
Kálvin János és a lengyel reformáció. 

I. 
Az egyházjavítás eszméje gyorsan terjed. Ennek egyes 
fázisait megállapítani nem lehet. Mi mozdítja elő Kálvin 
tanainak a terjedését? II. Zsigmond Ágost magatartása. 
Lismanino Francesco és Susliga Flórián. Kálvin a Zsid. 
irott levélnek magyarázatait a lengyel királynak ajánlja. 
A dedicatio ismertetése. A vallási közöny jelei. Lismanino 
Fraecesco genfi útja. Kálvin levele a királyhoz, Spitek 
János kincstartóhoz, Radziwill Miklós herceghez. Az 
erőteljesebb felbuzdulás hiánya. Tarnowszky János gróf 

jellemző levele. 

Wittenbergből Lengyelország felé éppen olyan gyorsan 
terjedtek az egyház megjavítására vonatkozó eszmék, mint 
akár hazánkban. A lobbanékony, lelkesülő nemesség köreben 
visszhangra talált az egyház reformálására vonatkozó törekvés, 
de magának a reformációnak terjedéséről tiszta képet nem 
igen formálhatunk, mert a későbben beálló reakció az ide 
vonatkozó emlékeket, feljegyzéseket jószerével megsemmisí-
teni igyekezett, külömben is az időpontot meghatározni, hogy 
mikor ós hol érintik az eszmék hullámai valamelyik országot, 
igen nehéz. A szellemi mozgalmaknak eredetét homály borítja. 
„A mag csírázását nem látjuk, midőn látható lesz, akkor már 
többé nem maggal, hanem fejlődő növénnyel van dolgunk." 

Annyi bizonyosnak látszik, hogy a protestantismusnak 
legnagyobb arányú terjedése a negyvenes és ötvenes évek 
közé esik, tehát abba az időbe, a midőn már Kálvin Jánosnak 
jelentősége is emelkedett s a mikor Lengyelországban a 
francia befolyás erősbült. Midőn erre reá kell mutatnunk, 
mint olyan okra, amely a genfi reformációt a wittenberginek 
rovására elómozdítá, nem mellőzhetjük hallgatással azt sem, 
hogy a tüzes, ellenzékies lengyel nemesnek már csak azért 
is jobban tetszett a genfi forma, mert Rómától jobban eltért, 
a prezsbiteri szervezettől sem lehetett a függetlenkedő lengyel 
nemes idegen. 
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Mikor II. Zsigmond Ágost a trónra lépett, (1548) a lengyel 
Protestantismus már erős lehetett, a prsemisli püspök 
(Arzechovszky) hasztalanul beszélt, hasztalanul tiltakozott, 
ugy látszik, a megjavított keresztyénség végleges diadala 
csak idő kérdése már. 

A viszonyok nagyon kedvezők voltak, az új király vallási 
felfogás dolgában nagyon hasonlított I. Miksa királyunkhoz, 
inkább a reformáció felé hajol t s kijelenté, hogy semmi sincsen 
tőle távolabb, mint a vallási kényszernek alkalmazása, ő úgy-
mond nem avatkozik soha abba, ami egyedül a Szentléleknek 
munkája. II. Zsigmond Ágost levelezésben állott előbb Melanch-
tonnal, későbben pedig a genfi reformátorral lépett érintkezésbe. 
Ha mindehhez hozzá vesszük azt, hogy a királynak udvari papja 
és gyóntatója, az olasz származású Lismanino Francesco 
alapjában véve már ekkor református volt, aki az udvar előtt 
Kálvin Institutiójából felolvasásokat tar to t t , a reformáció 
megszilárdulására vonatkozó reményt alaptalannak nem tart-
hatjuk. 

A mindenről értesült Kálvin legalább nagy reményekkel 
nézett a fejlemények elé; nem lehetetlen, hogy onnan a távoli 
Genfből ínég rózsásabbnak látszottak a lengyelországi viszo-
nyok. Annyi bizonyos, hogy Sasliga Flórián lengyel nemes, 
aki már jó korán levelezésbe lépett a reformátorral, sűrűen 
küldött leveleket Genfbe, ha hirei nem is voltak éppen föl-
tétlenül megbízhatók. 

Ekkoriban írta és te t te közzé a reformátor a zsidókhoz 
irott levélnek magyarázatát, melyet alkalmasan a lengyel 
királynak ajánlott. Valamikor Eck, a bűnbocsátó cédulák 
védője Zsigmond Ágost a ty jának egy könyvet dedikált, mely 
a miseáldozatról szólt, Kálvin ezzel szemben felhívja a király-
nak figyelmét a szóban lévő levélre, mely Krisztusnak egyedül-
való, önmagában álló áldozó papságát emeli ki. Igen lényeges 
pont az, amelyet a zsidókhoz irott levél kiemel, azért Kálvin 
reményű, hogy a király jó néven fogja venni buzgóságát. Hiszen 
tudja, hogy magának a királynak is célja a keresztyénségnek, 
Krisztus egyedüli uralmának a visszaállítása. „Országod nagy 
és hírneves, vannak szépségei, — így szól a többi között a 
királyhoz — de sorsa, szerencséje akkor fog nyugodni biztos 
fundamentumon, ha Krisztust teszi meg uránali és vezető-
jének s az ő hű őrizete a la t t nyer erősbülést. Ha kormány-
pálcádat az δ lábai elé teszed, ez magas állásodra nemcsak 
árnyékot nem vet, hanem ellenkezőleg, nagyobb dicsőséget 
áraszt reád a világ minden diadalainál." Valóban a birodalmak 
legerősebb támasza és talpköve Krisztus ős semmi sem vesze 
delmesebb az emberi társadalomra nézve, mint az afféle tanok, 
amelyek a mennyei Tanítómesternek tudományát hiu emberi 
találmánynak színében igyekeznek föltüntetni. Kálvin kiemeli, 
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hogy e ponton is Róma felől fenyeget a legnagyobb vesze-
delem. Mert mit lá tunk? Az isteni igazságot megszámlál-
hatatlan hazugságokkal, találmányokkal födték el, szégyenletes 
üzérkedést folytatnak mindennel, ami szent. 

Valóban a királyok legmagasztosabb hivatása és köteles-
sége Krisztus és az δ evangeliuma uralmának a visszaállítása 
és minden jelenség arra mutat, hogy Lengyelországban öt, a 
királyt bízta meg az Űr a nagy feladattal, a tiszta evangeliumi 
hitnek visszaállításával. Mert hogyan áll a dolog? íme az r 
ország élén olyan király áll, akinek érzéke van az igazság 
iránt, mellette áll a nemesség, mely a lelkiismereti szabadságért 
lelkesül. Semmi sem bizonyítja, hogy Lengyelország mennyire 
alkalmas az igazságnak befogadására, mint e magában álló 
jelenség; ebben az országban egy csepp vérnek a kiontása 
nélkül nyert gyarapodást az evangeliumi hit. 

Kálvin kiemeli a zsidókhoz irott levélnek a jelentőségét 
a Róma elleni küzdelmekben; mindaz, amit itt az apostol 
elénk tár, éles ellentétben áll mindazzal, amit Eck misének 
nevez, hiszen ez a szó az egészben elő sem fordul. Fér-e 
kétség e szavaknak a jelentéséhez: Krisztus egyszer meg-
áldoztatott (9. 28) ? Eck nem akar erről tudni, azt állítja, 
Krisztus feláldoztatását naponkint kell ismételni. Az apostol 
azt mondja : Krisztus „az örökkévaló papságra szenteltetett" 
(7. 28). Eck azt állítja: nem, hivatala bérelt áldozópapokra 
szállt. 

Az evangeliumi egyháznak igazságai nyilvánvalók, bizony-
ságot tesznek mellettük ugy az apostolok, mint maga az írás. 
A reformátor hiszi, hogy ezt a király belátván, teljes erejével 
küzdeni fog a tiszta hitnek visszaállításáért, a mely legnagyobb 
erőssége a trónnak is. 

A feladat nagysága arányban áll a nehézségekkel, a 
tagadás lelkének sok segélyforrása van, az egyiket a becsvágy 
tar t ja hálójában, a másikat az anyagi jólét, de nem szabad 
elfelejtenünk, hogy az igazság bátor harcosa mellett maga 
az Űr áll. Nekünk egyre kell irányoznunk tekintetünket: Az 
Isten, aki az δ egyházának alapját megvetette, nem fogja 
azt megengedni soha, hogy a gonoszság azt fenekestől 
felforgassa, a romokból újra felépül az, de nem akarja, hogy 
a csudadolgoknak mi tétlen szemlélői legyünk. Munkába kell 
állanunk, dolgozzunk s rendületlenül bízzunk abban, hogy az 
az épület, a melynek fő építőmestere maga az Úr — fel fog 
emelkedni. 

Ismerte-é Kálvin alaposan a lengyelországi viszonyokat? 
Azok a levelek, a melyekben Sasliga Flórián az ottani 
viszonyok felől beszámolt, aligha adták hű képét az ottani 
állapotoknak. Egyet semmi esetre sem szabad mellőznünk itt. 
Minden arra mutat, hogy a lengyelek türelmessége a refor-
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mációval szemben nem annyira a lelkiismereti szabadságnak 
szeretetéből, mint inkább vallási közönyösségéből táplál-
kozott, legalább nyomát sem lehet felfedezni sem fent, sem 
alant, annak a határozottságnak, a mellyel a nagy küzdőknek 
fel kell vértezve lenniök. Maga a királyi udvar szint nem vall, 
az összeütközéseknek, bonyodalmaknak még az árnyékát is 
kerüli. A király félrendszabályok szerint igazodik, mikor a 
klérus a protestánsok üldözését sürgeti, ezt a maga részéről 
ellenzi, de szint nem vall, másrészről meg Lismanino, az 
udvari pap folytatja az udvar előtt felolvasásait (hetenkint 
kétszer) az Institutióból. 

Valaminek történnie kellett, a király végre is megbízta 
papját, hogy elmenvén, szerezzen könyveket a királyi könyvtár 
számára, tulajdonképen pedig, hogy nézze meg a tulajdon 
szemeivel, milyen is az a protestáns világ oda á t ? Menjen 
és azután tájékoztasson. 

Lismanino fölkerekedett, sokat utazott, ismeretségeket 
kötött, hosszasabban tartózkodott Genfben is, bizonyosan 
szerzett hasznos tapasztalatokat s mégis Varsóban nem 
örültek az expeditiónak, mert Zsigmond Ágost az egészet 
szépszerivel titokban óhajtá tartani, a mi nem igen sikerült, 
mert a részleteket mellőzve Lismanino, a minorita rendfőnök 
Svájcból feleséget is hozott. A király a papnak e lépést 
soha sem bocsátotta meg, képzelhető, hogy az udvar a 
történtek után a bővebb tájékoztatásra sem volt felettébb 
kíváncsi. 

Az eddigi fejtemények Kálvint nyugodni nem hagyták, 
valószínűleg még jobban nyugtalanította a mozdulatlanság. 
Egész erővel belefeküdt a munkába, kimerítő levelet irt a 
királynak. Pál leveleinek sok helyére hivatkozva azt állítja 
ebben előtérbe, hogy az írással merőben ellenkezik a felfogás, 
a mely a világiakat az egyházi ügyek kezeléséből kizárja, a 
leglényegesebb érveket hozza fel a pápaság intézménye ellen. 
Ε levélnek nyelvezete, formája, ér veinek csoportosítása egyaránt 
fölhívja a figyelmet, az egészen meglátszik, hogy a reformátor 
dűlőre akarja vinni végre valahára a dolgot. A levélnek 
alapszínét az evangelium igazainak a védelme adja meg, de 
célja az elhatározásnak, a munkásságnak felébresztése, a mi 
nélkül a legüdvösebb eszme is csak írott malaszt csupán. 
Vane buzdításban hellyel-közzel egy kis árnyalata a szemre-
hányásnak is: „Törjön már végre-valahára utat magának 
a hősi virtus — így kiált fel egy helyén a reformátor — 
mely olyan sokáig elrejtőzve szunyadt!" (Erumpat tandem 
hervica illa, quae nimis diu indussopita iacuit, virtus.") A 
lengyel nemesség nagyrészt kész Krisztushoz csatlakozni. 
Mi a teendő? Fogjon a király a munkához! Az Úr azért 
helyezte olyan magasra a királyokat, hogy messze földre 
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világítsanak! Miért szél ő, az egyszerű pap erről? Honnan 
vesz magának δ bátorságot arra, hogy egy király előtt az 
ő kötelességeiről beszéljen? „Reám—így szól a reformátor 
— a legnagyobb király az δ evangeliuma hírnökének tiszt-
ségét bízta. Az δ nevében hívom fel Felségedet." 

Kálvin nem elégedett meg azzal, hogy a királynak irjon. 
Részint fönmaradt levelekből, részint a reájuk érkezett 
válaszokból látjuk, hogy az ötvenes évek közepe táján 
különösen igen gyakori a levélváltás Genf és Lengyelország 
különböző vidékei között. Az 1555. év december hó 29-ón egy 
nap alatt nem keveseb mint öt levelet (Radziwill hgnek, 
Bomer Jánosnak, Dlusha Ágnesnek, Tornow Jánosnak ós 
Tricez Andrásnak) küldött Legyeiországba. Int, buzdít, bátorít, 
serkent. Akármelyik levelét olvassuk, mind ernyedetlen 
kitartásról, a körülmények szemmeltartásáról tesz bizony-
ságot. Nem siet, nem hanyagol el semmit, nem unja meg 
elmondani újra, amit már annyiszor leirt. Spitek János kincs-
tartót magas állására figyelmezteti,sokan tekintenek reá, maga-
tartásától igen sok függ. Az ügy magasztos, jó törekvéseit 
bizonyára a király is támogatni fogja. „Nem is kell neked 
vérednek ontásával küzdened — mondja a többi között, 
mint annyi francia atyánkfiának, akik minden támasz hiányában 
hitüket naponkint vérükkel megpecsételni kénytelenek. Vajha 
fel tudnám előtted nyitni szívemet, hadd látnád, minő érzel-
mekkel irom hozzád e sorokat." 

Radziwill Miklós hg. az ország főkancellárja vilnai 
házában hirdettette az evangéliumot, egyik birtokán templomot 
épített. Természetes, hogy mindez nem kerülhette ki Kálvin 
figyelmét. Sietve ír neki, minden érvet előtár, a lehető leg-
tapintatosabban oda hat, hogy hitét erősítse, elhatározását 
szilárdítsa, Hozzáintézett levelét olvassuk el: „Egyszerű, nem 
nemes ember vagyok, olyan tettek se szólanak mellettem, a 
melyeknek világi felfogás szerint való értelmük lenne, azért 
— érzem — némi bátorság kell ahhoz, hogy fenséges Herceg 
ime levelet küldök neked. Ámde engem bátorít nemcsak 
barátságos érzületed, de bátorít hitedben való bizalmam is, 
éppen azért kerülve minden szószaporitást, egyenesen a dolog-
ra térek. Igaz, hogy állásom nem nagy, de a mennyiben 
engem Krisztus szolgájának elismersz, azon tiszteletből kifo-
lyólag, a melylyel iránta viseltetel, megengeded nekem, hogy 
eléd járulhassak. Törekvésem a te jó céljaiddal annyira meg-
egyezik, hogy ez mindenképen maga is biztosítja jóindulatodat. 
Habár én Krisztus országának a felvirágzását mindenütt 
óhajtom, de most méltán egy országgal se gondolok annyira 
mint Lengyelországgal. Mióta ugyanis az igazságnak lángja 
ott kigyuladt, a jó kezdet felóbreszté a még jobb fejlődésnek 
reményét és ennek nyomán felébredt abban az irányban a 
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vágyakozás is. Bár lenne elegendő erőd az igaz hitnek terjesz-
tésére, akkor jó okom lenne a buzdításra, serkentésre, hogy 
kötelességedet az Isten szine előtt teljesítsd, hivatásodnak 
eleget tégy. Ám te ugy is el vagy már határozva az igazságnak 
védelmére, hősies lelkületeddel megmutattad, hogy a védel-
mezőnek munkájára készen vagy, cselekedeted a hálának 
szavait adják ajkaimra s engem a nagyobb bizalomra unszolnak. 
Ezért nem csak egyszerűen kérlek, hogy haladj önmagadhoz 
következetesen, hanem kérlek szállj síkra önmagaddal és 
küzdj a legdicsőbb győzedelemórt. Sokszoros tapasztalat tanit 
reá, s te is észre fogod venni, hogy buzdításom nem hiába-
való. Kétségtelenül te is érzed, milyen nehéz a földön meg-
állapítani az Isten országát. Látod azt, hogy a tagadás sok 
úton-módon vet gátat a cél elé, cselfogásokkal nyíltan és 
titokban mindazt feldúlni igyekszik, amit a szent épület fel-
emelése erdekében munkába vettek. Végre nem kerüli ki 
figyelmedet az, hogy milyen hidegen munkálkodnak az emberek 
abban, a mi a legfontosabb, amire nemcsak minden gondola-
tunknak, hanem minden érzésünknek irányulnia kellene. Ez 
az utóbbi baj onnan ered, hogy az emberek mindazt, amit 
Krisztusért cselekesznek ugy teszik, mintha azt hiába csak 
ugy kegyelemből tennék, oda fordulnak, a honnan hasznot, 
jutalmat remélnek. Neked azonban Fenséges Herceg szemeid 
előtt kell tartanod azt, hogy az Isten ügyeért mitsem tehetsz, 
a mit tőled teljes mértékben meg nem követelhet, nemcsak 
azért, mert mindeneddel neki tartozál, hanem azért is, mert 
magasra emelt. Gondolj a rendkívüli jutalomra, a mely feléd 
int az Ígéretben : „A kik engem tisztelnek, azokat megtisztelem." 
Terjeszd erőidhez képest az ő országát, hogy házadat erőben, 
sértetlenül megőrizze. Legkegyelmesehb királyod jó akaratú, 
mégis neked, aki ő Felségének kísérője 'és segítő társa vagy, 
kötelességed őt is buzdítanod, ha a nehéz viszonyok között 
kívánatos mértékben nem halad, sőt kötelességed előtte 
járni. Hiszem, ő nem veszi rossz néven, ha a cél fele való 
törekvésben mások buzgósága őt felülmúlja." 

A hercegnek a válasza nincsen meg, de abból a levélből, 
a melyet a reformátor Radziwillnek még ugyanazon évnek 
végén küldött volt, látjuk, hogy a herceg rendkívül szívélyesen 
válaszolt. Kálvin e levélben szól a többi között azon Lengyel-
országban fölmerült tervről, mely szerint célra vezető volna, 
ha ő, a reformátor nyilt iratban szólítaná fel a lakosságot 
az evangeliumi hitnek elfogadására. Kálvin nem lenne Θ 
gondolattól idegen, de gondolkozóba ejti a királynak maga-
tartása. Az kétségtelen, hogy ,,a legkegyelmesebb király ked-
vező véleményben van az evangeliumi hit irányában, óhajtja 
a hitnek szent reformációját, ámde azt is tudom, hogy az 
ujját sem meri megmozdítani'," a reformáció védelmére. 
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Céltalan Kálvinnak Lengyelországba küldött összes 
leveleit felsorolni. Tartalmuk is többé-kevésbbé hasonló. 
Érdekesebb szemügyre venni, vájjon volt e kívánatos ered-
ményük. A mi különösen az első időszakot illeti, az 1556 év 
végéig (Laszky János visszatéréséig) alig van a lengyel refor-
mátorok között egy-egy erőteljesebb a magyar Dévayra, 
vagy Sztárayra emlékeztető alak, nem is szólva egy-egy 
Knaxról, Farelről. Mi lehetett ennek az oka ? Hiszen — irják 
— sokan csatlakoztak a reformációhoz. Ha igaz (a mit a tör-
ténelem is igazolni látszik), hogy minden életerős mozgalom 
megtalálja a maga vezérét — azt kell hinnünk, hogy a lengyel 
reformáció valami mélységes meggyőződésből nem fakadt. 
A milyen könnyen terjedtek ott a hitjavitási eszmék, éppen 
olyan kevéssé vertek gyökeret. Csak afféle szalmaláng volt 
az, a mi itt-ott világított. 

Igen jellemző a lengyelek felfogására nézve az (egyéb-
ként rövid levél), a melyet Tarnowszky János gróf 1856. 
janius 26-án intézett volt Kálvin Jánoshoz. Az egyházban 
szó sincs róla, volna javítani való, ámde vájjon lehetséges-e 
a javítást biztosan és veszedelem nélkül végrehajtani — az 
más kérdés. Ha a vallásnak a szekere kátyúban van, annak 
a szárazra való kivonása (mint a külföldnek példája is mutatja) 
sok vesződséggel és sok veszedelemmel jár. Erre kell főleg 
a figyelmet irányozni. 

Ugy látszik, ilyen Tarnowszky-ié\e ember Lengyel-
országban nem egy volt és átgondolva az ő merőben emberi 
okosságon alapuló észokaikat, hajlandók vagyunk igazat adni 
nekik. És mégis, ugy érezzük, hogy nem az efféle utilisztikus 
okoskodásban van az igazság. Feljebb, sokkal magasabbra 
kell emelkednie annak, aki a nagy ideálokat látni és a lét 
célját felismerni akadja. A lengyelek között (még a reformáció 
barátai körében is) a Tarnowszky-íé\Q felfogás nem áll el-
szigetelten. Feltűnően sokan helyeslik a reformációt — elmé-
letileg és még feltűnőbben kevesebben küzdenek érette a 
gyakorlatban, mert — ez zavarokra vezet. Ha ez okosság, 
mit szóljunk a mi reformátorainkról, mit mondjunk azokról, 
akik ezer veszélyen, tűzfelhőkön, porfelhőkön mentek át, 
hogy elérjek azt, a minek szívükben oltárt emeltek? Mit 
mondjunk azokról, akik szent lelkesedésükben így kiáltottak : 
„Ha az ég és a föld megindulna is, nekünk az Istennek tiszta 
imádása, az ő szentséges igazsága, melyben örök üdvös-
ségünk foglaltatik, sokkal drágább kincsünk mint — száz 
világ?" 

A körültekintő, óvatos, okos Tarnowszkyak látták az 
evangelium igazságait, de bölcsen (a földre vetvén tekinte-
tüket) — megalkudtak, mert (a latin közmondás szerint is): 
félni jó. Mit hozna magával (az alapjában véve üdvös) refor-
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máció? Zavart („praesenti s simám cladem, ruinam statusque 
regni huius eversionem.") Hát ezt kikerülni emberileg mérle-
gelve a dolgot — okosság. 

A világnak történelme pedig beszél bohó népekről, a 
melyek megalkudni nem tudtak, hanem ideájaikért vérben 
fürödtek, beszél emberekről, akik ott hagyták felejthetetlen 
szülőföldjüket (a szülőföld mindig felejthetetlen) és mentek 
a vad idegenbe, csak hogy megmentsék igazaikat. 

Még mást is mond a történelem. Ezek a naiv, észokokon 
nem induló nemzetek erőhöz kaptak, ott állanak a szabad, 
hatalmas nemzetek között, a mit sajnos Tarnowszky, János 
gróf nemzetéről elmondani nem lehet. 

Dr. Pruzsinszky Pál. 


