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KÁLVINI EGYHÁZSZERVEZET MODELLJÉNEK HATÁSA A MODERN 

POLGÁRI DEMOKRÁCIA KIALAKULÁSÁRA 
 

ÍRTA: Csevár Nóra, III. évfolyam 

KONZULENS: Dr. Antalóczy Péter 

 

1. Kálvin és a jog 

 

„ Soli Deo Gloria” 

 

1.1. Ki volt Kálvin János (latinul Johannes Calvinus)? 

 

Kálvin János Noyonban született 1509. július 10.-én és Genfben halt meg 1564. május 27. –

én. Francia származású svájci reformátor, keresztyén tudós és jogász. A világra, a való életre 

nyitott gondolkodó volt, ezért tette sajátossá teológiáját és gondolkodását, amely több mint öt 

évszázada fenn tudott maradni és meg tudott szilárdulni Nyugat- Európában. 1532-ben adta ki 

első munkáját, Seneca: De clementia c. művéhez írott kommentárját. 1533-ban jogi 

doktorátust szerzett.  

1536-ban Bázelben nyomtatásban is megjelent fő műve az Institutio religionis 

Christianae (A keresztény vallás rendszerét alakította ki, amely a protestáns teológia egyik 

legjobb könyve). Tömör hitvallás és apológia
1
 az igaz keresztyén hit mellett

2
. A francia 

Ferenc királynak is elküldött a protestáns tanok igazolásaképp, s levelében „hatalmasnak és 

dicsőségesnek, sőt a legkeresztényibb” királynak nevezte.  

Eredetileg Strasbourgban kívánt letelepedni, de megállt Genfben, ahol a polgárok 

kérésére maradt is. Lektorként a Szent Péter-templomban Szentírás-magyarázatokat és 

teológiai előadásokat tartott.  

1537-ben lelkésszé választották. 21 cikkelyből álló hitvallást készített, amelyre minden 

polgárnak fel kellett esküdnie, mert ha nem tette, el kellett hagynia a várost.  

Ekkor kötött barátságot Melanchtonnal.
3
 (Ebben az évben átdolgozta és kibővítette az 

Institutio-t.).  

Az 1536-os Institutio-t évről évre bővítette. Végül 1559-ben jelent meg a végleges 

formája, amelyet száműzetése alatt írt meg. A mű többszöri átdolgozásának és 

megjelentetésnek okát a legteljesebb végleges formájához fűzött szavaiból tudhatjuk meg, 

mely szerint:
4
 

„…bízom abban, hogy oly könyvet adok, amely közös megegyezésetek jónak fog találni. Hogy 

mily buzgalommal iparkodtam művemet Isten egyháza hasznára elkészíteni, annak 

nyilvánvaló bizonyságául hadd említsem fel, hogy a múlt télen, mikor azt gondoltam, hogy a 

negyed napos láz halálomat jelenti, mennél jobban kínzott betegségem, annál kevésbé 

kíméltem magamat, hogy olyan művet hagyhassak magam után, mely a kegyes lelkek oly 

jóindulatú várakozásának némileg megfelelt. Szerettem volna gyorsabban bevégezni 

munkámat, de elég gyorsan van ez így is, ha elég jó. Azt pedig, hogy alkalmas időben 

bocsátottam útjára, akkor hiszem, ha tapasztalom, hogy Isten egyházának bővebb gyümölcsöt 

hoz, mint azelőtt. Ez rám nézve egyedül döntő… Munkám végzésében volt továbbá célom, 

hogy a szent vallástudomány jelöltjeit az isteni ige olvasására úgy készítsem és megtanítsam, 

hogy az rájuk nézve könnyen hozzáférhető legyen, s minden fönnakadás nélkül haladhassanak 

                                                 
1
 A vallás igazságait védő írás 

2
 GYÖRGY Antal: Kálvin mindenkinek 

3
 Melanchthon PHILIPP: (1497-1560) német evangélikus teológus 

4
 Dr. HUSZÁR Pál: Kálvin János, élete, teológusi, reformátori és egyházszervezői munkássága 
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abban. Mert azt hiszem, hogy a vallás teljes egészét felölelem itt, minden részeivel 

egyetemben, s oly sorrendben adom elő, hogyha valaki jól megtanulja, nem lesz nehéz 

számára annak megállapítása, hogy mit kell keresnie a Szentírásban, s annak tartalmát mily 

célra kell fordítani. Tehát mintegy megegyengetvén az utat, ha ezután a Szentíráshoz 

magyarázatokat adok ki, mivel nem lesz szükségem arra, hogy a hitcikkek felől hosszú 

előadást tartsak, s a bizonyító helyekre is kitérjek, mindig röviden végzek azokkal. Így a 

kegyes olvasó nagy nehézségektől s unalomtól menekül meg, amennyiben a könyv ismeretével, 

mintegy szükséges eszközzel fölszerelve fog e munkához.  

 

De mivel ilyen eljárásom indítóoka számos magyarázatomban, mintegy tükörben, 

nyilvánvalóan kitűnik, inkább azt akarom, hogy maga a dolog mutasson rá eljárásomra, 

mintsem azt szavakkal hirdetgessem. Élj boldogul, kegyes Olvasó, s ha munkámnak valami 

gyümölcsét veszed, segíts viszont rajtam könyörgéseddel a mi Atyánknál, Istenünknél. 

Genf, 1559. év augusztus hó 1n napján.”
5
 

 

Tartalmi felosztása szerint hat fejezetre bontja, az alábbiak szerint: 

1. Törvény, ami magába foglalja a Tízparancsolat magyarázatát 

2. Hit, Apostoli Hitvallás magyarázatáról 

3. Imádság, Úri imádság magyarázata 

4. Szentségek, a keresztségről és az úrvacsoráról 

5. Katolikusok által további öt szentségnek tartottakat cáfolta 

6. keresztyén szabadság, egyházi hatalom, az állami kormányzat és az állam és egyház 

kapcsolata, korrupció, illetve a jog, gazdaság, kultúra és a művészetek- tudományok 

fejlődése.
6
 

Még ugyanebben az éven, Párizsban Kálvin vezetésével református nemzeti zsinat ült 

össze, mely elfogadta a Confessio Gallicanát (Francia Hitvallás) és az Egyház fegyelmi 

rendtartását.  

1541 novemberében létre hozta az egyén elgondolásán alapuló egyházrendet. Az egyházi 

közösség szervezeti rendjét kialakította, melyet az Ordonnances Ecclésiastiques című művébe 

foglalt össze.
7
Ebben az évben lett Genf első lelkésze is egyben.

 

1564-ben Genfben halt meg. A genfi egyház vezetésében utóda Théodore Béze (1519-

1605) lett. 

 
1.2. Kálvin és a kálvinizmus 

 

Az emberek túlnyomó részének Kálvinról a reformáció, az eleve elrendelés (predestináció), az 

úrvacsora jut eszébe. De nem sokan gondolnák, hogy fő művében az 1559-es Institutio-ban, - 

hatodik fejezetében értekezik a keresztyén szabadságról, egyházi hatalomról és az állami 

kormányzatról
8
 -, megfogalmazottak a mai modern polgári demokratikus államok 

kialakítására erős hatást gyakorolt. Kálvin az állam és egyház kapcsolatával, az ideális 

államformával, illetve milyen részekre osztható a társadalom kérdéskörökkel is igen sokat 

foglalkozott, mint gyakorlott jogász és lelkész is egyben. 

Kálvin tanai nem csak a Nyugat- Európa társadalmi berendezkedésére, hanem a 

kultúrára, gazdasági és politikai életre is kihatottak. 

                                                 
5
 KÁLVIN János: A keresztyén vallás rendszere, 1559. 

6
 Owen CHADWICK: A reformáció 

7
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8
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Nem szabad mindemellett Kálvint és az ún. kálvinizmussal összekevernünk. A 

kálvinizmus fogalma nem igazán a teológiához kapcsolódik, hanem inkább egy általános 

kultúrtörténethez és a szociológiához.
9
 

Max Weber (1864-1920) és Ernst Troeltsch (1865-1923) a kálvinizmus által próbálták 

az európai modernség kialakulását megfejteni. Egy Kálvin fordító Otto Weber szerint: 

„Ami a kálvinizmus képviselőit mozgatta, az a kiválasztás bizonyosságából fakadó erőteljes 

ösztönzés volt, hogy Isten dicsőségére kell fellépni a történelemben és az egyházban is, és 

Isten iránti hálánkat kell így megmutatni, ami egyedül őt illeti. Így tehát a világformálás, az 

átalakítás lenne a leginkább szakszerű kifejezés arra, ami a kálvinizmusból fakad…. Az ilyen 

igénnyel fellépő mozgalom nem maradhatott meg a teológia keretein belül”  

Kálvin tanai nem csak a teológia területén, hanem a politikai és gazdasági viszonyok 

megreformálásának megindításában is nagy szerepet játszott. A presbiteri-zsinati 

egyházalkotmány pedig joggal tekinthető a nyugat-európai demokrácia keletkezési 

gyökerének
10

.
 
Így a kálvini tanításnak történelmileg a leghatékonyabb formája és tanainak 

megvalósulása a puritanizmus volt.
11   

 

1.3. Evangélium és politika 

 

A kései Kálvin számára a politikum lelkisége három pontot érintett:  

1. két-birodalom tana,  

2. felismerés és a  

3. kötelezettség.  

A keresztyén ember társadalmi életének az alapszabálya:  

„Per mediam desperationem proumpere convenit”
12 

 

A két-birodalom tana szerint két törvény létezik: lelki és polgári vagy világinak is szokták 

nevezni. Kálvin nem az egyes emberre, hanem csak az emberre helyezi a hangsúlyt. Ez azt 

jelenti, hogy a két világ az emberen belül tud érvényesülni. Az evangélium és a törvények 

kikényszerítő ereje egyszerre van jelen az emberben, így történhet meg, hogy olyat cselekszik, 

amiről tudja, hogy helytelen, de mégis megteszi
13

. Így hat ki az evangélium a politikára is.  

A politikai területén a szövetség gondolata vált eredményessé. A kormány és a nép, 

illetve Isten és választott népe közt párhuzamot állított fel. Kölcsönös elkötelezettség (=mutua 

obligatio) van a felek között, a hatalomnak vagy a kormányzásnak a közjót kell előtérbe 

helyezni (=bien commun); és a szabadságért és biztonságért kell fellépnie. Ezt a magistratus 

számon kérhető kötelezettségévé tette. Kálvinnál és követőinél a néphez való fellebbezés 

(=crie au peuple) pedig minden nehéz kérdésben ultima ratio, amellyel akkoriban 

rendszeresen éltek. 

                                                 
9
 Dr. Christian LINK: A kálvinizmus szellemisége 
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 Max WEBER: A politikai és gazdasági viszonyok aktív és hatékony formálása 
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 Eredetileg a pietizmus szóból ered, amely egy keresztény (evangélikus) vallási megújító mozgalom volt. Owen 
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 Biblia – Pál Rómaiakhoz írt levele 7. rész 
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Mutua Obligatio: Ez a "jogállam", lényegének magvaként tartalmazza a „kölcsönös 

kötelességeket”, a természetjogi alapelveket és a teremtés rendjének megfelelő alá- és 

fölérendeltségi viszonyokból fakadó társadalmi alapszerződést, amelyet a felsőbbség és az 

alattvalók kölcsönös kötelességei és jogai határol körül és szabályoz. Egyáltalán nem számol 

önálló jogokkal és kötelességekkel, hanem az egyénnek a közösség iránti elkötelezettségével, 

amely mindkettőjük az Isten előtti felelősségéből következik.
14

 

 

1.4. Kormányzás 

 

Kálvin elve a polgári kormányzásról: 

 

Az Institutio VI. kötetének 20. fejezetében foglalkozik a jognak és a törvények kérdésével.  

A polgári kormányzat
15

 Istentől rendelt és szükséges.  

A hatalom Isten adománya (felülről származó abszolút szuverenitás, melyeket az erkölcsi 

törvények szabályoznak. Nem más, mint a legkézzelfoghatóbb törvény a Tízparancsolat) és 

szükségszerű, melyet erősen kihangsúlyozott.  

A hatalom pedig Istentől származik, amelynek ereje szükséges a társadalmi rend 

fenntartásához a béke érdekében. Chadwick szavaival élve: „minden ékesen és jó renddel” 

valósulhasson meg.
16

 

Kuyper (kálvinista): „A kálvinizmus ugyanis mint világnézet, a maga eredetére nézve 

természetesen teljes mértékben teológiai megalapozású, de éppen olyan határozottan politikai 

jellegű is egyszersmind. A református ember sohasem elégedett meg a csendes, építő, de 

világkerülő kegyesség szellemével, hanem a maga keresztyénségét mindig élet- és 

világfelfogássá akarta kiépítve látni; tehát teológiailag és politikailag szeretett gondolkozni 

egyszerre, mert a kettőt egy magasabb egységben tudta látni az Isten szuverenitásának 

tükrében.”
17

Három szinten képzeli el a kormányzást. A legfelsőbb szint magistratus, a 

törvények sárfája és őre. A középső szint a törvények, ahol a felsőbbség gyakorolja a 

hatalmat. Végül a harmadik szint a nép, akik a törvények alatt élnek és a felsőbbségnek 

engedelmeskedik.
18

 

Théodore Béze (1519-1605) Kálvin egyik leghűségesebb tanítványa, a XVI. században 

egyedülállóan így vélekedett: „a népek régebbiek, mint hivatalnokaik, következésképpen 

egyetlen nép sem a magistrátusért van, hanem a magistrátus van a népért!” 

Egy jól működő államban a hit, erkölcs, szabad vallásgyakorlás, kultúra és a 

politikumnak összehangoltan kell működnie; és ahol az isteni törvény nem szennyezhető be.
19

 

Kálvin szerint a kormányzáson múlik a korrupció visszaszorítása, az uzsorások 

felszámolása, és a szolidáris társadalom létre hozása. A szegénységet és a nyomort 

tűrhetetlennek tartotta, a luxust egoizmusnak tekintette. Szerinte a megoldás az 

önmegtagadás, ami aktív és segítőkész önzést jelentett a gazdagok önzésével szemben
20

.
 
Így 

tud kialakulni a szolidáris társadalom.  

Törvények nélkül nem lehet vezetni politikai közösséget. A törvényeket funkciókra 

osztotta fel a következők alapján: 

1. társadalmi 

                                                 
14

 Joachim STAEDTKE: Kálvin János megismerés és formálódás, 2009 
15

 BIRKÁS Antal: Phd értekezés, 1624-es magyar nyelvű fordításban szerepel, „világi gubernálás”, illetve 
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magyar nyelvű változatában olvasható ekként, annak 1505. oldalán 
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 Chadwick OWEN: A reformáció, 77.o. 
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 SEBESTYÉN Jenő: Református etika, 1941. 3. o. 
18
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19
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20

 Eberhard BUSCH: A szegénység botrány – A luxus önzés 
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2. védelmi 

3. figyelmeztető 

4. beteljesítő. 

A társadalmi, ún. pedagógiai jellegű funkciónak kell lennie, mely az egész népre kihat. 

Társadalmat védje meg a bűnözéstől, az egyén bűntől való visszatartása megvalósuljon. A 

figyelmeztető, megmutatja az ember számára mi a helyes és elfogadható út, amely által így 

rávilágít a hibás cselekedetre. Ha törvényszerűen cselekszünk, akkor Krisztusban beteljesítette 

feladatát a törvény.  

Az 1536-os Institutio-ban a polgári kormányzatról szóló rész kilencedik pontjában két 

alapvető kötelezettséget említ meg: igazságtétel és ítélettevés
21

.
  

Az 1559-es értekezésében 

még egy kötelezettséget említ, a hit védelmezését. Ez utóbbi a magistratusok feladata és 

kötelezettsége is volt.  

 

1.5.  A „jó” államforma 

 

Milyen is egy jó államforma? Mióta világ a világ az államformák váltakozása örök 

körforgásban lesz, van mikor napok, hónapok kérdése, de lehet, hogy évszázadoké. Sokan 

keresik a tökéletes megoldást.  

Államforma és kormányforma kérdése: Kálvin sem ragaszkodott egyféle formához. A 

tekintély és a szabadság helyes viszonya szempontjából nézte. Az egyik legnagyobb 

kálvinista, Kuyper szerint meghatározott kormányformát isten igéje nem ír elő.  

Kálvin ebben a témában jogászként gondolkodott, de teológusként vélekedett: 

„A királyságból könnyű a zsarnokságba átsiklani, de nem sokkal nehezebb az előkelők 

uralmából a kevesek párturalmába, s még ennél is könnyebb a népuralomból a lázongásba 

jutni.”  

Az államforma is Istentől adatott, mint ahogyan polgári kormányzat; és az „arisztokratikus 

demokrácia” híve. Kálvin a korábbi, illetve a korabeli uralkodók bűneiket látván, az 

egyeduralmat teljes mértékben elítélte. 

Kálvin szerint a királyságot mindenképpen korlátozni kell, mintahogyan ezt tették,   

 római konzul a néptribunus 

 athéni senatus a demarkhosz 

 modern királyságokban az országgyűlés. 

Az Institutio-nak ebben a fejezetében, amelyben különböző államformákról ír, az 

arisztokratikus-demokratikus keverékforma előnyben részesítését, a szabadság-fogalommal 

alapozza meg: „A kormányzatnak nincs szerencsésebb formája, mint az, ahol a szabadság 

megfelelő önfegyelemmel társul és bölcs módon állandó tartósságra rendezkedik be. Magam 

is azokat tartom a legboldogabbaknak, akiknek megadatott, hogy ezt az állapotot élvezzék... 

Igen, a felsőbbségnek arra kell törekednie a legnagyobb erőfeszítéssel, hogy a legkisebb 

mértékben sem engedjék meg, hogy csökkentsék vagy megsértsék azt a szabadságot, aminek 

megvédésére őket iktatták be. Amennyiben ebben a vonatkozásban hanyagok vagy túlságosan 

kevés gonddal látják el feladatukat, akkor hűtlenek hivatalukban és szülőföldjük árulóivá 

lesznek” (Inst. IV,20,8).
22

 

 

1.6. EGYHÁZ ÉS ÁLLAM, avagy a „két birodalom” elmélete 

 

Az egyházi hatalom forrása a gyülekezet akarata. Az egyházi tisztségeket választás útján 

töltik be. A gyülekezet tagjai egymással egyenlők. 

                                                 
21

 BIRKÁS Antal: Phd értekezés 2008, 147. o. 
22
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A gyülekezeti rend lényegi eleme a Szentírásban tükröződött. A keresztény ember csakis 

Istenben lelheti örömét. Szigorú erkölcsi fegyelmet követelt meg. Így 1541-ben megalapított 

négy lelki hivatalt és két egyházi bizottságot.  

 

A négy lelki hivatal: 

1. lelkipásztorok (ministres): igehirdetők és lelki gondozók 

2. doktorok (docteurs): tanítók 

3. vének (anciens): világi tanácstestület tagjai voltak és az egyházfegyelemre felügyeltek 

4. diakónus (diacres): szegények gondozása és ellátása 

 

A két egyházi bizottság: 

1. lelkipásztorok és doktorok feladata: tanítói hivatal felügyelete, lelkészek 

megválasztása. 

2. konzisztórium (lelkipásztorok és vének) feladata: gyülekezet önálló képviselete az 

egyház belső ügyeinek igazgatására, egyházfegyelemre is különös tekintettel figyelt. 

Illetve a világi tanácsban a világi büntetés kiszabását is kezdeményezhették.
23

 

Az egyházi hatalom gyakorlói: igehirdetők és nép által választott presbiterek (akik az egyház 

anyagi és szellemi ügyeinek gondozása mellett az egyházfegyelem megszegőinek büntetését 

is kiszabhatja). 

Az egyház és az állam összefonódása ellentétes a Bibliával. Ugyan azt gondolja, hogy 

mindkettő más területen működik, de egy a célja: bűnözők elleni küzdelem és a rend 

fenntartása.  

A keresztény állam megvalósulását tartotta szem előtt. A Christina politia című 

művében adott ennek főként jelentőséget. Legfőbb elemei: a jog, annak tisztelete és 

fontossága. 

A Kálvin kegyelemtana rávilágít arra, hogy levezessék belőle az egyház és az állam 

egymástól való elválasztásához szükséges polgári indoklást. Vagyis kiindulópont 

laicizálódáshoz, a polgári szabadságjogok levezetéséhez a feudális megkötöttségek 

felszámolása útján. Innen indult ki a kálvinizmus szociális doktrínája, társadalomelmélete, 

amely lehetővé teszi a köztársasági berendezkedést is az állam életében. Az egyetemes vagy 

általános kegyelem tana dogmatikai, teológiai-elméleti kiindulópont ahhoz, hogy a 

kálvinizmus gyakorlatilag is rendezhesse viszonyát a világhoz: a politikai, gazdasági, 

tudományos, kulturális és művészeti élethez. 

Az abszolút szuverén isten fogalmára épített kegyelemtanában – legyen az egyetemes vagy 

különös- az evilági cselekvést felszabadította a feudális megkötöttségek alól.
24

  

 

2. Kálvin hatása 

 

„Amíg nem lehetséges az, amit akarunk, addig azt kell akarnunk, ami lehetséges” 

 

2.1. Kálvin hatása Nyugat-Európában 

 

Kálvin tanait legjobban egybefoglaló, fő művének fent maradásának köszönhetően, - az 

évszázadokon át fennálló problémák megoldására válaszokat vagy javaslatokat adott -, a 

kálvini gondolkodásmód, eszme- és intézményrendszer kidolgozása sem halála után, sem az 

ellenreformáció során nem veszett el. Sőt ennek hatására, mintájául szolgálva alakulhatott 

tovább Kálvin munkássága, illetve szilárdulhatott meg és fejlődhetett ki Nyugat-Európa 

országaiban, ahol ugyanis az Institutio-ban szereplő jogra vonatkozó részeket beemelték az 
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 Karl HEUSSI: Az egyháztörténet kézikönyve, Osiris kézikönyvek 
24
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adott állam saját jogrendszerébe és az ellenállási jog keretében (felkelések, polgári 

forradalmak) alkalmazták is.  

A következő Nyugat-európai államokban tudott kibontakozni: Spanyolországban, Itáliában, 

Cseh- Morva- és Lengyelországban, Angliában, Németalföldön, Franciaországban, 

Skóciában, Svájcban és Magyarországon. 

 

2.1.1. Kálvin és a protestantizmus hatása az alkotmányeszme megvalósulásához 

 

A XV. század végen, a XVI. század elején megjelentek első olyan politikai művek, melyek a 

teológiától különálltak. A politikai ideológiák küzdelme még hosszú időn át a különböző 

egyházi tanítások egymással folytatott harcában fejeződik ki. Ez meg is magyarázza, hogy az 

első polgári forradalmak is a reformáció során már kialakult vallásban, a kálvinizmusban 

találták meg a maguk teológiáját. A reformáció politikai ideológiáját Luther alapozta meg, az 

egyház és az állam elválasztásának tanával. Kálvin e tant továbbfejlesztve, államhatalom 

konkrét szervezett formáira, illetve a hatásköri megosztások összes szervezeti konzekvenciáit 

is levonta. Ezek hatottak ki a politikai gondolkodásra, politikai és jogi intézmények 

fejlődésére vagy kialakulására.
25

 

Vitatott kérdés, hogy vajon elősegítette Kálvin a politikai szabadság kibontakozását. 

Emile Doumergue nagy gondot fordított annak kimutatására, hogy Kálvin politikai alapelvei 

már a "szabadság, egyenlőség, testvériség" címszavaival értelmezhetők és magyarázhatók. 

Ernst Troltsch úgy vélte, hogy Genfben az egyházközségnek az állami köztársasággal való 

összefonódottsága hatott a népuralmi gondolatokra. Walther Köhler úgy fogalmazott, hogy a 

kálvinizmus a köztársaság előhírnöke volt.
26

 

Az alkotmánygondolat kezdete, az állam szerződéses felfogásából kiindulva egyidejűleg 

a királyi abszolutizmus kialakulásával alakult ki a joggyakorlatban, hogy a királyi hatalmat 

korlátozni szükségeltetik. 
27

 

Az alkotmányeszme megvalósulását két tényező segítette elő. Az egyik, a törvények 

fontosságáról alkotott véleménye, azon belül is a hatalmat korlátozó funkciójának kialakítása. 

Az állam egyik legfontosabb feladatává avanzsálja. A másik tényező, az egyházalkotmány 

megalkotása, más néven egyházi rendtartás, mely Magyarországon is e néven honosodott 

meg. A rendtartást hivatalosan is 1542-ben a genfi polgárok szavazással is elfogadtak, amely 

Európa szerte mintául szolgált a kálvinista egyházközösségnek, ezzel együtt példája lett a 

közvetlen demokratikus úton, a nép által közvetlenül elfogadott olyan állami törvényeknek is, 

mely a többi állami törvény felett állt.
28

 Takács Imre alkotmányjogász szerint, e szavazással 

elfogadott „kálvini alkotmány” szolgált például, a felvilágosodás filozófusának, Rousseau-

nak, hogy népszavazással által lehessen az alkotmányt elfogadtatni.  

Ez a rendtartás tartalmilag túlment a mai értelemben vett egyházi kereteken, ugyanis az 

egyház ügyintézést összhangban kell működtetni az állami törvényhozással és a 

közigazgatással egyaránt. A szabad egyházközségek társulására felépülő demokratikus 

egyházalkotmány szinte önként idézte elő az állam létrejöttének és felépítésének koncepcióját. 

Ezzel magyarázható, hogy a kálvinizmus elterjedésével együtt mindenütt teret nyert  az állam 

szerződéses felfogása. Ez az elmélet nem csak az államhatalom gyakorlásának módját, hanem 

az állam intézményének létrejötte is egyenlő jogú, így kölcsönös megállapodásra képes 
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 KOVÁCS István: Magyar Alkotmányjog I., JATE Kiadó 1990 
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szerződő felek akaratára és megegyezésére vezette vissza. A szerződéses felfogás általánossá 

válása a XVI. és XVII. század folyamán forradalmat jelentett az állam megítélésében. 
29

 

 

2.1.2. A kálvinizmus közvetett hatása Nyugat- Európai államokra 

 

A polgári forradalmak időszakáig, a zsarnokság elleni küzdelem mindig aktuális probléma 

volt. Minden kálvinista filozófiai elméletben, politikai művekben és irodalomban 

megtalálható a kálvini ellenállási jog különféle értelmezése. A zsarnoksággal szembeni 

felkelést közvetlen hatásként emlegetik. Amely nem csupán egy állam berendezkedését, 

hanem szinte egész Nyugat-Európa államainak berendezkedését átformálta.  

Szűcs Ferenc, az Institutio, illetve a kálvini teológia áll elemzéseinek középpontjában. 

„Kálvin hatása a nyugati gondolkodásra” című tanulmányában két hatást említ meg: 

közvetett és a közvetlen hatásáról. 

Számunkra a közvetett hatás a legfontosabb, amely legfőként a nyugat európai polgári 

demokráciák kialakulásában hatalmas szerepet játszott. Jól működő polgári demokrácia ott 

létezik, ahol kálvinista felfogást követték.  

Az egyház egy körülhatárolható közösség, amely az isteni igehirdetésre és a szentségek 

kiszolgáltatására köteles, ami csak egy konkrét helyi gyülekezetben valósulhat meg. Minden 

gyülekezet egy teljes egyház. Leírtak alapján egy politológus azt mondaná, hogy a 

szubszidiaritás elve érvényesül.  Az Amerikai Egyesült Államokban ezt szövetségi elvnek 

vagy kálvini szövetségi modellnek nevezik. Minden autonóm módon működik például nincs 

minden államban halálbüntetés. 

Ennél direktebb hatását láthatjuk a hatalomról való tanításába. A hatalom kérdését az 

Institutio IV. fejezetében egy kézbe összpontosítása helyett, annak megosztását kívánta 

megvalósítani. Emellett gondolt a hatalmi ágak szétválasztására is, amely az ún. 

ellenérdekeltség, a nyilvánosság, és az ellenőrizhetőség elvén alapszik. A nyilvánosság és az 

ellenőrizhetőség elve a korrupciót is jobban korlátozhatná. Emellett foglalkozik Kálvin 

egyházszervezési gyakorlatával is, óva intve attól, hogy rendszerét egészében az újkori 

demokrácia közvetlen előzményének tekintsük – ám a hatalommegosztás elve kétségkívül 

Kálvin hatása nyomán vált a demokráciák egyik alapelvévé.
30

 

A „nyugati kapitalizmus ősatyja” jelző teljesen téves következtetés, amelyet szinte 

minden XX és XXI. századi tanulmány meg is cáfolja.  Ebből következik, hogy a gazdasági 

rendre is erős hatást gyakorolt.  

Rendkívül módon hatottak tanításai a kultúrára és a tudományok fejlődésére is. Ennek 

okai a teológiából gyökereznek, az általános kegyelemről szóló tanításából. A világot nem 

csak a bűn és a kegyelem uralma alatt szemlélte, hanem ezen túllépve, a kegyelem jelét látta 

mindabban, hogy Isten a bűn ellenére is kormányozza a népét. Nem a teológia ellenségének 

látta a tudományok fejlődését. Nyitott volt a természettudomány fejlődésére is. Művelődés 

fejlesztése érdekében iskolarendszert alakított ki.  

Fontos megemlíteni, hogy későbbiek során sokan művelődés-ellenesnek ítélték Kálvint. 

Ugyanis bevezette a templomokban, hogy a falakról levegyék a képeket, illusztrációkat. Célja 

csupán az volt, hogy jobban ösztönözze a népet az olvasás és írás tudományának 

elsajátítására. Arany János életrajzában is megemlékezik arról, hogy a betűvetést a 

nagyszalontai kálvinista családban az öreg Biblián és a kalendáriumon keresztül sajátította el. 

A festészet helyébe pedig később polgári otthonokat is díszítő művészet lépett (kálvinizmus 

örökségéről szóló kiállítás a Várban is megtekinthető volt). 
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30

 Magyar Tudomány, FAZAKAS Sándor: Kálvin időszerűsége 



 9 

Végezetül Szűcs Ferenc tanulmányában összegzi, hogy le tudta-e győzni a humanizmus 

emberközpontú világlátása, mert már nem az embert helyezik a világszemlélet tengely 

központjába, hanem az egyént. A kérdésfeltevés valójában értelmetlen. A mi hitünk válasza: 

Isten akkor is Isten marad. Ahogyan Kálvin számára le kell ereszkednünk a világ theatrum 

gloriae Dei- Isten dicsőségének színterére, mert a teológia fókusza:  

„Egyedül Istené a dicsőség- Soli Deo Gloria!” 

 

 

2.1.3. A kálvini reformáció nyugat-európai forradalmakhoz vezetése
31

 

 

Az általam említett államok a legjelentősebbek a reformáció elterjedésében. Hisz Kálvinnak, 

ha nem is tudatosan, de Európa nagyobb országainak nagy részében egyfajta forradalom 

elindító „löketet” adott.  

 

Svájc:  

A svájci reformáció vezetője Ulrich Zwingli (1484-1531) volt.  

Bullinger Henrik szerkesztette az ún. „Második Helvét Hitvallást" (l566): ez a legszebb 

emléke a francia és a német svájci reformáció szellemi egyesülésének Kálvin hatása alatt, s 

egyúttal a református protestantizmusnak máig az egyik legtöbbre becsült hitvallási irata 

külföldön s hazánkban is.  

Szinte a legkorábban itt tudott megszilárdulni az államszövetség. Az 1700-as évek végén 

Franciaország teljesen elfoglalta, majd 1803-ban Napóleon állította vissza kantoni 

szuverenitást és az államszövetséget. Létrehozták saját alkotmányukat a Mediáció alkotmányt 

(Mediationsakte).  

Az 1815-ös szövetségi szerződés, egyfajta kálvini szövetségi forma megvalósulását tette 

lehetővé, mely az államberendezkedés szempontjából Svájcot visszavezette a francia 

forradalom előtti időkbe. A szerződés garantálta a 22 kanton korlátozás nélküli szuverenitását, 

amelyek szövetségi szinten a Szövetségi Gyűlésbe küldött képviselőik útján képviselték 

érdekeiket.
32

 

 

Franciaország: 

A kálvinizmus főként a dél-franciaországi városokban terjedt el. Kálvin halálakor a francia 

reformátusok, a hugenották,
33

 már nagy szellemi és társadalmi súllyal bírtak az országban. 

Egyházi életük a genfiével vetekedő tisztasággal fénylett s az állam ellenséges indulata csak 

önállóságát növelte. 

A hugenotta háborúk kezdetét az ún.vassyi vérengzés (1562) jelentette. A következő 30 

évben még kb. 10 háború zajlott le.  

A Szent Bertalan-éji vérengzést. (1572) Ezen az éjszakán a Párizsba az esküvőre sereglett 

hugenották közül mintegy 2000 embert megöltek. A tömeges gyilkosság nem hozta meg a 

várt eredményt, és a háború kiújult, és az egész országra kiterjedt.  

1576-ban Dél-Franciaországban létrehozták a konföderációt, ugyanakkor Észak-

Franciaországban megszervezte a katolikus ligát.  

Ezek a 1780-as években függetlenítették magukat a királyi hatalomtól, majd 1588-ban kiűzték 

Párizsból a francia királyt (III. Henriket). Az anarchia a tetőfokára hágott.  

A hatalom a katolikus hitre áttért IV. Henrik kezében összpontosult. A hugenotta háborúkat 

az 1598-as nantes-i edictummal zárták le.  
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Vallásszabadságukat ténylegesen csak a Nagy Francia Forradalom után nyerték el.
34

 

 

Skócia: 

Knox John, Kálvin tanítványa a skóciai reformáció képviselője. Emellett a skót történelem 

részévé vált, mert Stuart Mária uralkodó betiltatta a protestantizmust, mely miatt harcok 

kezdődtek meg. A nép 1559. október 24-én a skót nemesek formálisan megfosztották Stuart 

Máriát régensi titulusa alól. Knox titkos megbeszéléseket folytatva, angol segítség kért. 

Mária 1560-ban hirtelen bekövetkezett halála vetett véget a harcoknak, így még ugyanebben 

az évben sikerült felállítania az államegyházat. Az akkor még önálló Skóciában szinte elejétől 

fogva a kálvini irány vezetett.
35

 

 

Németország: 

A reformáció, a Német-Római Császárságban alakult ki, a 16. Században. Akkori helyzete 

eléggé széttagolt, a császár hatalma névleges, több száz tartomány, város alkotta az államot. 

Kálvin: Stassburgi évei alatt Kálvin Bucerrel részt vett a római katolikus egyház és a német 

reformáció képviselői között lezajlott egyeztető tárgyalásokon. V. Károly császár belátta, 

hogy a Német-római Szent Birodalom békéjét nem fegyverrel, hanem megegyezéssel, a 

vallási egység helyreállításával lehetne legegyszerűbben helyreállítani. Az egyeztető 

tárgyalások kudarccal végződtek nem tudott megegyezni a két egyház. 

Luther: 1517-ben 95 pontból álló tételsorát kifüggesztette a wittenbergi vártemplom kapujára.  

Reformáció: A német birodalmi lovagok 1522-ben felkeltek, majd 1524-ben kitört a német 

parasztháború. Ezeket elfojtották, de a reformáció eszméje immár a birodalom minden 

zugában elterjedt. Az evangélikus hitre több fejedelem is áttért, így támogatásukkal háborút is 

indítottak vallásuk elfogadásáért. Az 1555-ben az augsburgi vallásbékében az Ágostai 

hitvallást követő lutheri irányzatot egyenjogúsították a katolikussal. A vallási ellentétek 

lassan megbénították a birodalom intézményeit. Az ellentétek odáig fajultak, hogy 1608-ban 

egyes tartományi urak és hercegek vezetésével megalakult a Protestáns Unió, majd válaszul 

1609-ben a Katolikus Liga. 
Végül 1618-ban kezdetét vette a harmincéves háború, melyben a Habsburgok három 

évtizeden keresztül próbálták megvédeni birodalmi befolyásukat a protestáns fejedelmekkel, 

és az őket támogató külföldi országokkal szemben. Az egyes támogató hatalmak háborúba 

lépése szerint a háború cseh, német, dán, svéd és végül francia szakaszra oszlott.
36

 

 

Magyarország: 

A reformáció elterjedése hazánkban nem váltott ki közvetlen forradalmat vagy felkelést. 

Könnyebben meg tudott szilárdulni, mert az uralkodók (János és Ferdinánd saját hatalmi és 

politikai céljaik elérése érdekében,) eszközként használták fel, hogy az ország főurai, nemesei 

és polgársága minél jelentősebb részét kívánták maguk mellé állítani.  

Képviselők: A Királyi Magyarországon, aki egyben Egyetemünk névadója, Károli Gáspár; 

Erdélyben, Dávid Ferenc, török uralta részen pedig Szegedi Kis István.  

A mohácsi csatavesztés (1526) után a reformáció tanai egyre gyorsabban elterjedtek. 

Szapolyai halála (1540) után az Erdélyt kormányzó főurak, úgy gondolták, János Zsigmond 

széke csak úgy biztosítható, ha Erdélyben és vonzáskörzetében a református vallást részesítik 

előnyben. Később a fejedelem is a reformáció hívévé vált.
37

  

Az Institutio a kálvini életműnek egy sűrítménye és összefoglalása, amelyen a szerző egész 

életén át dolgozott és tapasztalatai által újra gondolta és írta. A reformáció teológia-elméleti 

                                                 
34

 http://hu.wikipedia.org/wiki/hugenott%C3%Alk 
35

 http://kalvinev2009.reformatus.hu/cikk.php?ID cikk=48 
36

 HARMAT Árpád Péter: A Német-Római Birodalom története, Harangszó: Kálvin János Pályája 
37

 ZÁVODSZKY Géza: Történelem 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Moh%C3%A1csi_csata
http://hu.wikipedia.org/wiki/1540
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/II._J%C3%A1nos_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/hugenott%C3%25Alk
http://kalvinev2009.reformatus.hu/cikk.php?ID
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teljesítménye betetőzik, logikus dogmatikai rendszerré válik, és egyben lezárul. A lezárás nem 

más, mint a feltörekvő korai polgárság kimondta végső szavát, amit még vallási formában 

meg tudott fogalmazni. A polgárság maga forradalmaiban eleinte a kálvini eszméket használta 

fel forradalmi ideológiaként majd fokozatosan áttért érdekeinek politikai formában való 

kifejezésére. Csak a XIX. Században tért vissza Kálvinhoz, s életművének átértelmezése 

kísérelte meg akkori céljainak vallási-ideológiai alátámasztására felhasználni. Ezt nevezték 

„Kálvin reneszánsz”-nak. A polgárság forradalmi filozófiája az ember képességeit, értelmi 

erejét állította a társadalom átalakulásáért vívott harcban reménysége középpontjába. A 

forradalmi polgárság az emberre mondott igent, s eszményeinek (szabadság, egyenlőség, 

testvériség) megvalósíthatóságát az embertől remélte.  

Közvetlenül az Institutio-t tanulmányozva bizonyítható, hogy a központi kérdés: az Isten 

abszolút szuverenitásáról szól a kálvini tétel.
38

 Az abszolút szuverén istenfogalomban 

teljesedik ki a kereszténység, mint a világmindenség egyetlen istenét középpontba állító 

világvallás. A kapitalizmus által a reformáció globális világrendszerré vált, így a keresztyén 

Isten már minden népek istenévé vált, a világmindenség szuverén urává absztrahálódott.
39

 

 

2.1.4. Kálvin korrupció ellen formált lépéseinek kihatása a későbbi korrupció ellenes 

harcokra 

 

A korrupt, az ószövetségi sahat fogalmából ered, mely pusztítást jelent. Latin megfelelője a 

corruptio. Az őskeresztény teológia megromlásnak definiálja, amelyet Ádám és Éva drámai 

bűnbeesésével jött létre.  

 

Bibliai esetek a korrupció előfordulása a történelem során: 

A korrupció 3700 évvel ezelőtt lelte fel mivoltát. Az Ószövetségben találkozhatunk vele, 

mikor Ézsau fáradtságát és éhségét kihasználva Jákób egy tál lencselevesért cserébe így 

szólt: „Add el nekem azonnal a te elsőszülöttségedet!”  (1Móz 25,29-31)
40 

Ézsau története után közel ezer év eltelt, mikor Ámosz a következőképpen perelt:  

„Mert tudom, hogy vétkeitek milyen számosak, bűneitek milyen súlyosak: ellenségei vagytok 

az igaznak, elfogadjátok a megvesztegetést, és a kapuban elnyomjátok az igazat” (Ám 

5.12kk)
41

 

Jézus eljövetele előtt 700 évvel Mikeás is kiállt a korrupt álláspontok ellen: „Kezük 

ügyes tenni a rosszat, a főember követelőzik, a bíró ajándék fejében osztja az igazságot, a 

vezető kénye-kedve szerint beszél; köztük a legjobb is olyan, mint a tövis, a legigazabb, mint 

a szúrós sövény. Ma északról megérkezett próbatételük, bekövetkezik megszégyenülésük.” 

(Mik 7, 3-4)
42

 

Az Újszövetségben az első vallási korrupció, Júdás árulásával követte el. A Biblia nem 

csak szembesít, hanem élesen küzd ellene.  

Kálvin Institutio-ban, A keresztény vallás rendszere című munkájában három fejezetet is 

szentelt a korrupcióra. Eredeti okként a péche originelle-t (eredendő bűn) jelöli meg, mely a 

dépravation originelle-hez vezetett (kezdeti bukás). „Az ősbűn természetünk örökletes 

korrupcióját és perverzitását, elferdülését idézte elő”(Ins, II 1,8) 

A korrupció megjelenési formái különbözőek lehetnek: 

 Kis: szegényekkel való visszaélés 

 Nagy: politikai hatalommal való visszaélés 

                                                 
38

 Kálvinizmus és társadalomelmélet, Akadémiai Kiadó, 1979 
39

 KIRÁLY László: Kálvin, Akadémiai Kiadó, 1986 
40

 Biblia – Ószövetség, Mózes 1. könyve, 25,29-31 
41

 Biblia – Ószövetség, Ámosz 5. könyve 12 
42

 Biblia – Ószövetség, Mikeás 7. könyve 3-4 
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 Felhasználói: szolgáltatásokkal való visszaélés 

 Szürke: tisztességtelenül előnyben részesítés.
43

 
 

A modern polgári demokráciákban négy veszélyezett zóna létezik: 

 Bíróságok 

 Iskolák 

 Média 

 Vallási közösségek. 

 

A korrupciónak nem csak gazdasági és társadalmi következményei vannak, hanem az 

értékeket is aláássa.  

 

Korrupció elleni lépések napjainkban: 

 

A Református Világszövetség (RVSZ) 2004 augusztusában tartott XXIV. Világgyűlésén egy 

új programot fogadtak el. A programjának neve: „Az egyházban és a társadalomban pusztító 

korrupció leküzdésére létrehozott program”  

Az RVSZ-hez hasonlóan, az EVT (= Egyházak Világi Tanácsa) is folyamatos munkát végez: 

 A korrupció változó formáinak nyomon követése 

 Hatékony és gyors információ csere 

 Korrupcióellenes zónák, intézmények létrehozása 

 Nemzetközi keresztyén integráció és hatékony együttműködés az izoláció elkerülésére 

 Vallási közösségekben, egyházakban nyílt kritika megfogalmazása és közzététele 

 Korrupciós index vezetése Magyarország évről évre lejjebb csúszik a listán. 2001-

ben még a 31., 2003-ban 40., 2007-ben pedig már a 47. helyen állt 

 

 

3. Kálvinizmus 

 

„Ti tanúsíthatjátok, hogy jók voltak törekvéseim. Ezért kérem, hogy a rosszat bocsássátok 

meg nekem. Ha pedig valami jó is adódott, kérek, ti is törekedjetek erre és kövessétek a jót!” 

 

3.1. Kálvinisták mozgalma 

 
A kálvinizmus a kereszténységen belüli irányzat, amely egyfajta hatás, amely Kálvin tanainak 

fenn tartására, illetve ezen eszmék és tanok továbbgondolásának céljául alakult ki. Ezen 

kálvinista mozgalomnak köszönhetően indultak el Nyugat-Európában a polgári forradalmak. 

Hiszen Kálvin egyik fő tana, az ellenállási jog a zsarnok uralom ellen, amit többféleképpen és 

egyre modernebb gondolkodásmódokban ezt továbbfejlesztették. . Már az első fejezetben 

említettem, hogy nem szabad Kálvint és az ún. kálvinizmust összekevernünk. A kálvinizmus 

fogalma nem igazán teológiához kapcsolódik, hanem inkább egy általános kultúrtörténethez 

és a szociológiához, amely a lutheri irányzatból vált ki. A kálvinista tanrendszer lényegét, az 

1618-19-es dortrechti zsinaton foglalták össze „a kálvinizmus öt pontjaként”, Kálvin 

nézeteinek védelmében.
 

 

Az „ötpontos kálvinizmus”: 

                                                 
43

 Dr. BÉKEFY Lajos PhD.: Kálvin szellemében a korrupcióról 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1618
http://hu.wikipedia.org/wiki/1619
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dorti_zsinat
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1. bűnös emberi természet: Isten jónak teremtette az embert, de Ádám és Éva 

engedetlensége miatt a természetünk megromlott 

2. feltétel nélküli kiválasztás 

3. korlátozott kiengesztelés 

4. ellenállhatatlan kegyelem 

5. szentek állhatatossága.
44

 

 

Az 1618-19-es dortrechti zsinaton továbbá elfogadták Kálvin alapvető hittételeit: 

 eleve elrendelés elve 

 a hívő Krisztus tulajdona 

 Jézus Krisztusban vetett hit által lehet üdvözülni 

 Törvények fontossága 

 Isteni irgalom etikája 

 Aki nem Krisztusban keresi a boldogságot, az Krisztustagadó 

 

A kálvinizmus Nyugat-Európába Richard Baxter
45

 és John Bunyan
46

 írásain keresztül 

jutottak el Angliából és Amerikából.  

 

3.2. Kálvinizmus céljai 

 
A kálvinizmus céljai közül néhányat felsorolok, melyek a következők:  

 A törvényes uralomnak a közjót kell szolgálnia  

 Modern gazdasági formák felépítése 

 Világformálás feladata 

 Politikum lelkisége  

 Harc az uzsorások ellen 

 Testvériség 

 Szolidáris társadalom 

 Irgalom etika 

 Kegyelemetika 

 Gazdaság és banketika 

 Kamatetika 

 Tulajdon és közjó viszonya 

 Tudomány és technika fejlődés előtérbe helyezése 

 Munkaetika 

 Szociális állam kialakítása 

 Koldulás tilalma. 

 

A kálvinizmus az egyház és az állam elkülönítésén kívül hangsúlyozza, hogy 

megkülönbözteti a magánembert a politikai hatalomban résztvevő, illetve a közhatalom 

megbízatását teljesítő embertől.  

                                                 
44

 Alister E. MCGRATH: Bevezetés a keresztény teológiába, 350 o. 
45

 Angol puritán lelkész; Max WEBER, A  protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című művében külön 

foglalkozik Bater-rel. 
46

 John BUNYAN 1678-ban megírta A  Zarándok útja című könyvét, amely a Biblia után a legelterjedtebb és 

legolvasottabb angol könyv lett a világon. 
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 A politikai életben résztvevő ember és polgár szembeállítása később a francia polgári 

forradalomban jutott nagy szerephez, mivel az első alkotmányt bevezető francia 

deklaráció címét adta: „Deklaráció az ember és polgár jogairól”.  

 A hatalomban résztvevő ember, az nem más, mint, az előkelő. Neki Istentől 

elhivatottsága lehet arra, hogy adott esetben szembeszálljon a zsarnokkal. Erre épül 

Kálvint követő politikai irodalomban az előkelők ellenállási jogának elméleti 

megalapozása. Ez főként a rendi felkelésekben jutott szerephez! Nem csak isteni 

hivatkozás alapján engedi a felkelést, hanem kötelességének jelenti ki a zsarnok 

megbüntetését.
47 

 

3.3. Az állam alaptörvényének koncepciója és Althusius „Politica”-ja 

 

A kálvinista politikai irodalom, mely a XVI. század végén az állam szerződéses felfogását 

népszerűsítette, illetve az államalkotó szerződését és a hatalom gyakorlásának feltételeit 

meghatározó szerződést „alaptörvénynek” tekintette és a közönséges törvények felé emelte.  

A kálvinizmus korai politikai tanait elsőként Althusius foglalta összes 1603-ban a Politica 

című művében. A mű megjelenése előtt 1609-ben jött létre az Utrechti Únió, Spanyolország 

elismerte a németalföldi tartományok függetlenségét, illetve független állammá alakulásukat. 

A Politicában nem említi, de számos történeti példát hoz az alaptörvényre. Ezek közül a 

legfontosabbak: 

 Az államot olyan „univerzális”, egyetemes társulásként mutatja be, mely a 

legkülönbözőbb speciális társulások. Az állammá szervezett közösségen belül 

alaptörvénynek minősülnek azok a szabályok, amelyeket az állam népe vagy 

lakossága az államban való egyesülésnek a feltételeit meghatározva állapítanak meg. 

 Az alaptörvényeket kifejezetten pactumoknak, szerződéseknek, feltételeknek 

minősíti.  

 Althusius által leírt modelljéhez legfőbb példájául szolgált a Német-Római Birodalom 

szuverén fejedelemségekből, önálló területrészekből álló állami felépítés és 

berendezkedés. Emellett szintén a zsarnokság elleni küzdelemre a leghatékonyabbnak 

a rendi ellenállást támogatta. 

 Az államhatalom gyakorlását a néptől származtatja. 

 A főhatalom gyakorlására jogosított szerv létrehozása minden esetben olyan 

pactumnak minősül, amely a népet és a főhatalom gyakorlóját egyaránt kötelezi. Az 

uralkodó a nép javára köteles a hatalmat gyakorolni, ha zsarnok lesz, megsérti 

hatalmának korlátait. 

 Az uralkodói hatalom korlátainak egész rendszerét kidolgozta: 1. isteni rendelések, 2. 

természetjog (nép és az uralkodó egymás alá van vetve), 3. alaptörvény, 4. hatalomba 

való beiktatás alkalmából elfogadott pactum.  

 Az államfelfogás középpontjában a nép áll. 

 Államalkotó szerződése nem egyenjogú polgárok társulása, hanem a feudális államban 

is elismert testületek, privilegizált családok és területek társulása és szövetsége.
48

 

 

3.4. Újkori Kálvin-értelmezések 

 
3.4.1. Albrecht Ritschl (1822-1889) 

                                                 
47

 Kovács István: Magyar Alkotmányjog I., JATE Kiadó,1990 
48

 Kovács István: Magyar Alkotmányjog I., JATE Kiadó 1990 



 15 

Kálvin szerint minden ember egyenlő a törvény előtt és a népnek el kell távolítania a 

hatalomból a zsarnokokat. Ez a felfogás, Luther által megfogalmazott állam és egyház közti 

különbségtételt teszi lehetetlenné.
49

 

 

3.4.2. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 

 

Az 1940-es Etikájában megismételte Ritschl szemléletét. 

 

3.4.3. Jacob Burckhardt (1818-1897) 

 

Bázeli kultúr történész volt. Kálvin szemlélete: „Egyetlen ember zsarnokságát nem szabad 

tovább eltűrni, ha ez a személy önmagát teszi általános törvénnyé, s nem csak a szélsőségen 

egyéni véleményeket… alázza meg és üldözi, hanem az embereket a leghétköznapibb 

ízlésükben is megsérti.”
50 

 

3.4.4. Stefan Zweig (1881-1942) 

 

Kálvin ábrázolását azért használta fel 1937-ben, hogy Hitlert ördögi emberként fesse le.
51 

 

3.4.5. Barth Karl (1886-1968) 

 

„Közülünk senki sem… élt volna szívesen ebben a városban (Genf)” Kálvin nem hiába állt ki 

annyira a zsarnokság ellen.
52 

 

3.4.6. Max Weber (1864-1920) 

 

A közismert jelzőt, miszerint Kálvin a „kapitalizmus egyik előfutára” vagy „ősatyja”, igen 

erősen megcáfolta. Ezen jelzők köztudatba hozása azzal magyarázható, hogy a XX. század 

elején megjelenő vallásos szocializmus mozgalom inkább Kálvin nyomdokain alakult ki.
53 

 

3.4.7. Charles Hodge (1797-1878) 

 

Az egyháznak egyházként ne avatkozzon bele a világi ügyekbe. De ez nem azt jelenti, hogy a 

politikus meggátolhatja az egyházak képviselőinek azt a jogot, hogy ők hangsúlyozhassák 

Isten igazságát és a törvényeket.
54 

 

3.4.8. Abraham Kuyper (1837-1920) 

 

Jelentős különbséget tesz az állam és az egyház, illetve a kultúra közt. Mindhármat Isten 

uralma alatt tekinti.
55

 Kuyper írása többnyire a kálvinizmusról szólnak és nem Kálvinról.    

 

3.4.9. Stanford Reid (1710-1796) 

 

                                                 
49

 A. RITSCHK: Geschichte des Pietmus I, Bonn, 1880, 61.80. 
50

 W KAEGI: Jacob Burckhardt, 1973 
51

 St. ZWEIG: Castellio Kálvin ellen vagy a lelkiismeret az erőszak ellen, 1936 
52

 BARTH Károly: Kálvin teológiája, 1912 
53

 Dr. Eberhard BUSCH: Ki volt egykor és ma Kálvin? 
54

 Charles HODGE: Discussions in Church Policy, New York, 1978 
55

 Abraham KUYPER: Calvinism. Six Stone-Lectures, 1931; A történelmi kálvinizmus mozgalom ősatyja, 

Hollandia miniszterelnöke, teológus. 



 16 

A kálvinizmusról 1991-ben a következőt mondta: „ezek a szövegek nem nagyon gyakran 

utalnak Kálvinra, de anélkül, hogy bárki is vette volna fáradságot, s pontosan utánanézett 

volna, mit is mondott valójában Kálvin”
56 

 

Összegezve, a kálvinizmus különböző nézeteit, illetve a kálvini felfogásokat összevetve, 

leginkább azt vehetjük észre, hogy igazi céljuk Kálvin újrafelfedezése, és nem pedig annak 

követése. Kálvint és korát e tanulmányok sok szemszögből megvilágítanak és sok rejtett 

összefüggést is felszínre hozhatnak.  

Kálvin megértéséhez vezető út is fejlődött, mert korábban az Institutio-n keresztül próbálták 

megérteni, majd később inkább prédikációin és írásmagyarázatai keresztül. 

 

3.5. Kálvin művek kiadása 

 

A Kálvin-kutatás egyik fontos eleme, hogy a fent maradt műveinek összegyűjtése, és 

mindenki számára elérhetővé tétele. 

Az első nyomtatásban megjelent összkiadás a XVI-XVII. századra tehető. Jóval később majd 

csak a XIX-XX. században jelentek meg tömegével a bibliai könyvekhez írt kommentárjai, 

különbező Institutio kiadásai, levelei és vitairatai. A legátfogóbb publikáció, amely 1877 óta 

59 kötetben jelent meg, Calvini Opera. Ennek volt egy kisebb kiadása, Calvini Opera Selecta, 

amely 1919-1936 közt jelent meg. De ezek sem tükrözik az eredeti valós szöveget, mert a 

hiányosságokat kiegészítették, vagy újabb szövegkritikákkal pótolták.  

Kálvin több mint 2400 prédikációt tartott. Ebből közel 600 prédikációt jelentettek meg a 

Supplementa Calviniana Sermons inédits című sorozatban.  

Megjelent a Kálvin által még átnézett, nyolc neves Kálvin-kutató által írt Ioannis Calvini 

Opera Omnia, amelyben nagyon sok irodalmi utalással is találkozhatunk.  

Thomas H. C. Parker, - szintén Kálvin-kutató- Kálvin Római levél magyarázatát jelentette 

meg. A kommentárt Kálvin 1939-ben dolgozta fel először, melyet 1551-ben újra feldolgozta 

és ez lett az első igazi bibliakommentárja. 

Christian Link: „Aki Kálvint ma meg akarja szólaltatni, előbb le kell fordítania őt” című 

mondatát az 1994-ben kiadott Kálvin tanulmány elejére írta. Még addig le nem fordított 

műveit lehet megismerni, az eredeti nyelven és német fordításban is.  

 

3.6. Kálvinról a XX. század elején 

 

3.6.1. Tulajdon és a közjó viszonya 

 

Isten lehet az egyetlen tulajdonos mindennek. Az ember csak azért felelős, hogy Istentől 

kapott ajándékokat jól felhasználja vagy hasznosítja, de mindig a köz javára váljék, amit 

csinál. Fogalmazhatunk úgy, hogy Isten földi gondnoka legyen. Ma ezt szociális 

elkötelezettségű tulajdonként lehetne definiálni. Kálvinnál nincs olyan, hogy „csak az 

enyém”. Mindenen meg kell osztoznunk. Ezzel kapcsolatban három gazdaságetikai alaptételt 

fogalmazott meg:  

1. lehet emberi tulajdon, de igazságosan kell elosztani 

2. igazságos teherviselés (adó) 

3. kigazdálkodott javak és szolgáltatások elosztása a szegénység leküzdése céljából.
57

 
 

3.6.2. Munkaetika, koldus tilalom, szociális állam kialakítás (jogállam) 

 

                                                 
56

 Stanford REID: Early of Capitalism, 1992 
57

 Dr. Christoph STÜCKELBERGER: Tulajdon és közjó viszonya 
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Kálvin által 1561-ben kiadott egyházi rendtartásából megtudhatjuk, hogy a koldulás 

ellentmond a jónak, és el kell utasítani azokat, akik a templomok előtt koldulni szeretnének. 

Mivel a koldulás ellentmond az emberi méltóságnak. Feltétlen feladatának érzete, hogy 

megakadályozza a munkanélküliséget. Ezért az egyházi és állami közösségek kötelessége, 

hogy szociális intézményeket hozzanak létre a rászorulók érdekében. Itt jelent meg a diakónia 

és a szociális állam körvonalai. 

Gazdaságetikájában a kölcsönös kötelezettség vállalása is szerepelt, melyben a felsőbbség és 

a nép viszonyát szabályozta. Meghatározta mik lehetnek egy állam jogai és kötelezettségei. 

Körülírta a tulajdon védelmét és mik lehetnek egyéni jogok, a polgárok engedelmességi 

kötelezettségét az állam felé. Az államnak feladata gondoskodni a fair és tisztességes 

kereskedelmi szabályok bevezetéséért, illetve a korrupció megfékezéséről.  

 

3.6.3. Állami élet 

 

A szociális etika egyik legfontosabb területe az állami élet.
58

 Ahol van emberi élet,
 
ott van 

erkölcs is. Az emberek kapcsolatban élnek egymással, így az állami szféra a erkölcsi területbe 

esik. Keresztyén erkölcsi elveknek kell érvényesülnie: politikában, parlamentben, 

kormányzáson keresztül az közéletben is.   

 

3.6.4. Az Állam  

 

Állam lényegéről több definíciót is megismerhetünk a kálvinistáktól. Néhány fontosabbat 

említenék meg. 

1. Sebestyén Jenő: maghatározott területen közös főhatalom alatt szervezett, a 

joguralom fenntartására és a szellemi- anyagi jólét megvalósítására hivatott 

embersokaság. 

2. Geesink: körül lehet írni és nem meghatározni. Egy szervezett nép, meghatározott 

területen, a maga külön országában. 

3. Savornin Lohman: államnak nincs fogalma 

4. Stahl: egy nép kapcsolata egy felsőség alatt, az anyagi-szellemi javak védelme és 

fejlesztése, illetve a jog és az igazságosság védelme céljából. 

 

Ebből következik, hogy az állam fogalma, egy szervezett népközösség egységes jogrend 

szerint él, amely életét egy szuverén felsőség uralma alatt szabályozza.  

 

Állam eredete: 

Az állam természetes úton jön létre. Mint ahogy az állam lényegét, az eredetét sem tudják 

pontosan meghatározni. 

Jogtudományi és szociológiai elméleteket sorakoztat fel: 

1. teokratikus: Isten közvetlenül és közvetve az egyház által alkotta meg az első államot 

2. erősebb jog: nagyobb fizikai erejű nép legyőzte és hatalma alá kényszerítette a 

kisebbet 

3. patriarchális: államhatalom a földtulajdontól származott 

4. szerződési (contra social): individuumok közös akarattal szerződésre lépnek, 

egyesülnek, közös akaratuknak alávetik magukat és közösséggé szerveződnek. 

 

A reformáció visszatért az őskeresztyénséghez, így az állam Isten szuverenitása alá tartozik és 

csak Istennel lehet kapcsolatban. A Kijelentés alapján az állam isteni rendelés, közösségre 
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teremtett emberi élet. Így az eredetét Istennél kell keresni, mert Ő ruházta fel az embert 

államalkotási képességgel. Vagyis az állam nem egy naturális evolúció terméke, hanem az 

egyetemes kegyelem gyümölcse. Ebben is megmutatkozik Isten irgalom-etikája, miszerint 

kegyelme alá vonta az emberiséget, hogy megakadályozhassa a bűn további rombolását és így 

emberi életközösségek létrejöttének elősegítését tette lehetővé. Isten az embert jónak 

teremtette, de Ádám és Éva bűnbeesésével bekövetkezett az emberi természetünkben az 

eredendő bűn. Természetünkbe beivódott a bűn, de önerőből javíthatunk rajta.  

Két féle kegyelem létezik:  

1. egyetemes, mely minden emberre kihat (az állam institúciója) és 

2. különös, mely csak a hívőkre hat ki (az egyház institúciója).  

 

Brunner szerint az államokban három ismérvét fedezhetünk fel: 

1. teremtésszerű közösséget 

2. bűnre vonatkozó fegyelmi rendet 

3. hatalmi valóság („minden állam fölött egyfelől ott ragyog a teremtésnek valami fénye, 

másfelől pedig ott lebeg Isten-ellenes hatalmak nehéz árnyéka, amit eredendő bűnnek 

ismerünk”)
59

 

 

Az állam célja:  

 

A református etika a célja. Isten hozza létre az államot. A célt Isten rendeli ki számunkra. Van 

világi és teológiai meghatározása is, az alábbi elméleteket lehet felsorakoztatni: 

1. önfenntartási: az állam, mint személy intézményesül célok elérésére 

2. időrendi: állam feladata a joguralom megvalósítása 

3. jóléti: állam a jogrenden kívül, be kell avatkoznia a kulturális és gazdasági térfélre is.  

4. ideális: állam feladata az erkölcsi tökéletesség megvalósítása 

 

Az állam feladata, hogy egy ún. szabadságszférát kell biztosítania a polgárok számára, és a 

keresztyén vallási erők fejlődését is elő kell, hogy segítse.  

Kuyper meghatározása szerint az állam célja: az állam eszköz, az erkölcsi világrend 

megvédésére, amely Istentől származik.  

3.6.5.Keresztyén állam formái 

 

Többféle formája lehet: 

1. intézményes: államvallásnak fogadja el 

2. organikus: hivatalosan semleges marad, de a nép egyfajta kényszerítést alkalmaz az 

állam felé 

3. toleranciás: minden felekezet elismeri a másikat 

4. neutrális: szabad mozgást ad, de nem törődik vele 

5. ellenséges: mindennek szabad mozgást ad, kivéve a keresztyén vallásnak.  

 

Az államnak kötelessége biztosítani a szellemi, lelkiismereti és gondolkodásszabadságot. Az 

alábbiak külön-külön egyéni szuverenitással rendelkeznek, amelyek az emberiség ősjogaihoz 

tartoznak, alapjogok.  

Lelkiismeret az embernek az a tudata, saját meggyőződése szerint és erkölcsi törvényei 

alapján cselekszik. Ez egy református alapelvnek számít.  

 

Kétféle lelkiismeret szabadságot különböztetünk meg:  
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1. passzív: tudjuk és hisszük, hogy jelen van 

2. aktív: jogom van hozzá, hogy ezen szabadságomat szabadon gyakorolhatom. 

 

3.6.6. Szuverenitás 

 

Ez egy olyan hatalom, amely felett nincs más hatalom, korlátozást nem enged. Ilyen hatalma 

az embereknek nincsen. Szuverenitás valamely tárgy felett: 

1. birtokolom az egész tárgyat 

2. a tárgyat magam alkottam 

3. amelyekből előállítottam a tárgyat, azok általam adódtak 

4. én szabályozom más tárgyakhoz való viszonyát. 

A népszuverenitás egy olyan államjogi elv, mely szerint forrása a népakarat, így a felsőség a 

néptől szerzi a maga szuverenitását. A francia forradalomnál is ez történt, azaz Isten helyébe a 

nép került. Innen származik: „a nép szava Isten szava”. 

A kálvinisták szerint a politika és az államjog egyedül Istenben van a szuverén hatalom 

forrása. 

Totális állam és a szuverenitás: 

Napjainkban a totális állam kialakulásának két formáját különböztethetjük meg: 

1. nemzeti és faji alapon kiépített 

2. marxista osztályuralom szerinti. 

A totális állam nem csak egy szuverenitást ismer el, így ebből következik, hogy messze nem 

állnak egymáshoz közel, mert a kálvinista felfogás szerint nem lehet diktátori hatalma, 

emellett a kiindulópontja öncélú államfogalmat foglal magába. A kálvinizmus szerint Istentől 

származik a szuverenitás is. „Mert Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek. Övé a 

dicsőség mindörökké”(Róm.11:36). 

A kálvinista politikai hitvallás szerint – Kuyper által- a Szentháromság Isten tökéletes 

szuverenitása, népek felett csak Isten rendelkezhet, semmilyen más hatalom vagy személye 

nem teheti.  

 

3.6.7. A keresztyén ember politikai kötelessége 

 

Három féle típusa lehet: 

1. alattvaló (felsőség alatt van; állami, katonai és gazdasági kötelezettségei lehetnek) 

2. állampolgár (felsőséggel együtt alkotja az állami életet) 

3. hazafi. 

 

3.6.8. Az állampolgárok kötelességei 

 

Sok tekintetben azonosak a hazafi kötelességeivel. Politikai (politikai jogok gyakorlása), 

katonai (a Szentírás nem ítéli el a katonai szolgálatot) és gazdasági (adó fizetése) kötelességei 

lehetnek.  

 

3.6.9. Jog és igazságosság 

 

Az állam egyik legfőbb feladata a jogrend biztosítása, a jogszolgáltatás és az 

igazságszolgáltatás.  

A jog, Stanner szerint: az emberi együttélés sérthetetlen kényszerszabályozása. A kálvinisták 

szerint a felsőség feladata és kötelessége, hogy a jogot megvédje és az illetéktelen 

beavatkozásoktól óvja. A pozitív jog pedig csupán eszköz, hogy emberek egymás közti 

kapcsolatát biztosítsa. 
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3.6.10. Kálvinizmus és a politika 

 

Tévhitként terjedt el, miszerint a kálvinisták úgy gondolják, hogy a politika igaz hű 

keresztyénnek nem méltó foglalkozás. A politika által a keresztyén népek, államok és 

egyházak kiszolgáltatják magukat a világi elemeknek. Ezzel teljesen ellentétesen azt vallja, 

hogy a vallásosság és a politika nem hogy összeférhetetlen vagy kizárná egymást, hanem 

kiegészítik egymást. Minden vallásban van politikai erő. A vallás mindennemű 

cselekedeteinket szabályozza, így jelen van bennünk ugyanúgy a politikai és szociális erő is. 

 

A történelem során a kálvinizmus és a római katolicizmus tudott egy határozott és különálló 

politikai jelentőségűvé válni.  A kálvinizmus teológiai eredetű, de kezdettől fogva 

határozottan a keresztyénség politizáló formája volt. Ennek tükrében mondta Kuyper, hogy a 

vallás és a politika elválaszthatatlanok. A kálvinizmus szerint a politikával foglalkoznunk 

nem csak jogunk, hanem kötelességünk is. 

 

3.6.11. Kálvin a polgári kormányzásról a Rómabeliekhez írt levelek által 
60 

 

„De politica administratione” („kötelességünk teljesítésére ébredjenek”) 

Az Institutio 1536. évi kiadását követően, 1539-ben Strassbourgban, majd 1551-ben Genfben 

adta ki a Pál apostol Rómabeliekhez írt levelének magyarázatát.
61

 

A Károly féle fordítás szerint két szakaszra lehet a mai Róm. 13 részét osztani: 

1. Minden Istentől származik és így a hatalmasságok is tőle nyerik erejüket 

2. Aki a hatalmasságokkal szembe fordul, az egyben Istennel is. 

Kálvin-kutatók vallják, hogy a történelmi értékén túl a kortársakra is vonatkozik. A 

reformációnak hitvitából mozgalommá válásával egyidőben a visszafojtott társadalmi 

feszültségek is felszínre törtek. 

Szentírásnak üzenete van a „felső hatalmasságok” számára: 

„1. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, 

hanem csak Istentől: és a mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek.  

  2. Azért, a ki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; a kik 

pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek.  

  3. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é 

pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól.  

  4. Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül 

viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, a ki gonoszt cselekszik.  

  5. Annakokáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért 

is.”
62 

Kálvin jogi és államjogi tanulmányaiból tudhatjuk meg, hogy különböző államformák és 

átmeneti formák is léteznek. Platón államtana szerint három államformatípust 

különböztethetünk meg, melyekből kitűnik, milyen formának mi lehet a veszélye:  

1. monarchia zsarnokság 

2. előkelők uralma pártharcok 

3. népuralom lázongás (anarchia). 

Erős hasonlóságot vehetünk észre Kálvin és Platón látásmódjában. Kálvin szerint is korlátozni 

kell valamilyen eszközökkel az adott „felsőséget”.  

 

3.6.12. Hatalom és az állam 
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„Krisztus azért váltott meg bennünket oly nagy áron, amennyibe neki a mi megváltásunk 

került, hogy az emberek gonosz kívánságainak szolgálatába ne adjuk magukat és még sokkal 

kevésbé vessük magunkat az istentelenség alá” (Az 1559-es Institutio utolsó mondata)
63 

A hatalmat és az állam felfogását a nyugati (latin) keresztyénség keretein belül kell 

elhelyeznünk, mivel lényegesen eltér a bizánci (görög) kereszténység megközelítésétől. 

Három jelentős különbséget foglalhatunk össze: 

1. A nyugati egyház a római jogi örökséget teljes egészében őrizte meg, mint a szervezeti 

és egyházjogi struktúrájában, és mint a teológiai nyelvezetét is. 

2. Jogi és teológiai szemléletbeli eltérés erősebben nyilvánul meg. Ez a keleti ortodox 

egyházban visszhangot váltott ki, így alakult ki a nyugati egyház legkeletibb határa a 

Baltikum és Erdély lett.  

3. A „felsőséget” Istentől eredeztette 

A harmadik pontom értelmezése a történelem folyamán folyamatosan változott, más-más 

értelmezések váltak alkalmazási formává. A világ őseredet magyarázata és vizsgálata 

különböző egyházakban és hatalmakban állandóan visszatérő témakör. A görög egyházatyák, 

a Szentháromságot is monarchikusan képzelték el: az Atya az őseredő és általa van a Fiú és a 

Szentlélek. A V. században Augustinus Szentháromságtana vált uralkodóvá: szeretetkapcsolat 

dinamikusabb közösségi képével magyarázta, azaz egy közösségi együttműködést 

feltételezett.
64

 Az uralkodói hatalom korlátozása így csak nyugaton jelent meg. Az 1222-ben 

kiadott Aranybullában, - amelyet II. Endre ellenállási záradékként írt alá-, a főpapok és 

főrendek megtagadhatják az uralkodónak való engedelmességét, ha az nem tartaná meg az 

„alkotmányban” foglalt esküjét.
65

 Kálvin maga is ebben a császár – fejedelem - magisztrátus 

hármas hatalmi megosztásban látta a garanciát. Azzal, hogy garanciákat viszünk bele a 

hatalommegosztásba, azzal a népet védelmezzük. Az Institutio-ba a következőket írta Kálvin: 

„Ha ezek az erőszakos önkénykedő és a föld népét sanyargató királyokkal szemben gyáván 

meghunyászkodnak, hallgatásukat elvetemült hitetlenségnek állítom.”
66 

Az ellenállás gondolata nem csak Kálvinnál, hanem követőinél Théodore Bézenél és John 

Knox-nál is hangsúlyosabbá vált és a zsarnok uralkodóval szembeni fegyveres 

ellenvédekezésre, sőt akár megölésére
67

 szólították fel a népet.  

Kálvin a közösségi ellenállás legitimálásával nem akart az anarchia felé fordulni. Az egyéni 

ellenállást csak is kizárólag a lelkiismereti okból tartja megengedhetőnek, ha a hatalom 

olyasvalamit kívánnak a néptől, amit nem tart megengedhetőnek. „Istennek kell inkább 

engedni, hogysem az embereknek.”
68

 Az ellenállás egy olyan ultima ratio, amelyre nem 

szabadna sor kerülnie, ha az állam a maga hatalmát a bibliai és erkölcsi rendnek megfelelően 

gyakorolná. A Római levél 13. fejezetében olvashatunk erről, miszerint: „a közjó védelmére 

és a gonosz megfékezésére. Ez a kényszerítő hatalom, amelyet a kard szimbolizál, három 

területre terjed ki: az igazságszolgáltatásra, a hadviselésre és a rendfenntartásra”
69

.  

A hatalommal szemben az ellenálláson kívül Kálvin egy másik alternatívát is megemlít, ez a 

történelmi önvizsgálat kérdése. Azaz, hogy Isten a sanyargató hatalommal sújtja a népet a 

korábbi bűneiért
70

. Ez a szemlélet hatotta át a reformátorokat a XVI. században a török 

hódoltsággal kapcsolatosan. Egyetemünk névadója, Károli Gáspár Két könyv című művében 

a mohácsi tragédiát a magyar nép eddigi konkrét nemzeti bűneiből vezeti le.
71
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Kálvin a hatalom megváltoztatását két féle módon tette lehetővé:  

1. történelmi tapasztalatokra épít 

2. ember természeténél fogva közösségi lény, így természeténél fogva rendet alkot.
72

 

 

3.7 Kálvin aktualitása 

 

Kálvin időszerűségéről gondolkodunk, akkor nem azt kérdezzük, milyen hatása van 

napjainkban, hanem azt, hogy az általa megfogalmazott gondolatok ma is érvényesnek 

minősülnek. Az európai gondolattörténeti múltban nem egyszer volt látható, hogy a hatás és 

érvényesség különállóan is létezhet. Kálvin munkássága nem pusztán járulékos elemei voltak 

az európai történelemnek, hanem éppen általuk vált a nyugati kultúra önmagává. Ilyen 

értelemben a közvetett hatás nyilván kitörölhetetlen. 

Kálvintól éppen azt lehet mindenekelőtt megtanulni, hogy a keresztyén ember igényt tart arra, 

hogy létének egészét valamiként értelmezze, és ennek eredményét egységes egészben lássa.  

Az Institutio meghatározó kezdő mondatai erről szólnak: „Egész bölcsességünk,…két részből 

áll: Isten s önmagunk ismeretéből. Egyébként, bár egymással sok kapocs fűzi őket össze, nem 

könnyű eldönteni, hogy melyik előzi meg és szüli magából a másikat.”
73

  

Szinte minden évszázadban előforduló örökérvényű és időszerű a kálvini gondolkodás 

például a szociáletikája révén. A legjobban a munkában valósulhat meg. A hitben való 

kitartásjellege és a világ felelősségteljes alakítása mennyire harmóniában van egymással 

Kálvin látásában, arra legjobb példa a munkával összefüggő imádság a Genfi Kátéban: 

„Cselekedjed azonkívül, hogy míg az élet megvédelmezése okából munkálkodom és azokról a 

dolgokról gondoskodom, melyek a test táplálására és ruházásra tartoznak, mégis magasabbra 

emeljem lelkemet, ti. ahhoz a boldog és mennyei élethez, amelyet gyermekeidnek megígértél.” 

A „lelki” és a „világi” itt már nem kerül elválasztásra; a kettő sokkal inkább egymásra 

van utalva és egymást kiegészíti. A gyülekezet egésze, azaz minden egyes tagja áll ama 

feladat előtt, hogy minden munkájában és tevékenységében – legyen az gazdasági, 

tudományos vagy politikai jellegű – a hitbeli engedelmesség útját járja. A keresztyén ember 

minden cselekedete tulajdonképpen olyan emberi magatartás, amelyre Isten parancsolata 

érvényes. Minden munka egyszerre világi és lelki, imádság és reménység által kísért 

tevékenység.
74

 Kálvin ugyan teológiájából vezette le szociáletikáját, de a konkrét 

cselekvésben az adott társadalmi viszonyokra is figyelt. Kálvin szerint a szociálpolitika alapja 

a keresztyéni méltányosság, a felebaráti szeretet. Az állam feladata a szociális gondoskodás! 

Ha azután a vezetők visszaélnek hatalmukkal, az egyes embernek csak passzív ellenálláshoz 

van joga. Kivételes helyzetben egy-egy már létező legfelső vezető csoport, intézmény lehet 

jogosult az ellenállásra.
75

 

Aktualitásaként a Hiedelbergi Káté 450 éves mivoltának újra felfedezésében 

szembesülhetünk. A Káté egyfajta bibliamagyarázatos kézikönyv. Nem véletlen, hogy a 

szerzői az egyes hitvallási tételeket vonatkozó igehelyekkel támasztották alá: meglehet, hogy 

a későbbi nemzedékek másképpen olvassák – de aki ellentmond neki, csakis a Szentírás 

alapján teheti. Elsőrendű célja az Istennel való személyes kapcsolat. Nem törvénykönyv, nem 

ad konkrét útmutatást, hogy egy konkrét helyzetben hogy kell döntenünk, hanem irányt mutat 

és határokat szab.
76

 Az etikai vonatkozása az ember felelőssége Isten előtt. Tudnunk kell 

azonban, hogy a káté semmiképpen sem nevezhető rendszeresen kifejtett, tételes 
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etikakönyvnek, sokkal inkább határokat szab, azáltal, hogy a hitet és a cselekedeteket 

összekapcsolja.
77

 

Befelé irányuló önkritika és kifelé irányuló éberség: egy politikai és szociális értelemben 

egyformán elkötelezett egyháznak ezek az ismertetőjegyei. Az egyház a megbocsátás által él 

és vállal részt Jézus Krisztus szolgálatában, az emberekhez való szeretetteljes odafordulásban 

és a világért való imádságban. Akkor, amikor az egyházban a lelkész-centrikusság és a 

szubjektivizmus egyre nagyobb teret kap, ennek a reformátori gondolatnak a felidézése 

elengedhetetlen.
78

 

A katolikus eukarisztiát súlyosan elítéli. Ez az egyetlen „politikai" felelet a Kátéban – 

melyet csak a második kiadásba foglaltak bele. Néhány évtizede ezt a Német Református 

Szövetség egy lábjegyzetben kiegészítette a következőképpen: „Ez az elutasító válasz 400 

évvel ezelőtt fogalmazódott, amely, mind nyelvileg, mind pedig tartalmilag ebben a formában 

nem áll meg.”  A „kárhozatos bálványimádás” az egykori szocialista országokban állami 

nyomásra nem szerepelhetett a szövegben. Magyarországon a mai napig éles vita folyik erről 

a két kifejezésről.
79

 

 

3.7.1. Magyar aktualitás a politikai életben: 

„Mi azért akarjuk a hatalmat, (...) azért akarunk kormányra kerülni, hogy a keresztény 

értékeket megvalósíthassuk a társadalom javára”  

Semjén Zsolt: a keresztények részt vegyenek a politikában, mert ez által lehetőségük nyílik 

értékeik alapján a társadalom szolgálatára. Erről a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke a 

párt protestáns műhelyének országos konferenciáján beszélt. A pártelnök elfogadhatatlannak 

nevezte azt az elvárást, hogy az egyház ne politizáljon, mert mint mondta, az egyház mi 

vagyunk. A keresztény értékeket akkor lehet érvényesíteni a törvényekben, az 

önkormányzatokban, illetve az élet más területein, ha a KDNP is része lesz a hatalomnak. Ha 

tudatosan kívánják értékeik mentén az országot formálni, s ennek eszköze a politikai párt, 

azaz a KDNP, s ezen belül a Protestáns Műhely is. 

 A politikai hatalom az szolgálat, és nem ördögtől való dolog. Álláspontja szerint a hatalom 

akkor válik ördögtől való dologgá, amikor öncélúvá válik. Jó cél szolgálatára a hatalmat 

„Isten adta eszköznek” nevezte a politikus.
80

 

Balog Zoltán: „Az teljesen nyilvánvaló, hogy a trianoni határokon kívül rekedt felekezet-

testvéreinknek (...) a túlélése, nyelvük megőrzése a református egyháznak nem csak a jogi 

keretei nélkül, de teológiája, hitbeli meggyőződése nélkül sem ment volna”. Nem véletlen, 

hogy azokon a magyar területeken, ahol nagyobb és erősebb a református közösség, ott sokkal 

életképesebb és túlélőképesebb a magyarság, mint ott, ahol a magyar nyelvű emberek 

katolikusok. A kálvinizmus hozzájárult a nyelv és a nemzeti identitás megőrzéséhez.
81

 

A Kálvin-kutatások időszerűsége kimeríthetetlen és teljes szellemi örökség egyre mélyebb és 

átfogóbb összefüggéseit próbáltam feltárni. Ezek megértése és értékelés teológiai, 

kortörténeti, politikai és jogi előismerteket feltétételez. Az általam megismert hiteles kálvini 

tanokat és ezek hatását vizsgáltam a mai modern társadalmi leképződések példáin keresztül. A 

kálvini teológia főbb összefüggéseinek feltárásával és azok bemutatásával, illetve a társadalmi 

viszonyok alakulására és a mai közéletre gyakorolt hatását kívántam bemutatni. 
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3.8. Utószó 

Áprily Lajos: 

 

„S megered tolla lázas éjszakákon, és növekedve ír és írva nő. Amit leír, a századokba 

csendül, sors lesz belőle, szellem és erő. Acélos új rend, győzelmes tanítás, Világformáló, s 

mégis ősi szó. S teremtve hull a szomjazó szívekbe: Igaz tudomány, Institutió”
82
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