művészileg 
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azonban egészen más végeredménnyel. A Rembrandt „Saul és Dávid”-ja előtt álló szemlélő (a 

festmény a Mauritshuisban látható) úgy hiszi, közvetlenül átéli a puritán érzékenység magával sodró 

hatását. A holland kulturális hatások Carl Neumann Rembrandtjában olvasható ihletett elemzése 

minden bizonnyal jól körülhatárolja, mit tudhatunk jelenleg arról, mennyiben tulajdoníthatók pozitív, 

a művészetet megtermékenyítő hatások az aszketikus protestantizmusnak.  
471 A legkülönbözőbb okok játszottak mértékadó szerepet abban, hogy a kálvinista etika Hollandiában 

viszonylag csekély mértékben hatotta át az életgyakorlatot, hogy az aszkézis szelleme már a XVII. 

század elején, de legkésőbb Frigyes Henrik helytartósága idején hanyatlani kezdett (az 1608-ban 

Hollandiába menekülő kongregacionalistákban megbotránkozást keltett a nem megfelelően megtartott 

sábáti nyugalom), valamint abban, hogy általában csekélyebb volt a holland puritanizmus expanziós 

ereje – ezeket az okokat itt nem áll módunkban számba vennünk. [1. kiadás: A legkülönbözőbb okok 

játszottak mértékadó szerepet abban, hogy a kálvinista etika Hollandiában viszonylag csekély 

mértékben hatotta át az életgyakorlatot, hogy az aszkézis szelleme Frigyes Henrik helytartósága 

idején hanyatlani kezdett, valamint abban, hogy általában csekélyebb volt a holland puritanizmus 

expanziós ereje.] Ezek részben a politikai szerkezetben (az ország a saját érdeküket szem előtt tartó 

városok és tartományok szövetsége volt) és a jóval csekélyebb mértékű katonai védelmi képességben 

(a szabadságharcot igen hamar lényegében az Amszterdamból érkező pénzzel és zsoldosokkal kezdték 

vívni: az angol prédikátorok a holland hadsereggel szemléltették a bábeli zűrzavart) keresendők. A 

vallási harc komolysága így jórészt másokra hárult, ezzel azonban a politikai hatalomban való 

részvétel lehetőségét is eljátszották az érintettek. Ezzel szemben Cromwell serege – noha részben 

kényszersorozottak alkották – polgári hadseregnek érezhette magát. (Annál jellemzőbb persze, hogy 

éppen ez a sereg tűzte zászlajára a védkötelezettség eltörlését, azzal az indokkal, hogy csak Isten 

dicsőségére szabad harcolni, a lelkiismeret által jónak tartott ügyért, de fejedelmi hóbort szolgálatában 

nem. Az angol hadsereg hagyományos német fogalmak szerint „erkölcstelen” alkotmányának 

történetileg kezdetben nagyon „erkölcsös” indítékai voltak; soha le nem győzött katonák követését 

testesítette meg, és csak a restaurációt követően állították korona érdekeinek a szolgálatába. A holland 

schutterijen [polgárőrök], akik a nagy háború időszakában a kálvinizmus hordozói voltak, már fél 

nemzedéknyi idővel a dordrechti zsinat után aligha „aszketikus” benyomást keltve tűnnek föl Frans 

Hals festményein. A zsinatok újra és újra tiltakoznak az életvitelük ellen. A „Deftigkeit” holland 

fogalma a polgári-racionális „tisztesség” és a patrícius rendi tudat keveréke. Az ülőhelyek osztályok 

szerinti tagolódása a holland templomokban még ma is mutatja ennek a történelmileg kiformálódott 

egyháznak az arisztokratikus jellegét. [– erről később: 1. kiadás.] A városgazdaság továbbélése 

fékezte az ipart. Szinte kizárólag a menekülteknek [Refugiés] köszönhetően, s ezért mindig csak 

időleges élt át föllendülést. A kálvinizmus és pietizmus világonbelüli aszkézise azonban Hollandiában 

is fejtett ki hatást, s ugyanabban az irányban, mint másutt (az „aszketikus spórolási kényszer” 

értelmében is, miként Groen van Prinsterer idézett forrásából kitűnik). Természetesen nem véletlen, 
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hogy a kálvinista Hollandiában szinte nyoma sincs a szépirodalomnak. Hollandiáról lásd pl.: Conrad 

Busken Huet: Het land van Rembrandt – a mű németül is megjelent von der Ropp kiadásában). Az, 

hogy a holland vallásosság „aszketikus spórolási kényszert” jelent, még a XVIII. században is 

világosan megragadható például Albertus Haller feljegyzéseiben. A művészet holland megítélésének 

jellegzetes sajátosságait és ezek mozgatóokait illetően lásd pl. Constantijn Huyghens 1629 és 1631 

között írott – az Oud Holland 1891-es évfolyamában megjelent – önéletrajzi feljegyzéseit. (Groen van 

Prinsterer már idézett munkája – La Hollande et l'influence de Calvin (1864) – a mi problémánk 

szempontjából semmi döntően fontosat nem tartalmaz.) – Az amerikai Új Hollandia (Nieuw-

Nederland) társadalmilag „patrónusok” – a tőkét hitelező kereskedők – félfeudális uralma volt, és Új 

Angliával ellentétben kemény diónak bizonyult „kisembereket” rávenni, hogy települjenek át oda. 

[„hagyományos”; „kezdetben”; „és csak a restaurációt....érdekeinek a szolgálatába”; „A zsinatok újra 

és újra tiltakoznak az életvezetésük ellen”; „A művészet holland...fontosat nem tartalmaz”: 2. kiadás] 
472 Hadd emlékeztessek arra, hogy a puritán városi hivatal még Shakespeare életében – a bárd élete 

utolsó időszakát a városban töltötte – bezáratta a Stratford–on–Avon-i színházat. (Shakespeare 

puritánok iránt érzett gyűlölete és megvetése persze minden alkalommal megnyilvánult.) Birmingham 

városa még 1777-ben is arra hivatkozva utasította el színház engedélyezését, hogy az a „restséget” 

támogatja, s ezért káros a kereskedelem szempontjából (Lásd W. J. Ashley,.,. lj. i.m., 7.sk. o.). [a 2. 

kiadás lábjegyzete] 
473 Üres fecsegés. 
474 Fölösleges dolgok 
475 Itt is az a döntő, hogy a puritán számára csak a vagy-vagy létezett: vagy isteni akarat, vagy 

teremtményi hívságosság. Ezért nem létezhettek számára adiaphora. Ebben a tekintetben más volt a 

helyzet, mint már említettük, Kálvinnal: mindegy, mit eszünk, hogyan öltözködünk (hacsak nem jár 

azzal a következménnyel, hogy a lélek szolgamód alárendeli magát a a vágy hatalmának). A 

„világtól” való szabadságnak a jezsuiták esetében közömbösségben, Kálvinnál pedig a földgolyó 

kínálta javak megkülönböztetés és vágy nélküli használatában (lásd az Institutio Christianae 

Religionis eredeti kiadásának 409. o.) kell megnyilvánulnia – ez az álláspont ténylegesen 

nyilvánvalóan közelebb állt a lutherihoz, mint a Kálvin utáni nemzedék precizizmusa.  
476 Hívságos kérkedés. 
477 Közismert a kvékerek e tekintetben tanúsított viselkedése. De már a XVII. század elején egy 

évtizeden át a legsúlyosabb viharok tomboltak az amszterdami exulánsgyülekezetben egy 

lelkészfeleség divatos kalapja és öltözködése miatt. (Remekül írja le az eseményeket Henry Martyn 
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Dexter a Congregationalism of the last 300 years című könyvében). – Már John Langton Sanford 

utalt arra idézett művében, hogy a mai férfi frizura („Haartour”) megegyezik a sokat gúnyolt 

„kerekfejűkével” („Roundheads”), s hogy a puritánok szintúgy kigúnyolt öltözködése az alapul 

szolgáló elv tekintetében lényegileg teljesen azonos a maival.  
478 Erről újfent lásd Veblen már idézett könyvét: The theory of business enterprise. 
479 Erre a nézőpontra mindig visszatérünk. Belőle magyarázhatók az alábbihoz hasonló kijelentések: 

„Minden egyes pennyt, amit magatokra, gyerekeitekre és barátaitokra költötök, úgy kell elköltenetek, 

mintha Isten maga rendelte volna el, és úgy, hogy szolgáljátok őt és nyerjétek meg a tetszését vele. 

Nagyon ügyeljetek, mert különben a rabló, testi énetek [vö. Róm 7,14-25] nem fog hagyni semmit 

sem Istennek (Baxter i.m., I/108. o., jobbra lent.) A döntő a következő: amit személyes célokra 

fordítunk, azt elvonjuk az Isten dicsőségére végzett szolgálattól.  
480 Joggal szoktak pl. arra emlékeztetni (így Dowden is, i.m.), hogy Cromwell megmentette a 

pusztulástól Raffaello festményeit és Mantegna művét, a Caesar diadalát, ezzel szemben II. Károly 

megpróbálta őket eladni. A restauráció társadalma köztudottan szintén teljesen hűvösen, vagy 

kifejezetten elutasítóan viszonyult az angol nemzeti irodalomhoz. Az arisztokrata udvarokban 

mindenütt mindenható volt Versailles befolyása. – Annak elemzését, hogy a mindennapi élet 

reflektálatlan élvezeteitől való elfordulás milyen hatást gyakorolt a puritanizmus legmagasabb rendű 

típusaira és a puritanizmus iskoláját kijárt egyes személyiségekre, e vázlat keretei között semmiképp 

sem lehetne elvégezni. Washington Irving (Bracebridge Hall, i.m.) a szokásost angol terminológiával 

ekképp fogalmazza meg a hatást: „ez” (a politikai szabadság, érti ő – a puritanizmus, mondjuk mi) 

„kevésbé a képzelődés játékáról, mint inkább a képzelet képességéről tanúskodik.” Elegendő csak a 

skótok által az angol tudományban, irodalomban, technikai találmányokban és még az üzleti életben is 

játszott szerepre gondolunk, hogy érezzük, ez a némileg szűk látókörűen megfogalmazott megjegyzés 

közel jár az igazsághoz. – Itt nincs módunkban beszélni arról, milyen szerepet játszott a puritanizmus 

a technika és az empirikus tudományok fejlődésében. Maga az összefüggés a hétköznapi életben is 

mindenütt megmutatkozik: a kvéker számára (Barclay szerint) megengedett „kikapcsolódások” 

[„recreations”] pl. a barátok meglátogatása, történelmi művek olvasása, matematikai és fizikai 

kísérletek végzése, kertészkedés, a világban végbemenő társadalmi és egyéb folyamatok megbeszélése 

stb. – Ennek az oka a korábban taglalt.  
481 Kiemelkedően szép elemzés olvasható erről Carl Neumann Rembrandtjában: a művet érdemes 

összevetni általában a fenti megjegyzésekkel. 
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482 És ez nemcsak...kötetlen egyházi művészetet: 2. kiadás.  
483 Mt 18,23-35 
484 Baxter szerint, a fentebb idézett helyen, I/108. o., lap alján. 
485 Vö. pl. Hutchinson ezredes jellemének az özvegye által írt életrajzban található, gyakran idézett 

(pl. Sanford művében, 57. o.) leírásával. Lovagi erényeinek és derűs életörömre hajló természetének 

ábrázolását követően ezt olvassuk: „Öltözködésében bámulatosan elegáns volt, tiszta és finom, és 

nagyon jó ízléssel bírt; ám igen hamar felhagyott bárminek a viselésével, ami drága volt.” – Egészen 

hasonlóan írja le a világra nyitott és finom műveltségű puritán nő eszményét Baxter, a Mary Hammer 

temetésén tartott halotti beszédében: a puritán nő két dologgal fukarkodik: az idővel és a „pompára” 

és élvezetekre fordított kiadásokkal (Works of the English Puritan Divines, IV/533. o.). 
486 Sok más példán kívül különösen emlékszem egy, az üzleti tevékenységében szokatlanul sikeres és 

idős korában nagyon tehetős gyáros esetére, akit csak a legnagyobb nehézségek árán lehetett rávenni 

arra, hogy kövesse orvosa tanácsát, aki naponta néhány osztriga élvezetét javasolta neki, makacs 

emésztési nehézségei miatt. Jótékonysági célokra, jelentős pénzösszeg ráfordításával már az életében 

létesített alapítványok és a szükséget szenvedők iránt segítségre kinyújtott keze is azt mutatták, hogy 

csupán annak az „aszketikus” érzékenységnek a maradványáról volt szó, amely erkölcsileg 

aggályosnak tartotta a tulajdon élvezetét a maga céljából, nem pedig mondjuk „fösvénységről”. 
487 A műhely és az üzlethelyiség, illetve általában az „üzlet” és a magánlakás – a cég és a név –, az 

üzleti tőke és a magánvagyon elválasztása, az „üzlet” (de először legalábbis a társasági vagyon) 
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„corpus mysticummá” tételére törekvés mind ebbe az irányba mutatott. Erről lásd a 

Handelsgesellschaften im Mittelalter című írásomat.  
488 A Kapitalismus című könyvében (az 1. kiadásban) már Sombart helytállóan mutatott rá itt-ott erre 

a jellegzetes fenoménra. Csak azt kell gondosan tudatosítani, hogy a vagyonfelhalmozás két, nagyon 

különböző pszichológiai forrásból fakad. Az egyik a beláthatatlan messzi régiségbe visszanyúlóan 

munkál, és éppúgy, vagy sokkal tisztábban és világosabban kifejeződik alapítványokban, 

folyamatosan továbböröklődő földbirtokokban, hitbizományokban stb., mint az adott személy 

igyekezetében, hogy majdan anyagi szempontból nagy saját súllyal megterhelten haljon meg, s még 

az öröklő gyerekek többsége személyes érdekeinek megsértése árán is biztosítsa az „üzlet” 

fennmaradását. Ezekben az esetekben az adott személy vágyán kívül, hogy a saját alkotásában a 

halálon túl is éljen tovább eszmeileg, a „splendor familiae” megőrzésének a vágya is munkál, tehát 

úgyszólván az alapító kiterjesztett személyiségét célba vevő hiúságról van szó, vagyis minden esetben 

elvileg egocentrikus célokról. Nem ez a helyzet annak a „polgári” indítéknak az esetében, amellyel mi 

itt foglalkozunk, hiszen itt az aszkézisnek a tételes-kapitalista módon átfogalmazott mottója – a 

„Mondj le, le kell mondanod” helyett: „Szerezz, szerezned kell!” – a maga irracionalitásában egészen 

egyszerűen kategorikus imperatívuszként áll előttünk. Itt, a puritánoknál csak Isten dicsősége és a 

saját kötelesség az indíték, nem az ember hiúsága; ma pedig: csak a „hivatás” iránti kötelesség. Aki 

örömét leli abban, hogy a legvégső következményein világítson meg egy gondolatot, az idézze fel 

bizonyos amerikai milliárdosok elméletét, amely szerint nem szabad a gyerekekre hagyni a 

megszerzett milliárdokat, hiszen különben megfosztanák őket attól az erkölcsi jótéteménytől, hogy ők 

is kénytelenek legyenek dolgozni és szerezni – ez persze ma „elméleti” szappanbuborék csupán.  
4891. kiadás: „... hanem a vele összekapcsolódó kísértések ellen vívott harc.” a következő mondat 

ennek megfelelően: „E kísértések pedig a luxus hivalkodó formáinak nagyra értékelésében rejlettek... 
490 Mint újra és újra hangsúlyozandó, ez a végső, döntő vallási indíték (a hús kioltásának tisztán 

aszketikus szempontjain kívül) kerül egész különösen világosan előtérbe a kvékereknél. 
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491 Az önsanyargatást Baxter (lásd Saints’ everlasting rest, 12. o.) teljesen a jezsuitáknál megszokott 

érvek alapján veti el: a test számára biztosítani kell, amire szüksége van, különben a szolgái leszünk.  
492 Ez az eszmény konkrétan a kvékerségben már a fejlődése első korszakában világosan jelen van, 

ahogyan ezt a fontos mozzanatokat illetően már Hermann Weingarten kifejtette az Englische 

Revolutionskirchen című könyvében. Barclay részletes fejtegetései (lásd i. m., 519. skk. és 533. o.) is 

a lehető legvilágosabban szemléltetik ezt. Kerülendő 1. a teremtményi hiúság, tehát minden 

hivalkodás, a csillogó csecsebecsék, valamint olyan dolgok használata, amelyeknek vagy nincs 

gyakorlati céljuk, vagy csak ritkaságuk miatt (tehát hiúságból) számítanak értékesnek; 2. a tulajdon 

lelkiismeretlen felhasználása, ami az alapvető életszükségletekkel és a jövőről való gondoskodással 

szemben a kevésbé fontos életszükségletekre fordított aránytalanul nagy kiadásokban ragadható meg: 

a kvéker tehát úgyszólván a két lábon járó „határhaszontörvény” volt. A „teremtett világ mértékletes 

használata” teljesen megengedett; főként azonban csak annyiban szabad súlyt fektetni az anyagok 

minőségére és megbízhatóságára, amennyiben ez nem vezet „hiúsághoz”. Minderről lásd 

„Morgenblatt für gebildete Leser”, 1846 Nr. 216skk. (Különösen: „Komfort und Solidität der Stoffe 

bei den Quäkern”, vö. Schneckenburger: Vorlesungen 96sk. o.). 
493 Vö. Goethe: Faust: „Örökké rosszra tör s örökké jót művel” (Jékely Zoltán fordítása). 
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494 Mint korábban már mondtam, itt nem boncoljuk a vallási mozgalmak osztálymeghatározottságának 

a kérdését (erről lásd a „Világvallások gazdasági etikájá”-ról írott tanulmányaimat). Ahhoz azonban, 

hogy lássuk, pl. Baxter, akire itt sokszor hivatkozunk, nem a korabeli „burzsoázia” szemüvegével 

nézte a világot, elegendő arra gondolnunk, hogy a hivatások Istennek tetsző volt szerinti [lefelé 

haladó] rangsorában a tudós hivatások után nála is a földműves következett, s csak utánuk a 

tengerészek, ruhakereskedők, könyvkereskedők, szabók stb. tarka forgataga. Az – elég jellemzően – 

megemlített „tengerészek” fogalma is valószínűleg legalább annyira magában foglalja a halászokat, 

mint a hajósokat. – Más kép rajzolódik ki ebből a szempontból már a Talmud egyes 

megnyilatkozásaiból. Lásd pl. Eleázár rabbinak a Wünsche kiadásában megjelent babilóniai 

Talmudban (II/20sk. o.) olvasható – persze nem ellentmondás nélkül elfogadott – megnyilatkozásait, 

amelyek szerint a kereskedés jobb, mint a földművelés. (Köztes álláspontként lásd II/68. o.: a tőkének 

1/3-át földbe és ingatlanba, 1/3-át árucikkekbe érdemes befektetni, 1/3-át pedig készpénzben tanácsos 

tartani). 

Azok számára, akiknek az oksági lelkiismerete nem nyugszik meg gazdasági – „materialista”, ahogy 

sajnos még mindig szokás mondani – értelmezés nélkül, ezennel hadd jegyezzem meg: nagyon 

jelentősnek tartom a gazdasági fejlődésnek a vallási gondolati képződmények sorsára gyakorolt 

hatását, és később megpróbálom majd bemutatni, ebben az esetben miképp formálták egymást a 

kölcsönös alkalmazkodási folyamatok és összefüggések. Csakhogy e vallási tudattartalmak 

egyszerűen nem vezethetők le „gazdaságilag”: éppenséggel – s ezen mi sem változtathat – e 

tudattartalmak maguk a „népjellemeket” legerőteljesebben formálni képes elemek, és tisztán 

magukban hordozzák saját formálódásuk törvényszerűségét és kényszerítő hatalmukat. [1. kiadás: „... 

formálni képes elemek, és magukban hordozzák saját kényszerítő hatalmukat”] Ráadásul a 

legfontosabb – a lutheránusság és a kálvinizmus között megragadható – különbségek döntően 

politikailag meghatározottak, amennyiben közrejátszanak nem vallási elemek. 
495 Erre gondol Eduard Bernstein, amikor így fogalmaz a korábban már idézett tanulmányában (681. 

és 625. o.): „Az aszkézis polgári erény”. Az ő ugyanitt olvasható fejtegetései utaltak elsőként 

egyáltalán e fontos összefüggésekre. Csakhogy az összefüggés jóval átfogóbb, mint ő maga is sejti, 

hiszen nem a puszta tőkefelhalmozás, hanem a hivatásélet egészének az aszketikus racionalizálása 

volt a döntő. – Az amerikai gyarmatokat illetően már Doyle-nál világosan hangsúlyozódik az északi 

és a déli államokban uralkodó viszonyok ellentéte: a puritán északon, a déllel ellentétben, az 

„aszketikus spórolási kényszer” miatt mindig volt befektetést igénylő tőke. 
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496 Lásd Doyle: The English in America, Vol. II ch. 1. Az, hogy Új Angliában a gyarmatalapítás utáni 

első nemzedékben léteztek vasmű-társaságok (1643), létezett piacra szövés (1659), tisztán 

gazdaságilag nézve anakronisztikus jelenségek (ahogyan a kézművesség virágzása is): az északi 

körülmények igen szembeszökő ellentétben álltak a délen és a nem kálvinista, hanem teljes 

lelkiismereti szabadságot élvező Rhode Island-i viszonyokkal is. (Rhode Island-en, a kiváló kikötői 

lehetőségek ellenére még 1686-ban is ez volt olvasható a kormányzó és a tanács jelentésében: „A 

kereskedelmet illető nagy akadály, hogy alig akad köztünk kereskedő, vagy tekintélyes vagyonnal 

rendelkező személy.” – S. G. Arnold: History of the State of the State of Rhode Island, 490. o.). 

Valójában aligha kétséges, hogy a megtakarított tőke újra és újra befektetésének a kényszere is 

közrejátszott ebben. Hozzájött jött még ehhez az egyházfegyelem, amelynek a szerepét itt nem áll 

módunkban taglalni.  
497 Busken Huets ábrázolása szerint (i.m. II./III-IV. fejezet) persze rohamosan csökkent a 

Hollandiában e körökhöz tartozók száma. Groen van Prinsterer mindazonáltal még a vesztfáliai békét 

követő időszakra vonatkozóan is is ezt a megállapítást teszi: „A hollandok sokat adnak el, és keveset 

élnek fel.” (Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, 3. kiadás, 303. § lábjegyzet, 254. o.) 

[Groen van Prinsterer...ábjegyzet, 254. o.”: 2. kiadás.] 
498 Angliában azt indítványozta II. Károly londoni bevonulását követően megfogalmazott 

beadványában egy arisztokrata nemes, hogy törvény tiltsa meg polgári tőke földbirtokszerzésre 

fordítását, abból a célból, hogy az kénytelen legyen csak a kereskedelem felé fordulni (a petíciót idézi 

Leopold von Ranke, in Englische Geschichte IV/197. o.). – A hollandiai „régensek” rendje régi lovagi 

birtokok felvásárlása révén különült el „rendként” a városi polgári patríciusoktól. (Erről lásd Robert 

Fruin: Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog című művében idézett panaszt 1652-ből, amely szerint 

a régensek immár földjáradékosok, nem pedig kereskedők.) E körök persze sohasem voltak belül 

komolyan kálvinista meggyőződésűek. A holland polgárság köreiben a XVII. század második felében 

eluralkodó hírhedt jelenségek, a tülekedés a nemesi rangért és a címhajhászás, már önmagukban azt 

mutatják, hogy ezt az időszakot illetően csak óvatosan fogadható el az angliai és a hollandiai 

viszonyok szembeállítása. Az öröklött pénztulajdon túlhatalma itt megtörte az aszketikus szellemet. 
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499 Az angol mezőgazdaság nagy korszaka az után következett be, hogy polgári tőke bevonásával 

megindult az angol földbirtokok nagyszabású felvásárlása. 
500 Egészen e századig nem ritkán előfordult, hogy anglikán földbirtokosok nem voltak hajlandók 

nonkonformistákat haszonbérlőkként elfogadni. (Jelenleg a két felekezeti párt a számokat tekintve 

megközelítőleg egyenlő erőt képvisel, korábban a nonkonformisták mindig a kisebbséget jelentették.) 
501 Hermann Levy joggal hívja fel arra a figyelmet nemrég megjelent tanulmányában (Archiv für 

Sozialwissenschaft, 46/605sk. o.), hogy a számos vonásból kikövetkeztethető „alapbeállítódása” 

szerint az angol nép valószínűleg másoknál kevéssé volt hajlamos aszketikus etika és polgári erények 

befogadására, hiszen a nyers és durva életvidámság volt a lénye egyik alapvonása. Uralma 

időszakában épp abban mutatkozik meg a puritán aszkézis hatalma, hogy milyen meglepően nagy 

mértékben tudta tompítani hívei körében ezt a jellemvonást.  
502 Ez Doyle ábrázolásában is újra és újra visszatér. A puritánok állásfoglalásában mindig döntően 

közrejátszott a vallási indíték is (természetesen nem mindig egyedül az volt a döntő). A Winthrop 

irányította Új-Anglia azzal a feltétellel hajlott angol gentlamenek Massachussettsbe településének 

engedélyezésére, sőt egy felsőházat is létrehozni a maga örökletes nemességével, hogy a gentlemanek 

csatlakoznak az egyházhoz. A gyarmat az egyházfegyelem kedvéért ragaszkodott a zártságához. 

(New-Hampshire és Maine gyarmatosítását anglikán nagykereskedők hajtották végre, akik nagy 

marhatenyésztésre alkalmas ültetvényeket létesítettek. Itt nagyon csekély mértékű volt társadalmi 

összefüggés [a puritanizmussal].) Az új-angliaik nagy „profitéhségéről” már 1632-ben panaszkodtak 

(lásd pl. W. Weeden: Economic and social history of New England I/125. o.). [„Az angol 

társadalmon... puritánok éles ellentéte”: 2. kiadás.] 
503 1. kiadás: ...leglényegesebb és egyedül következetes... 
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504 1. kiadás: – ezt később még meg fogjuk vizsgálni – 
505 Ezt már Petty hangsúlyozza (i. m.), és kivétel nélkül minden korabeli forrás különösen a puritán 

szektásokról – baptistákról, kvékerekről, mennonitákról – beszél úgy, mint részben vagyontalan, 

részben kiskapitalista rétegről, szembeállítva őket a nagykereskedő-arisztokráciával és a pénzügyi 

kalandorokkal is. Ám a Nyugat kapitalizmusának jellegzetes vonása, az ipari munka polgári-

magángazdasági megszervezése épp e kiskapitalista réteg, s nem a nagy pénzemberek – a 

monopolisták, az állami beszállítók, az állam működését finanszírozók, a gyarmati vállalkozók, a 

szervezők stb. – tevékenységéből született meg. (Lásd pl. George Unwin: Industrial Organization in 

the 16th and 17th centuries, London 1914, 196skk. o.) Arról, hogy ezt a szembeállítást már maguk a 

kortársak is tökéletesen ismerték, lásd Henry Parker Discourse concerning Puritans című művét 

(1641), amelyben a szerző ugyanígy hangsúlyozza az ellentétet „a projektgyártókkal és az udvari 

emberekkel”. [ a 2. kiadás lábjegyzete] 
506 1. kiadás: ... – ezt később még nyomon fogjuk követni – ... 
507 Arról, hogy ez miképp nyilvánult meg a XVIII. századi Pennsylvania politikájában, s kifejezetten a 

függetlenségi háborúban is, lásd Isaac Sharpless: A Quaker experiment in Government, Philadelphia 

1902.  
508 1. kiadás: „arisztokratizálódás”  
509 1. kiadás: bekövetkező felvirágzása – cum grano salis [egy csipetnyi fenntartással] – nagyon is 

egybevethető...” [Az 1. kiadás e bekezdésének folytatása a 2. kiadás következő bekezdése.]  
510 Ugyanezt a helyet lásd Robert Southey Wesley-életrajzának 29. fejezetében. William James 

Ashley professzor hivatkozott egy 1913-as levelében erre az általam addig nem ismert szöveghelyre 
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(1913). E. Troeltsch (akivel ebből a célból megosztottam e hivatkozást) időközben már idézte a 

szöveghelyet.  
511 Hadd ajánljam e szöveghelyet mindazok figyelmébe, akik ma tájékozottabbak és okosabbak 

akarnak lenni e dolgokban, mint maguk e mozgalmak vezetői és kortársai, akik – mint látjuk – nagyon 

pontosan tudták, mit tesznek és mit kockáztatnak. Valójában nem elfogadható oly könnyedén 

kétségbe vonni teljesen kétségbe vonhatatlan és eddig senki által nem is vitatott, általam csupán a 

belső hajtórugók tekintetében némileg alaposabban megvizsgált tényeket, mint egyes bírálóim sajnos 

tették. A XVII. században senki sem akadt, aki kétségbe vonja ezeket az összefüggéseket (lásd még: 

Thomas Manley: Usury of 6% examined (1669), 137. o.). A már idézett modern szerzőkön kívül 

költők (Heinrich Heine és John Keats) ugyanúgy teljesen maguktól értetődőként kezelték őket, mint a 

tudomány képviselői (Thomas Babington Macaulay, William Cunningham, James E. Thorold Rogers) 

vagy írók (Matthew Arnold). A legújabb szakirodalomból lásd W. J. Ashley: Birmingham Industry 

and Commerce (1913) – a szerző annak idején levélben is kifejezte teljes egyetértését. Az egész 

problémakörhöz lásd Hermann Levy idézett tanulmányát.  
512 1Jn 2,16 
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513 Mt 6,20. 
514 Azt, hogy pontosan ugyanezek az összefüggések már a klasszikus kor puritánjai számára maguktól 

értetődőek voltak, talán mi sem bizonyítja világosabban, mint az, hogy Bunyan egyenesen ezt a 

gondolatmenetet adja művében Pénzimádó szájába: „Tegyük fel, hogy [a kalmár] nehéz körülmények 

között él, de ha vallásosnak mutatkozik, javíthat a sorsán, talán gazdag feleséget szerezhet, és több 

vagy pénzesebb vevőt a boltjába. ... Vallásosnak lenni erény, bármiképp lesz is valaki azzá. ... Gazdag 

feleséget és több vevőt szeretni nem jogtalan. ... Az, aki vallásosságával elnyeri ezeket, a jóktól nyeri 

el a jót azzal, hogy maga is jó lett..” [„Hadd idézzünk itt ... taglalják e sorok”: 2. kiadás.] 
515 Defoe buzgó nonkonformista volt. 
516 Mindkét világból a legjobbat kihozni. 
517 Tiszta lelkiismerettel nyugodtan alszol. 
518 Aligha lehet Isten tetszésére.  
519 Bár Spener is úgy tartja (Theologische Bedenken, II/426. sk., 429., 432. skk. o.), hogy a kereskedő 

hivatása kísértések és csapdák sokaságát tartogatja, de egy kérdésre mégis kijelenti: „Kedvemre 

szolgál látni, hogy a kedves barátom magát a kereskedőséget illetően nem ismer aggályt, hanem 

életmódként ismeri fel; s ténylegesen az is: életmód, amellyel sokat használ az emberi nemnek és 
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Isten akarata szerint a szeretetet is gyakorolja.” Ezt különböző helyeken merkantilista érvekkel 

részletesebben is megindokolja. Bár Spener időnként egészen lutheránus módon, az 1Tim 6,8sk.-ra és 

Sirák fia könyvére hivatkozva – lásd fent! – a legfőbb csapdának nevezi, és a „megélhetés”-

álláspontra helyezkedve feltétlenül elvetendőnek tartja a meggazdagodás vágyát (Theologische 

Bedenken, III/435. o., lásd fent), e felfogás élét tompítja is az anyagi jólétben, és mégis istenfélő és 

kegyes életet élő szektásokra utalva (175. o. A. 4). Szorgalmas hivatásmunka követkeményeként az ő 

számára sem aggályos a gazdagság. Álláspontja a lutheri hatás miatt kevésbé következetes, mint 

Baxteré. 
520 Baxter (i.m., II/16. o.) óva int „heavy, flegmatik, sluggish, fleshly, slothful persons” [nehézkes, 

flegma, tétlen, testi élvezeteknek hódoló, lusta személyek] „servants”-ként [szolgákként], „istenes” 

[„godly”] szolgák előnyben részesítését ajánlja – nemcsak azért, mert az „istentelen” [„ungodly”] 

szolgák „eye-servants” lennének [olyan szolgák, aki akkor dolgoznak, ha valakinek a szeme előtt 

vannak], hanem elsősorban azért, mert „a truly godly servant will do all your service in obedience to 

God, as if God himself had bid him do it.” [„a valóban istenes szolga minden rá kiszabott munkát 

Isten iránti engedelmességből fog elvégezni, mintha maga Isten kérte volna meg rá.”] Mások ellenben 

hajlamosak úgymond „nem nagy lelkiismereti ügyet csinálni belőle [„to make no great matter of 

conscience of it”]. S fordítva: a munkásnál nem a hit külsődleges megvallása, hanem a 

„kötelességteljesítés lelkiismeretessége” [„conscience to do their duty”] a szentség ismertetőjegye. 

Mint látjuk, itt Isten és a munkaadó érdeke aggályosan egybecsúszik: Spener is, aki egyébként 

sürgetően buzdít mindenkit, hogy hagyjon időt magának, amikor Istenre gondoljon (Theologische 

Bedenken III/272. o.), magától értetődőként előfeltételezi, hogy a munkásoknak (még vasárnap is) be 

kell érniük a lehető legkevesebb szabad idővel. – Joggal nevezték angol szerzők a protestáns 

bevándorlókat „a szakképzett munka úttörőinek”. Lásd az ezt alátámasztó érveket is Hermann Levy 

könyvében: Die Grundlagen des ökonomischen Liberalismus, 53. o. [„A középkori etika...ismerték a 

koldulást”; Joggal nevezték angol... Liberalismus, 53. o.”: 2. kiadás.] 
521 A csak egyesek kegyelemre való eleve elrendelésének emberi mérce szerint „igazságtalansága” és 

a javak ugyanígy Isten által akart elosztásának „igazságtalansága” közti – persze végtelenül 

kézenfekvő – analógiáról lásd pl. Hoornbeek, i. m., I/153. o. Ráadásul persze – lásd Baxter, i. m., 

I/380. o. – a szegénység gyakran a bűnös restség kísérőtünete.  
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522 Isten – Thomas Adams vélekedése szerint is (Works of the English Puritan Divines, V/158. o.) – 

vélhetően különösen azért hagy oly sokakat szegénységben, mert tudomása szerint nem állták meg a 

helyüket a gazdagság kísértéseivel szemben. Túlságosan gyakori ugyanis, hogy a gazdagság kiűzi a 

vallást az emberből.  
523 Lásd Hermann Levy idézett munkáját. Minden szerző ugyanezt emeli ki – így Thomas Manley is a 

hugenottákkal kapcsolatban – a jelenség ábrázolásában. [– pontosan úgy, ahogyan itt Wesley 

fogalmaz –: 2. kiadás] 
524 Angliában is volt hasonló jelenség. Ilyen például az a pietizmus is, amelyik William Law „Serious 

call”-jához (1728) kapcsolódva a szegénységet, a tisztaságot és – eredetileg – a vilgtól való 

elszigetelődést is hirdette. [1. kiadás: „Másfelől ugyanis...” – nem új bekezdés.] 
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525 Baxternek az odaérkezésekor a teljes elhanyagoltság tüneteit mutató kidderminsteri gyülekezetben 

végzett tevékenysége egyrészt szinte példátlan mértékű siker a lelkigondozás történetében, másrészt 

arra is tipikus példa, miképp nevelte az aszkézis munkára – marxista nyelven fogalmazva: 

„többletérték”-termelésre – a tömegeket, ezzel téve egyáltalán lehetővé a felhasználásukat a 

kapitalista munkaviszonyban (háziiparban, szövödében). Egészen általános így néz ki az oksági 

összefüggés. – Baxter felől nézve úgy fest a helyzet, hogy vallási-etikai érdekei szolgálatába állította 

gyámoltjainak a kapitalizmus gépezetébe való beillesztését. A kapitalizmus fejlődése felől nézvést az 

utóbbiak a kapitalista „szellem” fejlődésének a szolgálatába szegődtek.  
526 S még egy: kételkedhetünk persze abban, hogy mekkora súllyal esett latba lélektani tényezőként a 

középkori kézművesnek „az általa teremtettben” lelt „öröme”, amelyhez oly sokszor folyamodnak 

magyarázatként. Mindenesetre kétségkívül volt benne valami. Az aszkézis azonban mindenképpen 

megfosztotta ettől a – mára a kapitalizmus által végérvényesen megsemmisített – túlvilági 

vonzerejétől –, és az evilág felé irányította a munkát. Maga a hivatásszerű munka Isten által akart. A 

mai munka személytelensége – az egyes ember álláspontjából: örömet alig-alig tartogató 

értelemnélkülisége – itt még vallásilag megdicsőült volt. Kialakulása időszakában olyan munkásokra 

volt szüksége a kapitalizmusnak, akik a lelkiismeret kedvéért rendelkezésre álltak, hogy gazdaságilag 

kihasználják őket. Ma már a nyeregben ül a kapitalizmus, és túlvilági jutalmak nélkül is ki tudja 

kényszeríteni a munkára hajlandóságukat. [a lábjegyzet utolsó mondata: 2. kiadás.]  
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527 Ezekről az ellentétekről és fejleményekről lásd H. Levy fejtegetéseit a korábban idézett 

könyvében. Az angol közvéleményre jellemző igen erős monopóliumellenes beállítódása úgy alakult 

ki történetileg a XVII. században, hogy a korona ellen vívott politikai hatalmi harc – a Hosszú 

Parlament kizárta a képviselők közül a monopolistákat – összekapcsolódott a puritanizmus etikai 

mozgatóival és a polgári kis- és középkapitalizmusnak a pénzmágnásokéival ellentétes érdekeivel. A 

hadsereg 1652. VIII. 2-i deklarációja, valamint a levellerek 1653. I. 28-i petíciója egyként követelik 

az illetékek, a vámok és a közvetlen adók eltörlésén, valamint egységes vagyonadó bevezetésén kívül 

elsősorban a „free trade”-et, azaz a szerzést akadályozó külső és belső monopolista korlátok eltörlését, 

mivel azok sértik az emberi jogokat. Hasonló követelésekkel állt elő már a „nagy megrovás” (great 

remonstrance) is. [a 2. kiadás jegyzete] 
528 Ehhez lásd Hermann Levy: Ökonomischer Liberalitzsmus, 51. sk. o.  
529 Ezt az akkoriban...polgári gazdasági éthosz: 2. kiadás. 
530 Az, hogy azok az alkotóelemek is, amelyeket itt még nem vezettünk vissza vallási gyökereikre – 

nevezetesen a „honesty is the best policy” [a becsületesség a legjobb politika] (lásd Franklin hitelre 

vonatkozó fejtegetéseit) – puritán eredetűek, némileg más összefüggésbe tartozik. (Ehhez lásd a 

következő tanulmányt.). Itt hadd idézzem csak John Stephenson Rowntree alábbi megjegyzését 

(Quakerism, past and present, 95sk. o), amelyre Eduard Bernstein hívta fel a figyelmemet: „Merőben 

egybeesést, vagy pedig következményt jelent-e, hogy a spiritualitás barátok által gyakorolt magasztos 

hivatása kéz a kézben járt a világi ügyek intézésében tanúsított okossággal és tapintattal? A valódi 
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jámborság azzal segíti a kereskedőt, hogy biztosítja az integritását, és táplálja a körültekintés és előre 

gondolkodás szokását: – ezek fontos mozzanatok ahhoz, hogy elérje azt a pozíciót és kivívja azt a 

hitelességet a kereskedelem világában, amelyek nélkülözhetetlenül szükségesek a vagyon folyamatos 

felhalmozásához.” (Lásd a következő tanulmányt.) A XVII. században közmondás örökítette meg a 

hugenották becsületességét („Becsületes, akár egy hugenotta”), de ugyanilyen közmondásos volt a 

hollandok Sir W. Temple által csodált törvénytisztelete, illetve egy évszázaddal később az angoloké, 

nevezetesen az etikának ezt az iskoláját ki nem járt kontinentális európaiakéval egybevetve. 
531 Jó elemzést ad erről Albert Bielschowsky, a Goethe: sein Leben und seine Werke című művében 

(II/18. fejezet. A tudomány kozmoszának kifejlődését illetően rokon gondolatot fejezett ki pl. 

Wilhelm Windelband is, a Geschichte der neueren Philosophie II. köteteként megjelent Blütezeit der 

deutschen Philosophie című könyvében. 
532 Lásd Saints' everlasting rest, XII. fejezet. 
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533 „Évi 75000$-os jövedelemmel nem vonulhatna-e nyugalomba az öreg? – Nem! az áruház előrészét 

400 láb hosszúra kell szélesíteni. Miért? – That beats everything [ez mindent fölülmúl], vélekedik. – 

Este, amikor felesége és lányai együtt olvasnak, ágyba vágyik, vasárnap ötpercenként az óráját nézi, 

mikor lesz már vége a napnak – micsoda elhibázott élet!” – így foglalta össze egy Ohio menti város 

legfontosabb méteráruüzlete tulajdonosának a (Németországból bevándorolt) veje az apósáról alkotott 

ítéletét, amelyet viszont az „öreg” kétségkívül teljesen érthetetlennek, a német energiátlanság 

tünetének látott volna. 
534 Már ebből az (itt változatlanul hagyott) megjegyzésből kiderülhetett volna Brentano számára (lásd 

i. m.) hogy sohasem vontam kétségbe annak önálló jelentőségét. Hogy a humanizmus sem tiszta 

„racionalizmus” volt, újabban ismét erőteljesen hangsúlyozza Karl Borinski, in Abhandlungen der 

Münchener Akademie der Wissenschaft, 1919. [a 2. kiadás jegyzete] 
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535 Nem ezzel a problémával, hanem általában a reformáció problémájával, különösen pedig Luther 

problémájával foglalkozik Georg von Below Die Ursachen der Reformation (Freiburg 1916) című 

prorektori beszéde. A tárgyalt témát, különösen pedig a tanulmányom által kiváltott vitákat illetően 

hadd utaljak végül Heinrich Hermelink Reformation und Gegenreformation című, elsősorban persze 

más problémákra összpontosító írására. [a 2. kiadás jegyzete] 
536 Hiszen az itt olvasható vázlat aggályosan csak azokkal a vonatkozásokkal foglalkozott, 

amelyekben valóban kétségbevonhatatlan a vallási tudattartalmaknak az „anyagi” kultúréletre 

gyakorolt hatása. Könnyű lett volna ezen túllépve, valamilyen formai „konstrukcióhoz” 

továbbhaladni, amely a modern kultúra minden „jellegzetességét”, logikailag a protestáns 

racionalizmusból vezetett volna le. Ám az ilyesmi inkább maradjon a dilettánsok azon típusa számára, 

amelynek képviselői hisznek a „szociálpsziché” „egységességében” és egyetlen formulára 

redukálhatóságában. – Hadd jegyezzem meg csak azt, hogy természetesen a kapitalista fejlődésnek az 

általunk tárgyaltat megelőző periódusát mindenütt meghatározták keresztyén hatások is, gátlók és 

segítők egyaránt. Hogy milyenek voltak ezek a hatások, az egy későbbi fejezetre tartozik. Egyébként 

nem biztos – figyelembe véve az általa célul kitűzött feladatokat –, hogy a fentebb körvonalazott 

további problémák bármelyike is tárgyalható e folyóirat keretei között. De nagyon is szívesen írnék 

vaskos könyveket, amelyeknek erőteljesen – hiszen a problémák elemzése megkövetelné – kellene 

támaszkodniuk idegen (teológiai és történeti) munkákra. (Itt változatlanul hagyom e mondatokat.) – 

Az életeszmény és a valóság „kora kapitalista”, a reformáció előtti időszakban kitapintható 

feszültségéről lásd Jakob Strieder Studien zur Geschichte der kapitalistischen Organisationsformen 

című művének (1914) II. könyvét (amely Keller korábban idézett, Sombart által felhasznált írásával 

ellentétes pozíciót fogalmaz meg). [Itt változatlanul hagyom... pozíciót fogalmaz meg: 2. kiadás.] 
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537Úgy vélem, e mondatnak és az ezt közvetlenül megelőző megjegyzéseknek és lábjegyzeteknek 

nagyon is elegendőnek kellett volna lenniük minden félreértés kizárására azzal kapcsolatban, hogy 

mit akart megfogalmazni az értekezésem, és nem látok okot semmiféle kiegészítésre. Annak idején – 

részben esetleges okokból, kivált pedig Troeltsch Die Soziallehren der christlichen Kirchen című 

művének megjelenése miatt (a szerző egyes általam kifejteni szándékozott problémák olyan elemzését 

adta, amilyenre magam mint nem-teológus nem lettem volna képes), részben viszont azért is, hogy 

megszabadítsam elszigeteltségüktől, és a kultúrfejlődés összességébe illesszem az itt olvasható 

fejtegetéseket – úgy döntöttem, eredeti szándékom helyett (a fentebb olvasható program szellemében 

könyvem közvetlen folytatását megírni) előbb vallás és társadalom egyetemes történeti 

összefüggéseiről írott összehasonlító tanulmányaim eredményeit foglalom össze. Ezek következnek 

itt. Csak egy nagyon rövid alkalmi tanulmányt helyeztem eléjük, a „szekta” fentebb használt 

fogalmának tisztázására, s ugyanakkor a puritán egyház-fogalom jelentőségének a bemutatására az 

újkor kapitalista szellemét illetően. [a 2. kiadás jegyzete] [„Könyvemben természetesen 

csak...visszavezessem a mozgatóira”: 2. kiadás] 
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