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AZ IGEHIRDETŐ KÁLVIN ÉS WESLEY
tut

Literáty Zoltán

Nem gyakori dolog, hogy a Kálvin és Wesley közötti kapcsolatról beszélgethe-
tünk. Könyvtárunkban kicsit utánanéztem, hogy vajon található-e valami érté-
kelhető, használható anyag a múlt századból e témában, de rá kellett jönnöm, 
hogy a mintegy száz évvel ezelőtti református viszonyulás a metodista mozga-
lomhoz nem volt éppen baráti. Homiletikatörténeti munkájában még Ravasz 
László is kritikus hangnemben szól a tömeghatásokra alapozó, pietizmussal  
átitatott redukált kálvinizmusról. Elnézést az erős indításért. Úgy gondolom, az 
egy évszázaddal ezelőtti református távolságtartás ma már nem létezik ugyan-
abban a formában, de azért egy kis előítélet megmaradt, pl.: „tudod-e ponto-
san mikor tértél meg?”, vagy „tökéletes vagy-e már?” és hasonlóak. Ez nem jó. 
Mármint az előítélet, s ezért választottam ezt a témát, hogy kicsit lebontsak eb-
ből a református tradícióból. Manapság nem egymással szemben identifikáljuk  
magunkat, hanem egymás mellett. Így kívánom én is a következő gondolatai-
mat megosztani. 

Az előadás a téma szellemében előbb Kálvin igehirdetői munkáját veszi szem-
ügyre, s ehhez viszonyítja majd Wesley munkásságát. Azonnal meg kell jegyez-
nem itt az elején, hogy a református egyház közel sem áll olyan jól Kálvin pré-
dikációinak feldolgozásával és magyarra fordításával, mint a metodista egyház 
Wesley-ével. Kálvin magyarra fordított prédikációi alig haladják meg ujjaim szá-
mát, Wesley prédikációi két különböző kiadásban is napvilágot láttak már az el-
múlt tizenöt évben. Mivel a legutóbbi Kálvin „sorozat” a hegyi beszédről került 
kiadásra magyarul, ezért ezt igyekeztem alapul venni, mivel Wesley is prédikált 
ezekről a textusokról. Ugyanakkor nem analitikus elemzést végzek majd, azaz 
nem a prédikáció ismertetésre vállalkozom (hiszen ezt bárki el tudja olvasni), 
hanem azoknak az összefüggéseknek, következtetéseknek a megfogalmazására, 
melyek kettejük igehirdetői, homiletikai gondolkodásából levonhatóak.
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Ami kettejük legnagyobb hasonlóságaként megemlíthető, az az alkalmazkodó-
képességük saját koruk kihívásaira. Kálvin a 16. századot, Wesley kétszáz évvel 
később a 18. századot látta maga előtt, mint amelyik teljes egészében szorul rá 
Isten Igéjére. Közös bennük, hogy saját egyházukat látták reformációra szorult-
nak. Egyikük sem kívánt új egyházszervezetet alapítani. Mindkettő reformátor 
a maga nemében. Kálvin a római egyházat kívánta megújítani, Wesley pedig az 
anglikánt. Mindketten saját koruk egyházának államegyházi terheit kívánták  
leoldani, s a tiszta, kegyelemből megélt keresztyén életet hétköznapivá tenni. 
Kálvin esetében a Rómától távolodni kívánó nemzeti törekvések látszólag ugyan  
segíthették a reformátor helyzetét, de valójában ezek nem hitbeli törekvések vol-
tak. Azaz Kálvinnak és Wesleynek egyaránt sok küzdelmet jelentett az igaz hit 
képviselete és védelmezése. 

Ugyanakkor kettejük különbsége is tulajdonképpen ebből adódik. A kétszáz év kü-
lönbségei, a szociológiai, főleg vallásszociológiai eltérések meghatározzák az igehir-
detésük különböző módját. Kálvin tanító. A humanista retorika által megalkotott 
didaszkalikum beszédnem jelentkezik elsősorban kommentárirodalmi munkássá-
gában. Számára a prédikáció rendkívül szigorú filológiai (grammatika, dialektika, 
retorika) alapozással kezdődik. Ő elsősorban doctor, aki tanít. Számára az Istenre 
alkalmazott analógia is első renden a tanító és a tanuló hasonlata. Retorikai szem-
pontból a logika kap nagy hangsúlyt, azaz a beszéd tartalmi összefüggései. Wesley 
viszont sokkal közelebb ál a tanácsadói beszédnemhez, azaz a döntésre hívó be-
széd, az evangélizáció mestere ő. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy a protestáns or-
todoxia kiszélesedett medrének két partján állnak ők. Kálvin tanít, Wesley ébreszt. 
De mindketten ugyanattól a szándéktól vezéreltetve: Isten igéje legyen a keresztyén 
ember életét átformáló és folyamatosan formáló, megszentelő erő. 

Közös homiletikai talajon álltak ők. Wesley nem csak dogmatikai, de homiletikai 
szempontból is alig változtatott a reformátortól kapott örökségen. Kálvin taní-
tandó embert, Wesley döntést hozó embert lát maga előtt, de mindkettejük ese-
tében igaz az, hogy látják az embert maguk előtt (orthodoxiával ellentétben).  
Ebben pedig mindkettejük retorikus viszonyulása játszott fontos szerepet. Hogy 
ezt bemutassam, még a Kálvint is megelőző korból indítom az érvelést.

Augustinust követően, valójában a reformáció kora volt az, amely a homiletika 
és az ókori retorika között szerves kapcsolatot vélt felfedezni, és az igehirdetés 
tudományát tudatosan is az utóbbi, azaz a retorikus gondolkodás keretein be-
lül értelmezte és fogalmazta meg. Ennek az lett az eredménye, hogy Augustinus 
után Erasmus volt az első olyan személy, aki rendszerezett homiletikát bocsá-
tott útjára. 
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A kor jellemzője, hogy a humanista alapokon felépülő retorikus gondolkodás 
lényege, hogy a legnagyobb társadalmi értékek a kommunikáció folyamatában 
megvalósuló értékek. Így lett aztán a megreformált egyház legnagyobb értéke 
az igehirdetés, amely az emberi kommunikáció keretében valósult meg. A kora-
beli retorikus eszmény szerint nem csak a helyes mód tartozik a retorika terü-
letére, hanem az igaz kommunikálása is. Sőt az lesz igazán szép, ahol az igazsá-
got helyesen fejtik ki.  

Itt természetesen nem azt a leegyszerűsített kérdést kell feltenni, hogy ak-
kor retorika, vagy homiletika? Pl.: Erasmus tisztában volt azzal, hogy a klasz-
szikus retorikához képest a homiletika tárgya más. Ám mégis egy új szót hono-
sított meg a homiletikán belül a prédikáció kifejezésére, melyet nem a skolasz-
tikus ars preadicandi alapján, hanem az azt megelőző időkből vett át. Ez a szó 
a concio, mely ebben a jelentésében az egyházi irodalomban nagyon ritkán for-
dult elő korábban, ezután viszont szinte mindenki ezt használja. Erasmus ezzel 
a mondattal kezdi művét: „Az ekklézsia szó, amit mi egyháznak fordítunk, meg-
egyezik a latin concio szóval, mely emberek egybegyűlését jelenti, akiket azért 
hívtak össze, hogy közös dolgaikat megbeszéljék. Akit pedig kijelölnek, hogy 
beszéljen az egybegyűltekhez, »ecclesiastes«-nek (egyházi szónok, prédikátor) 
nevezzük.”1 A Pál apostolnál említett ekklészia szó itt is megteremti az igehir-
detésről való gondolkodást, e szóval az igehirdetés szituációját határozza meg. 
Azaz a fogalom-párhuzammal Erasmus ki is jelölte az igehirdető és az igehirde-
tés kereteit és egymáshoz való viszonyát a következő időszakra. Mivel az antik 
irodalomban a concio szó a genus deliberativumhoz kapcsolódott, így a prédiká-
ció műneme is adott volt. Erasmus itt találta meg a 15. századi itáliai oratoriák 
által alkalmazott demonstrativummal szemben az igehirdetés általa helyesnek 
vélt műnemét. A deliberativumhoz való kapcsolás tehát az igehirdetés elméletén 
belül a meggyőzés szándékát erősítette, ahogy azt Pál apostol esetében is láthat-
tuk a korinthusi levelek alapján.

Erasmus másik nagy, ha nem a legnagyobb hatása a protestáns homiletikai 
tudományra a genusokból lett ususok, ismertebben az applikáció, az alkalma-
zásnak a prédikáción belüli különválása. Mivel az igehirdetés mindig is rendel-
kezett bizonyos saját intenciókkal a hallgatók felé, ezt Erasmus az applikáció  
tanának kidolgozásában és fejlesztésében vélte megvalósíthatónak. Az appliká-
ció fogalma és gyakorlata, azaz a hallgató szerepe az igehirdetés folyamatában, 
retorikus viszonyulás az igehirdető részéről a hallgató felé. 

1 Erasmus, D.: Ecclesiastes Or the Preacher: An Essay (1797) reprint: Whitefish, MT, Kessinger 
Publishing, 2003, 1.
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Kálvin igehirdetését mind a tanácsadói beszédnem, mind pedig az applikáció-
ra való törekvés általánosan jellemzi. Ez kommunikációs modelljében nagyon 
jól megmutatkozik. 

Kálvin teológiájában és kommunikációs modelljében ez az ún. alkalmazko-
dás vagy hozzáigazítás elmélete. Ezt a teológia az accomodatio tanának ismeri. 
„A Szentírásban, mondja Kálvin, Isten verbálisan, szavak formájában mutatkozik 
meg. De hogyan érhetnek föl a szavak Isten nagyságához? (…) Amit Kálvin erről 
a kérdésről mond, azt a keresztyén gondolkodásban kifejtett legértékesebb alko-
tásának tartják. Elméletére rendszerint a ’hozzáigazítás elve’ kifejezéssel utal-
nak. (…) A kijelentéssel, mondja Kálvin, Isten az emberi elme és szív képessége-
ihez igazodik. Isten úgy festi meg magát, hogy megérthessük.”2 Az accomodatio 
tanát nem Kálvin, hanem még Órigenész fejlesztette ki. Az ő analógiája szerint, 
ha egy apa szót akar érteni a gyermekével vagy egy tanár a tanítványával, akkor 
alkalmazkodnia kell annak felfogóképességéhez. Erre alapozza Kálvin is saját 
kommunikációs modelljét. „Az »alkalmazkodás« itt azt jelenti, hogy igazodni, 
formálódni a helyzet adta szükséghez vagy az emberi képességhez, hogy felfog-
hatóvá váljon az üzenet. A kijelentésben Kálvin szerint Isten alkalmazkodott az 
emberi ész és szív képességeihez. (…) Kálvin gondolata mögött e ponton a szó-
nok hasonlata húzódik meg. A jó szónok ismeri hallgatósága képességeit, és az ő 
beszédmódjukhoz alkalmazkodik.”3 Erről Gánóczy is hasonlóképpen fogalmaz: 
„Ő alkalmazkodik a mi felfogó képességünkhöz, és úgy cselekszik, mint jó ne-
velő, jó pedagógus avégből, hogy minden ember számára megnyissa az ajtót az 
ő igéje előtt. Kinyilatkoztatja magát ékes, művészi, emelkedett, fennkölt beszé-
dekben, de egyszerű, sőt, együgyű szavakban is.”4

Az erre való utalás több helyen is fellelhető az Institutio oldalain. Amikor 
például Kálvin a teremtett világ csodáiról beszél, vagy az angyalok teremtésé-
ről, esetleg amikor a sákramentumokról, mint látható, anyagi jegyekről, mindig  
olvasható a gondolat, hogy az ember nem érné fel Istent, ha az Ige nem hajolt 
volna hozzá, az ember semmit nem értene Istenből, ha Ő nem alkalmazkodott 
volna felfogóképességéhez. A legtökéletesebb alkalmazkodás végül is akkor tör-
tént meg, amikor az „Ige testté lett.” „… az irgalmas Isten akként alkalmazko-
dik a mi felfogásunkhoz, hogy – amennyiben érzéki lények vagyunk, akik min-
dig a porban csúszva és a testieken csüngve semmi szellemi dologra nem gon-
dolunk és azt még csak fel sem foghatjuk: nincs terhére az sem, hogy azokkal a 

2 McGrath, A. E.: Kálvin, Budapest, Osiris Kiadó, 1996, 143.
3 McGrath, A. E.: Bevezetés a keresztény teológiába, Osiris Kiadó, Budapest, 1995, 139.
4 Gánóczy Sándor és S. Scheld: Kálvin hermeneutikája. Szellemtörténeti feltételek és alapvonalak, 

Budapest, Kálvin Kiadó, 1997, 57.
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földi elemekkel vezessen minket magához és épen testi dologban tárja elénk lel-
ki javainak tükörét.”5

Kálvinnak az Isten emberhez való alkalmazkodásáról szóló gondolatában ott 
van már a reformátor eszményképe az igehirdetőről. Az igehirdetőről, aki ké-
pes alkalmazkodni hallgatóihoz, aki súlyos teológiai tartalmakat képes a hall-
gatósághoz mérni és azzal megértetni. „A jó szónok ismeri közönsége korlátait, 
és ezekhez igazodva szól hozzájuk. (…) A klasszikus kor szónokai nagy művelt-
ségűek, képzettek; hallgatóik ellenben általában tanulatlanok, nem nagyon tud-
tak bánni a szavakkal. Ezért aztán a szónoknak kellett leereszkednie színvona-
lukra, ha szót akart velük érteni.”6

Ugyanakkor tőle csak egyvalaki vette figyelembe még hangsúlyosabban e 
két erasmusi homiletikai alapot, maga Wesley. Wesley számára a tanácsadói 
beszédnem az egész evangélizációs szituációt keretezte. Ahol a hallgatónak dön-
teni kell, mégpedig jövőjét illetően élet és halál kérdésében, ott a meggyőzés 
azonnali és hatásos módjaira van szükség. Ennek érdekében Wesley csodálatos 
módon alkalmazta a feltárt igazságokat kora napjaira és szociológiai helyzeteire, 
olyannyira, hogy azt még a retorikai módszertanban gondolkodó fiatal Ravasz 
László is túlzott hatásvadásznak találta. Wesley igehirdetéseit olvasva viszont 
elmondható, hogy szó sincs túlzott hatásvadász elemekről, vagy hozzáállásról.

Ritkán töltötte be keresztyén igehirdető korának lelki szükségeit olyan nagy 
hatással, mint tette azt Wesley. A 18. századi Anglia szabadosságában a tiszta-
ság és a szentség igehirdetője tudott lenni. Amikor Angliát a törvénytelenség, 
kizsákmányolás, rabszolgatartás, ipari forradalom, deizmus, racionalizmus, és 
ugyanakkor a libertinizmus jellemezte, akkor elemi erővel szólalt meg rajta ke-
resztül Krisztus igazsága, a hit által való megigazulás és a Lélek hatalmában tör-
ténő megszentelődés üzenete. Hatása kétségbevonhatatlan. Míg a szociális, tár-
sadalmi vagy akár vallási egyenetlenségek Franciaországot a század végén láng-
ba borították, addig Anglia életére más szellemek nyomták rá pecsétjüket: ezek 
egyike Wesley volt. Angliát az ébredés más útra vitte, Wesley az élet keresztyén 
útját hirdette. Hatása – társadalmi és lelki - Kálvin korabeli hatásával mérhető.

Azt hiszem kijelenthető, hogy nem Wesley volt ennek az ébredésnek a legha-
tásosabb igehirdetője (ez talán Whitfieldről elmondható), de szervezőkészsége 
és rendszerező adottsága révén, mégis az ő igehirdetői munkássága emelkedik ki 
leginkább ebből a korból. Hatása nem az ékesszólásban (retorikai technikájában) 
volt, ahogy Kálvinnak sem, hanem a retorikus gondolkodásában. Bányászoknak, 
molnároknak, katonáknak, elítélteknek egyaránt hirdetni tudta a keresztyén hit 

5 Kálvin: Institutio, IV.14.3, 555.
6 McGrath 1996, 143.
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legalapvetőbb igazságait, (megigazulás, megszentelődés, üdvösség hit által, újjá-
születés stb.) mégpedig úgy, hogy annak a hallgatók életében látszott meg a gyü-
mölcse. Bár eleinte idegenkedett a szabadtéri igehirdetéstől, nem tudta elkép-
zelni, hogy Isten templomon kívül is megmenthet embereket, de aztán, ahogy 
bezárultak előtte sorra az anglikán templomok kapui, rákényszerült arra, ami-
re az ő Ura is, hogy szabad ég alatt hirdesse az igét. Azt írja naplójában, hogy 
valószínűleg Jézus idejében is lehettek templomok, mégis megtartotta a hegyi 
beszéded a sokaságnak. Aki nyolcvanöt éves korában is arra panaszkodik, hogy 
már nehéz a lovaglás és nehéz a napi két prédikáció, arról elmondhatjuk, hogy 
az egyik legnagyobb evangélizátor volt, aki valaha is élt. Megtérése óta csak lán-
goló tűzként volt képes hirdetni minden elveszettnek az evangéliumot és min-
dent túlélni képes vasakaratával tanította hallgatóságát a megszentelődés útjára. 

Miben fedezhető fel Wesley alkalmazkodása? Leginkább abban, hogy a hall-
gatót látta maga előtt elsősorban, a hallgatót, akinek be kell töltenie lelki szük-
ségeit. Félreértés ne essék, nem népszerűséget kívánt és nem akart a hallga-
tó kedvében járni, de az üzenet megfogalmazásakor egyedül a hallgatóra volt  
tekintettel. Kinek, ill. kihez, vagy akár kivel beszél. Amit korának anglikán  
középréteget megcélzó egyháza nem volt képes elérni a munkástömegek, vagy 
a perifériára szorultak körében, azt küldetésbeli kötelességből megtette helyet-
tük Wesley, aki nem az egyház formáira, hanem egyedül a hallgatóra figyelt. Ez 
a tette nem retorikai technika, mint ahogy nem is élt igazán retorikai techniká-
val, hanem sokkal inkább retorikus tett, amely releváns üzeneteket fogalmazott 
meg közérthető nyelven a keresztyén életvitellel kapcsolatban. Wesley pragma-
tizmusa, amelyet Ravasz is kritika alá von, valóban elhagyta a homiletika logi-
kai és esztétikai összefüggéseinek alapos vizsgálatát, de ugyanakkor a saját hét-
köznapi nyelviségében, mégis képes volt ezrek megtérítésében és lelki vezetésé-
ben a Szentlélek eszközévé lenni. 

Miben hasonlított leginkább Kálvin és Wesley mint teológus, és 
mint igehirdető? 

Wesley nem alkotott új hitelveket, szinte maradéktalanul elfogadta az anglikán 
egyház tételeit. Úgy gondolta, hogy igehirdetésében semmi újat nem tud hoz-
zá tenni a reformátori örökséghez. Éppen ebben látszik meg Kálvin hatása az ő 
munkásságán leginkább. 

Mégis a legkönnyebben észrevehető azonosság az, hogy a megszentelődést 
hirdetik mindketten teológiájukban és így igehirdetéseikben is. (Wesley eseté-
ben meglehetősen félreérthető a tökéletesség szó, amit előszeretettel használ, 
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mégis egyik prédikációja alapján, ahol ezt a szót járja körbe, látható, hogy nem 
a bűn nélküliségre gondol, hanem arra a képességre, hogy a hívő ember képes 
nem vétkezni.)

Öt pontban emelem ki, ami kettejük igehirdetésében és igehirdetésük teológiá-
jában megegyező és kiemelhető.7

1. Humanizmus és megszentelődés (Wesley esetében a megszentelődés antro-
pológiai feltételei). 
Kálvin egyidejűleg képviseli a humanizmust az emberi dolgokban, ugyanakkor 
pedig radikálisan kiáll amellett, hogy minden keresztyénnek önmagával szem-
ben a megszentelődés igényét kell támasztani. A szeretet kettős parancsa, vagy 
másként fogalmazva az aranyszabály minden ember számára elfogadható és  
saját lelkiismerete révén alkalmazhatja is azt életében (Róm 2,15). A kettős  
parancsolat és a lelkiismeret a biztosíték arra, hogy az emberi élet valóban  
emberséges is lesz. Ám a keresztyén embernek még ennél is többre kell tekinte-
nie és törekednie. Ha a parancsolatok tiltó rendelkezéseit, tehát a negatív kije-
lentéseket pozitív normákká alakítjuk át, akkor ez azt jelenti, hogy a keresztyén 
embernek nem csak azt kell megtartania, hogy „Ne ölj!”, hanem mindent meg 
kell tennie annak érdekében, hogy a többiek is élni tudjanak. Nem csak azt kell 
betartania, hogy „Ne lopj!”, hanem azon kell fáradoznia, hogy mindenki ren-
delkezhessék is a szükségessel. Ez mindkettejük hegyi beszéd magyarázatában 
hangsúlyosan jelentkezik. 

2. Evangélium és törvény a prédikációkban.
Az egészen biztos, hogy a keresztyén embert nem mentik meg tettei, hanem csak 
Istennek feltétel nélküli ígérete, ami viszont tőlünk bizalmat vár el. De ha meg-
szabadultunk, akkor azon fáradozunk, hogy életünket Isten akaratának megfe-
lelően folytassuk.  Isten a keresztyén embereket szabadságra hívta el, mégpe-
dig arra a szabadságra, melyben mindentől szabaddá válhatunk, elsősorban is  
önmagunk kényszereitől. Ha pedig egyszer valóban szabaddá leszünk, akkor  
felszabadulunk arra is, hogy a törvénynek saját döntésünk alapján, önként  
engedelmeskedjünk. A szeretet törvénye belülről, az új szívből fakad. Mindket-
ten erről prédikálnak, az új szívről, a folyamatosan megújuló szívről. 

3. Az Isten mint cselekvő, az ember mint cselekvő.
A Jézus Krisztusban megkötött Újszövetség képesít arra, hogy Isten akaratát 

7 Ehhez segítségül hívom François Dermange genfi professzor „Mi marad nekünk mára Kálvin-
ból?” előadásának néhány pontját. Fordította: Békeffy Lajos.
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teljesítsük. Minden kegyelem, és Isten mindenben működik, de mindenekelőtt 
az Ő Szentlelke által idéz elő változást az emberi képességekben – a megértés-
ben és akaratban -, s ezzel az emberek eljuthatnak oda, hogy azt akarják, amit 
Isten akar. De eljuthatnak oda is, hogy az isteni akarat és az emberi engedelmes-
ség között szimmetria és egyetértés alakulhasson ki. Ebben a folyamatban ért-
hető csak meg a tökéletességre, szentségre való törekvés. 

4. Pragmatizmus
Minden keresztyén meghívást kapott arra, hogy Krisztus követésében megszen-
telődjék, mégpedig olyan úton, amelyen Urunk is járt. Mégis a keresztyén életet 
mindenkinek ott kell megélnie, ahol éppen tartózkodik: családjában, hivatásá-
ban, politikai elkötelezettségében. Az elhívás radikalitását a mindennapi élet-
ben, az egyszerű dolgokban és teendőkben valósítjuk meg.

5. Prófétizmus 
Kálvin és Wesley igehirdetéseiben mindenek előtt nem a bűn nélküli tökéletes-
ség, hanem a prófétai tűz és Isten igéje értelmezésének prófétai radikalizmusa 
jelenik meg. Térjetek meg és járjatok az úr útján. 

Befejezés

Hogy vannak-e reformátusok a metodista egyházban, nem tudom, de hogy a 
metodizmus jelen van a református egyház sokszínűségében, abban biztos va-
gyok. Nem csupán az egy hetes, vagy néhány napos evangélizációs sorozatok kul-
túrájában, hanem abban a kegyességi gyakorlatban, amely a protestáns ortodo-
xiát követően a pietista hatásra, Magyarországon is jelentősen elterjedt a 19. és 
20. század fordulóján. Ha Ravasz Lászlóval kezdtem, akkor vele is fejezem be. 
Homiletikája azt igyekszik számunkra leírni, hogy az ortodoxiát megelőző Kál-
vin és az azt követő (angolszász talajon) Wesley igehirdetői munkásságában ho-
gyan ötvöződött a teológiai tudomány igényessége és a pragmatikus kommuni-
káció szüksége abban az adott korban, amiben külön-külön éltek és alkottak. Ezt 
a minimumot mi is megtanulhatjuk tőlük. 


