
Kálvinizmus és demokrácia. 

Végtelen nagy örömmel látom, hogy Europaszerte, de 
nálunk is kezd tért hódítani a komoly, az igazi kálvinizmus 
iránt való érdeklődés. Vannak már jó sokan, akik azt tűz-
ték ki maguknak célul, hogy jelszavak helyett, vagy egyelőre 
még csak mellett, felkutatják ezeknek a jelszavaknak igazi 
értelmét, kimutatják, hogy mennyire bírnak azok értékkel 
a modern életre s mennyiben állnak rokonságban más ha-
sonló jelszavakkal, melyeket a tudományos, társadalmi, poli-
tikai vagy éppen állami élet vetett fel. 

Erre pedig végtelen nagy szükségünk van most, mert 
minél jobban elvek szerint kezdenek csoportosulni nálunk is 
az emberek, annál szembetűnőbb az a határozatlanság, az a 
bizonytalanság, amely az elvek sőt világnézetek értékelésében 
náluk jelentkezik. Ezért van az, hogy egy sereg kérdés 
vagy csak egyoldalú megvilágításban áll sokak előtt, vagy 
épen tetszés szerint, a pillanatnyi helyzethez alkalmazkodva 
fogadnak el az emberek egyes kérdésekben külön-külön oly 
elveket, melyek együtt, egymás mellett sem a lélek, sem a 
logika, sem az érzület egységességének törvényei szerint nem 
férnek meg. 

Különösen épen a kálvinizmus ma az a gyűjtő fogalom, 
a mely alá mindent össze lehet foglalni. A kálvinizmus néme-
lyek szerint ugyanis egészen szépen megfér a szociál-demok-
ráciával sőt a demagógiával is, meg a konzervativizmussal 
épen úgy, mint nemcsak a keresztyén, hanem a modern 
szabadgondolkodó liberalizmussal is, a francia forradalom 
eszméiből táplálkozó köztársasági elvekkel éppen úgy, mint 
az iskolák államosításának gondolatával és így tovább; kál-
vinista lehet mindenki, akármilyen elvei vannak is, ha t. i. 
annak vallja magát. 

Ez azonban nagyon laza álláspont és épen az a mi 
nagy bajunk, hogy elhalványult előttünk, magyar refor-
mátusság előtt, a kálvinizmusnak mint egységes világnézet-
nek a képe s helyette ma már csak egy nagy mozaikot 
látunk, azt is összetörve, amelynek törmelékeivel aztán tet-
szés szerint játszhatik mindenki s tetszés szerint illeszthet 
bele belőle egy-egy darabkát a maga világnézetének igen 
gyakran a kálvinizmustól teljesen elütő képébe is. 
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Pedig sohasem szabad elfelejtenünk, hogy a kálvinizmus 
nem valami egyszerű dogmatikai vagy theologia irány, nem 
is csupán külön típusa a keresztyénségnek, hanem önálló 
világnézet, s mint ilyen nem egy két századra szóló s aztán 
elvirágzó theologiai iskola, hanem fejlődésképes világfelfogás, 
mely tehát nem csupán vallásbeli, vagy theologiai reformokat 
hozott, hanem megreformálta az emberi életet s kihatott és 
kihat nemcsak az Istenről, hanem magunkról, a világról s 
a mindenségről szóló felfogásunk kialakítására is. Szóval 
világnézetének önálló külön stílusban felépített épülete van, 
akárcsak a római katholicizmusnak vagy evolucionizmusnak s 
némelyek szerint δ az egyedüli a protestáns felekezetek között, 
mely világnézetet volt képes magának teremteni. Innen ma-
gyarázható tehát az a sajátságos jelenség, hogy a kálviniz-
mus mindenütt, az egyén életére éppen úgy, mint a társada-
loméra rányomja a maga félreismerhetetlen bélyegét. És 
pedig nem valami szintelen szétfolyó, egyetemes keresztyén 
bélyeget, hanem határozottan és felismerhetetlenül jellegze-
tesei. És nem is csak az egyes egyén lelki, szóval vallás-
erkölcsi életében, hanem az egész társadalom életében is, még 
ott is, ahol arra nem is gondolnánk, t. i. a politikai, tudo-
mányos, művészeti, sőt még a közgazdasági életben is. És ez 
természetes is. Éppen ez a körülmény bizonyítja azt, hogy a 
kálvinizmus egy nagyszabású egységes világnézet, mert bele-
markol, ráteszi kezét az emberi élet mindenféle megnyilvá-
nulására ós azt határozott, félreismerhetetlen módon átalakítja. 

Hogy pedig micsoda megmérhetetlen szociális, hajtó, 
formáló, átalakító erő volt és van a kálvinizmusban, hogy 
mily óriási mértékben járult hozzá a modern társadalom mai 
kialakításához, de mily sokban áll annál egészségesebb alapon 
is, arra nézve az újra erősödő neo-kálvinizmus lassankint 
több szép munkát termel, de itt most különösen egy nagysza-
bású munkát ajánlok mindenkinek a figyelmébe: Troeltsch 
Ernő heidelbergi tanár könyvét, címe : Die Soziallehren der 
christlichen Kirchen und Gruppen; amelyben a szerző, 
bár theologiailag teljesen távol áll a kálvinizmustól, mégis 
a legpártatlanabb elismeréssel hajlik meg annak elsőrendű 
és az összes protestáns felekezeteket messze túlszárnyaló 
nagysága előtt, mikor pl. úgy jellemzi azt, hogy az „die Religion 
der Aktivität und des Heroismus" vagy pl. azt mondja rá, 
hogy „ez most a tulajdonképeni nagyhatalmassága a pro-
testantizmusnak"1) és mialatt pl. még a lutheranizmus is, 
minden értékes tartalma mellett is mintegy fólbenmaradt és 
sem igazi gyökeres egyházszervezkedósre nem volt képes, 
sem a politikába nem mert és nem is tudott soha erediné-

*) Troeltsch i. m. Tübingen 1912. 605. ο. 
Thool. Szak lap XI . év f . 3 
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nyesen beleavatkozni, addig a kálvinizmust valami csodálatos 
hajtó erő vitte ki az életbe és a református individualizmus-
ban különös ösztönzést nyert minden irányban az aktivitásra, 
vagyis arra, hogy személyét teljesen belevesse a világ ős a 
társadalom problémáinak megoldása körül tomboló küzdel-
mekbe, hogy szünetlenül, alaposan és építve dolgozzék.1) 

És ha megkérdezzük, hogy mi volt ez a hajtó erő, mely 
a kálvinizmusnak ilyen hatalmas, elszánt, szinte harcias jelle-
met tudott adni, akkor ezt abban a főgondolatban találjuk 
meg, amely úgy hangzik, hogy mi egy óriási feladat elvég-
zésére hivattattunk el: arra t. i. hogy ne csak a saját lel-
künk üdvösségével, a saját boldogságunkkal és nyugal-
munkkal törődjünk, hanem első sorban azzal, hogy Isten 
dicsősége ós uralma helyreállíttassák ezen az egész világon, 
hogy az Isten akarata, törvényei érvényesüljenek az ,egész 
életben, az egész társadalomban, szóval mindenütt. íme a 
SoliDeo Gloria felséges gondolata mint a kálvini keresztyén-
ség aktivitásának leghatalmasabb hajtó ereje. 

És éppen ez a főgondolat az, mely nem engedte meg 
soha, hogy a kálvinizmus passzivitásba, mysticizmusba essék, 
szóval valami egyoldalú érzelmi és zárkózott keresztyénséggó 
váljék. Hogy pedig éppen a Soli Deo Gloria eszméjénél fogva 
hogyan fogta föl a kálvinizmus az evangéliumot, hogyan lett 
az számára az örök aktivitásnak forrása ós ösztökéje, arra 
nézve nem állhatom meg, hogy ne idézzem azt a legklasszi-
kusabb, legtalálóbb gondolatot, amelyet erre nézve valaha 
olvastam s a mely így szól: „így Calvin számára is az 
evangélium nem csupán arra való erő, hogy üdvözítse az 
egyeseket, akik hisznek benne, nem csupán vigasztalás a 
megkeseredett szivek számára, nem csupán a lélekre vesze-
delmes tévelygések legyőzése, hanem egyszersmind gyógy-
szer a nyilvános és általános bajokra, megtisztulás és meg-
ujulás eleme nagy társas közösségek számára és alapkő arra, 
hogy az ilyeneket azon felépítsük."2) 

Ez a nagyszerű jellemzés világosan ós határozottan 
felmutatja előttünk a kálvinizmus aktiv jellemét, melyet 
leghelyesebben a tettekben megnyilatkozó vallásosságnak ne-
vezhetnénk. Mert ha az evangélium valóban nem csupán a 
vallási áhitat perceire való, nemcsak arra, hogy titkon ajtón-
kat bezárva, csendes vallási elmélődéseinkhez az életet adja, 
hanem arra is, hogy gyógyszer legyen a nyilvános és általá-
nos bajokon, akkor világos, hogy az igazi kálvinista keresz-
tyénnek nem szabad nyugodni addig, amíg az evangélium 

') Troeltsch i. m. 623. o. 
') Hundeshagen: Beiträge zur Kirchenverfassungsgeschichte und Kirchen-

politik 1864, 2940. id. Troeltsch i. m. 6060. 
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erői nem jutnak bele a társadalom vérkeringésébe, amig az 
evangélium, az Isten erkölcsi törvényei nem kormányozzák 
a társadalom életét is. 

Ennek az elszánt, határozott aktivitásnak azonban nem 
valami külső jelentéktelen forrásai vannak. Fő mozgató ereje 
nem a humanizmus, mint némelyek gondolják, nem is az 
illető népek faji aktiv karaktere, hanem valami más, mélysé-
gesen theologiai gondolat és ez az Isten szuverenitásának 
gondolata. Ezt vitte és viszi bele a kálvinizmus a társada-
lomnak életébe s éppen ez által lesz mindig purifikáló, meg-
újító, rendet teremtő hatással, úgy az egyén, mint a társa-
dalom életére. A végcél tehát a kálvinizmusban sohasem az 
egyén üdvössége, nyugalma, boldogsága a maga izoláltságában, 
hanem mindig valami végtelenül magasabb, felségesebb t. i. 
Isten uralmának biztosítása, dicsőségének érvényesülése, nem-
csak a természet, hanem az ember életében is. 

Ezek után most már jobban megérthetjük tehát, hogy 
miért volt éppen a kálvinizmus mindenütt nemcsak az egyéni 
hanem a társadalmi életnek is kiváltképpen reformálója, és 
így, mint az evangélium eredeti igazságainak előtérbe állitója, 
s a róm. katliolicizmus diamatrális ellentéte, teljesen uj gon-
dolatokat hozott nemcsak a theologiai és ethikai, de a társa-
dalmi, politikai, sőt gazdasági élet számára is. 

Mindez különben benne van a közfelfogásban is; hiszen 
elég sűrűn halljuk, hogy a kálvinizmus elhatározó befolyást 
gyakorolt a nemzetek politikai, alkotmányos életének kiala-
kulására; a szabadság, egyenlőség gondolatának s a demok-
ratikus eszméknek pedig mindenkor zászlóvivője volt, mind 
amellett, hogy maga Kálvin inkább autokrata, uralkodó ter-
mészet volt s uralkodott is. Egy világnézet megitélósénél 
azonban sohasem szabad csak az azt felépítők egyéniségét 
tekinteni, hanem elsősorban azokat az alapelveket, melyek 
rendszerükben vagy teljesen kifejtve, vagy akár csak csíra-
szerüleg is meg vannak, mert éppen abban rejlik mindig egy 
világnézet életképessége, hogy fejlődésképes. A mai modern 
vagyis az u. n. neokálvinizmus már sok kérdésben nem 
olyan, mint volt a régi, de azért mégis a réginek egészséges 
és természetes folytatása. 

* 
* * 

A kálvinizmusnak tehát, mint láttuk, természetében gyö-
kerezik, hogy részt vegyen az állami ós politikai életben is. 
Az a gondolat tehát, hogy az evangélium nemcsak az egyén 
üdvösségére való, hanem gyógyszer a társadalom számára is, 
az a gondolat, hogy Isten akaratának és uralmának érvénye-
sülni kell az egész világon, az egész életben, egyenesen meg-

4* 
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parancsolja nekünk, hogy a legnagyobb energiával vessük 
bele magunkat a társadalmi és nemzeti életbe. Hogy aztán 
ez a társadalmi és állami életben való résztvétel önálló csopor-
tosulás, vagy épen külön politikai párt segítségével történjék-e, 
az igazán inkább csak taktikai kérdés. Annyi bizonyos, hogy 
a kálvinizmus nem mondhat le arról a gondviselésszerű és 
történelmi szerepéről, mely által neki a társadalom meg-
reformálása is kitüzetett életcélul ós így természetes, hogy 
ott kell lennie mindenütt, az emberiség, a társadalom életének 
minden alakulatában és mozzanatában. Mert az olyan vallá-
sosság, mely csak a lélek szűk kis világára szorítkozik, csak 
a titkon bezárt ajtók mögött keresi a kapcsolatot az örökké-
valósággal, de egy lépést sem tesz arra, hogy az Isten, tehát 
az evangélium ereje ható erő legyen az egész életben, 
lehet igen tiszteletre méltó, komoly mély és tiszta érzés, tehát 
igazi keresztyénség is, de még nem igazi kálvinizmus. 

Ilyen aktivitás mellett tehát csak természetes, hogy, mint 
a történelem is bizonyítja, a kálvinizmus döntő befolyást 
gyakorolt mindenütt a népjogok kivívásának érdekében meg-
indult politikai mozgalmakra is, és a szabadság éltető levegőjét 
vitte el mindenüvé az új vallási eszmék társaságában.1) És 
hogy mennyire nemcsak vallási reform vagy csupán valami 
egyszerű theologiai irány vagy iskola volt a kálvinizmus, 
hanem társadalmat reformáló elv is, arra nézve elég csak két 
fő dologra utalnom, mint amelynek hatása elsőrendű a modern 
kultura kialakítása szempontjából. Az egyik az az óriási 
hatás, melyet a kálvinizmus a modern kapitalizmus, a 
kereskedelem és pénzgazdaság kifejlődésére, tehát általában 
a gazdasági életre gyakorolt, a másik pedig az, mellyel a 
modern népjogok, a modern nemzeti élet, szóval a demokrácia 
kialakulását segítette elő. Természetes, hogy egyik sem köszön-
hette kizárólagosan a kálvinizmusnak a maga létrejöttét, de 
az bizonyos, hogy mindkettő kialakulásában a kálvinizmusnak 
is óriási része van, bár azt is meg kell rögtön jegyeznem, hogy 
mindkettő lassanként el is fajult, még pedig oly mértékben, 
amily mértékben megszűnt ama vallásos világnézet alkotó 
részének lenni, melynek segítségével az emberiség és kultura 
előrehaladását kezdetben szolgálta. Az előbbiről, a kálviniz-
musnak a gazdasági életre gyakorolt hatásáról már volt 
alkalmam egyszer egy kis felolvasás keretében vázlatosan képet 

*) Az itt következőkben azonban természetesen nincs politikáról szó. A 
kálvinizmusnak a politikához való viszonya ugyanis egészen külön álló nagy 
kérdés. Elméletileg is az, gyakorlatilag meg méginkább, mert a reális politika 
adott viszonyai nagyon sokféleképen befolyásolják a kálvinizmus elveinek 
érvényesítését. Ez alkalommal tehát a kálvinizmus és demokrácia viszo-
nyának csak elméleti kifejtése lehet a dolgozat célja. 
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adni1) most áttérek a második tárgyra t. i. a kálvinizmus és 
demokrácia egymáshoz való viszonyának ismertetésére. 

Itt azonban legelső sorban arra a kérdésre kellene ki-
térnem, hogy miért volt épen a kálvinizmus a legalkalmasabb 
a demokrácia elveinek felébresztésére és miért nem a keresz-
tyénség többi felekezete? Azonban azt hiszem, túllépném a 
számomra kijelölt határokat, ha ennek a kérdésnek bővebb 
taglalásába bocsátkoznám. Egy mondattal azonban mégis 
megfelelhetek reá t. i. azért, mert a kálvinizmus világnéze-
tében már csiraszeriileg meg vannak ezek az eszmék sokkal 
inkább, mint a többi felekezetek felfogásában. Annyi bizonyos, 
hogy a történelem tényei mellettünk szólanak s ugyanakkor 
világosan mutatják azt, hogy a katholicizmus, mint Lecky 
mondja találóan „természettől fogva képtelen volt a demo-
kratikus mozgalmak ébrentartására és ápolására".2) És még 
egy katholikus folyóirat is elismeri, amit különben mi is tud-
tunk már régen, hogy maga a hierarchia, a papi ós világi 
elem között levő és benn a papságban is meglevő papi és 
rendi külömbség, maga az egész pápaság tökéletes ellentétben 
áll mindonféie demokráciával.3) Sem ez, sem a vallásszabad-
ság gondolata nem fér össze a római katholicizmussal.4) 

A reformáció azonban bizonyos tekintetben ós épen 
ezekben a kérdésekben megformálta még a róm. katholikus 
egyház gondolkozásmódját is,6) mennyivel inkább tehát a 
protestáns egyházakét. A reformáció ugyanis létjogosulttá 
tette az egyéniség elvét, megszüntette a hierarchiát, tehát el-
törölte a papságban levő fokozati külömbsógeket, sőt magát 
a papságot is, mint valami magasabb rendű életet képviselő 
külön osztályt, eltörölte a kettős morált, t. i. a magasabb 
rendű szerzetesi és az alacsonyabb rendű laikus morál meg-
szüntetésével és az egyetemes papság elvének proklamálásával 
egyenlőkké tette az embereket Isten előtt, egyenlőkké abban 

*) Lásd : Kálvin és a kapitalizmus. Felolvasás. A Kálvinszövetség kiad-
ványa 1911. 

') W. Ε. H. Lecky: Hiatory of the rise and influence of the spirit of 
rationalism of Europe. London. 1910. II. 219. o. 

*) W. Hasbach: Die moderne Demokratie. Jena. 1912. 425. ο. 
*) Természetes azonban, hogy azért mindakettővel kacérkodik. 

Azonban csak ott, ahol a népesség túlnyomó számban róm. katholikus. Itt 
szívesen vall ja a róm. katholicizmus is a demokrata elveket, Sót még az álta-
lános választójognak is lelkes hive. Ezért fogadták az olasz róm. katholikusok 
is olyan nagy örömmel nemrég a választójog széles kiterjesztését, mert tudják, 
hogy ez által a hatalom az ő kezükbe kerül. Még az „Alkotmány" is örül 
ennek és jelzi, hogy erre a nem várt fordulatra Olaszországban „a radikálisok, 
liberálisok és szocialisták is megdöbbenve szisszentek föl". Természetesen, 
mert hisz az igazi nép — a vidék, még fanatikus róm. katholikus. így van és 
igy lesz ez nálunk is. A róm. kath. népszövetség már várja is az akció pilla-
natát β elő is készült rá. Ezért is sürgeti annyira az általános választójogot. 

') Mr. Groen van Prinsterer: Ongeloof en revolutie. Leiden 1847.171. o. 
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a tudatban, hogy mindannyian bűnösek s mindannyian meg-
váltásra szorulnak s csak az Isten kegyelméből tartatnak 
meg. És a vallásos öntudat, az Istennel való közvetlen össze-
köttetés ezen hatalmas gondolata és aktiv ereje által óriási 
mértékben függetlenítette az egyes lelket úgy az egyháztól, 
mint a világtól s az emberi lélek végtelen értekének öntuda-
tossá tétele által az egyenlőség és szabadság egyelőre még 
teljesen vallásos színezetű gondolatát proklamálta. 

Ezeknek a gondolatoknak végső konzekvenciáit, mint 
általában az egész reformáció szellemi tartalmát, a maga 
teljességében azonban mégis csak a kálvinizmus fejtette ki. 
Itt van pl. a predestináció gondolata, melynek sokféle vonat-
kozásából e pillanatban csak egyet akarok kiemelni, azt, 
amely e gondolat demokratikus alkatrészét jelenti, mely 
szerint tehát Isten előtt nincsen személyválogatás, Isten min-
denkit a maga kegyelme és örök rendelése szerint hív el 
magához, legyen az király vagy egyszerű paraszt, főnemes 
vagy egyszerű napszámos. Isten előtt nincs rangkülömbség, 
mert előtte mindenki egyenlő, mindenki egyforma. 

De van még egy gondolat, mely a kálvinizmus világ-
nézetében különösen előtérben áll, s az, mint már fentebb 
említettük az Isten szuverenitása, az Isten uralma és pedig 
egyedüli uralma mindenekben. Ez vitte a kálvinizmust min-
denütt odáig, hogy a társadalom életének mindenféle formá-
jában az emberi uralom megszüntetésére törekedjék, hogy 
úgy az egyházi, mint állami életben sohasem egyesek, hanem 
mindig többen uralkodjanak. Innen magyarázható Kálvin nagy 
rokonszenve a köztársasági, még pedig a legjobbak által 
vezetett köztársasági1) kormányforma iránt, amelyet ő az 
egyházszervezetben következetesen keresztül is vitt. 

A szabadság ós egyenlőség ezen demokratikus, de még 
mindig erősen vallásos színezettel bíró alapgondolatait azután, 
a főleg a kálvinizmusból kifejlett és vele rokon szekták ós 
apróbb felekezetek vették át, dolgozták föl s vitték bele a 
teljesen világi, tehát állami és politikai életbe is. De ettől az 
időtől kezdődik aztáa azok átalakulása, félremagyarázása 
is, amint azt a modern demokrácia, a szociáldemokrácia, a 
modern politika, a népjogok modern elmélete ós a népszu-
verenitás elveiben látjuk. Ezekről majd később lesz szó. 

Előbb azonban még egy nagyon érdekes kérdéssel kell 
tisztába jönnünk; azzal t. i., hogy mennyiben arisztokratikus 
is hát a kálvinizmus, és nincs-e külömbség a kálvinizmus 
arisztokratizmusa és a közönséges arisztokrácia alapelvei kö-
zött? A kálvinizmus t. i. egy végtelenül sajátságos világnézet. A 
mellett ugyanis, hogy egyfelől hatalmas erőforrása volt mindig 

') Kálvin Inst. IV. könyv. 20 8. 
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a liberálizmusnak, az egyenlőség és demokrácia gondolatainak, 
ugyanolyan mértékben látjuk más oldalról konzervativnek, 
arisztokratikusnak és mindenféle nivelláló egyenlőségi elv 
határozott ellenzőjének is. De nézzük ezeket a kérdéseket köze-
lebbről. 

Amikor báró Bánffy Dezső meghalt, dr. Iienessey 
Béla, erdélyi püspök, évi jelentésében báró Bánffy elparen-
tálásakor a többek között ezt az elvi kijelentést tet te: 
„Az Isten minden ő dolgát a kiválasztottak által végzi 
el s az ő világkormányzásához fogható arisztokratikus intéz-
mény nincs ezen a világon; ugy, hogy egészen nevetséges 
és a mi ősi kálvinista világnézletünkkel merőben ellenkezik 
az a szinte csak ingoványba vezető jelszó : a demokrácia 
és az a nagy radikalizmus, a melyet a nepszerűsködésért egy 
csomó kálvinista lelkész is fennen hirdet. Bánffyra is ráfogták, 
hogy mekkora demokrata és milyen radikális, pedig Bánffy 
Dezső egy már kilencszázóves olyan családnak a tagja, amely 
nádort, főkormányzót és egy csomó zászlósurat adott a király-
nak és nemzetnek. Nem is lehetett más, mint maga is ural-
kodó egyéniség, autokrata és arisztokrata a szó legnemesebb 
értelmében. Cézári egyéniség, aki mindenütt ós mindenképen 
első lett volna : Rómában épp úgy, mint a legutolsó kis falu-
ban." Ε kijelentés cáfolására fogott aztán tollat Jánosi Zoltán 
debreceni lelkész, aki a „Lelkészegyesület" c. lapban1) fejtette 
ki a maga álláspontját, bizonyítván, hogy a kálvinizmus 
távol áll mindenféle vagyoni, születési arisztokráciától 
s egyedül csak az erkölcsi arisztokrácia, azaz az erkölcsileg 
arisztosz-ok uralmát fogadja el, s szerinte az a bizonyos „egy 
csomó kálvinista lelkész" azért teszi ezt, „mert az isteni 
arisztokráciát az emberi arisztokráciával szemben csak a 
demokratikus radikalizmus alapján tartja megvalósíthatónak 
az állami ós a polgári életben." 

Jánosi válaszában helyes a kálvini értelemben vett arisz-
tokrácia fogalmának kifejtése. Tény az, hogy a kálvinizmus 
bármennyire arisztokratikus is, születési ős vagyoni ariszto-
kráciát nem akar elismerni. A predestináció eszméje ariszto-
kratikus gondolat, de isteni, tehát ethikai ós szellemi ariszto-
kráciát jelent, amelynek semmi köze semmiféle formájú földi 
arisztokráciához. Ennyiben is arisztokrata tehát a kálvinizmus. 
Ugyanekkor azonban az is igaz, hogy a predestináció gondolata 
meg más részről egyenesen kizárja azt, hogy őt a modern 
demokráciával egy kalap alá vegyük. Mert bár igaz ugyan, 
hogy a modern demokrácia, mint fentebb említettük, a kál-
vinizmusból indult ki, de a kettő azért nem egy és ugyanaz. 

Mert a kálvinista demokrácia határozottan vallásos ala-

*) Negyedik év f . 5 2 - 5 3 . sz. 1911. 
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pokon épült föl és az Isten szuverenitásának gondolatából 
táplálkozik. És így, hirdeti ugyan, hogy minden ember egyenlő, 
de csak az Isten előtt, mint bűnös, továbbá a törvény előtt 
mint Isten akaratának fóruma előtt. Mert egymás között az 
emberek egyáltalában nem egyenlők. Sőt az isteni gond-
viselés maga gondoskodott az emberiség egyenlőtlenségéről 
és tehetségben, észben, jellemben, erkölcsiségben, erőben, ügyes-
ségben, nemben, fajban örök lerombolhatatlan korlátokat állí-
tott fel ember és ember közé.1) A predestináció, tehát az isteni 
eleve elrendelés, mely a kálvinizmus szerint nemcsak a halál 
utáni állapot és üdvösségre mint végcélra vonatkozik csupán, 
ahogy sokan gondolják, hanem az egész élet tartalmára és 
irányára, tehát az emberek között levő nagy külömbségekre 
is, már magában véve a legerősebb cáfolata mindenféle mo-
dern értelemben vett demokratizmus nivelláló, tehát mecha-
nisztikus, mathematikai egyenlőségi tanának, mely nem 
egyéb mint jámbor utópia, vagy ha majd valamelyik szociál-
demokrata állam mégis megvalósítja, kegyetlen Procrustes 
ágy lesz az élet számára s az isteni rendelésnek egyenes meg-
csúfolása. Mert egyáltalában nem állhat meg Bebelnek a 
híres német szociáldemokrata pártvezérnek ismert mondása, 
és egyáltalában nem kálvinista gondolat, hogy t. i. a kiválóbb 
tehetségüeknek nincs joga az élettől tehetségük arányában 
bizonyos előnyöket követelni, mert hisz a gyengébbek nem 
tehetnek arról, hogy a természet olyan mostohán bánt velük. 
A társadalom tehát a természet hibáiért nem büntethet, sem 
annak ajándékaiért valakit nem jutalmazhat.2) Mennyivel 
helyesebb szerintem a kálvinizmus álláspontja, mely ezeket 
a nagy külömbségeket mint Isten rendeléseit értékeli és 
ezáltal egészségesebb Ítéletet tud mondani a társadalom élete 
felett. Ezért mondja Choisy, a tavaly nálunk járt genfi theol. 
tanár: ,,És mindamellett, ha a kálvinista szellem az igazság 
és egyenlőség szelleme is, ez még nem azt jelenti, hogy 
egyúttal az egyenlősítés (nivellálás) (esprit nivelleur) szelleme 
is; mert elismeri a természeti külömbségeket, a gondviselés-
szerű egyenlőtlenségeket, a speciális charizmákat, a kivételes 
hivatásokat és a rendkívüli képességeket."3) Ebből is követ-
keztethetjük tehát, hogy maga az általános keresztyén egyen-
lőségi elv nem vonatkozhatik első sorban földi viszonylatokra, 

' ) Troeltsch: i. m. 672. o. „Diese Mischung von Aristokratie und Her-
rentum mit der freien Initiative jedes verantwortlichen Einzelnen charak-
terisiert dauernd die calvinistisch erzogenen oder beeinflussten Völker, sie 
stehen der egalitären, lateinischen Demokratie im Stile Rousseaus fern, der 
in dieser Hinsicht durchaus kein Schüler Calvins ist, so oft er dazu gemacht 
wird." 

') Bebel: Die Frau . 286. id. Paulsen. System der Ethik. Stuttgart 1906. 
II. 454. o. 

») Choisy: L'état chretien 489. o. id. Troeltsch 671. o. 
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hanem a hívőnek Istennel szemben való viszonyára, amikor 
a közös bűnösség és megváltásra szorultság állapotában 
Istennel szemben az emberek között levő minden külömbség 
megszűnik. Nem az egyenlő igényekből, hanem abból a közös 
állapotból, hogy Istennel szemben mindnyájan méltatlanok 
vagyunk, indul ki minden nivellálás. Ez az egyenlőségnek 
keresztyén értelemben vett vallás-szociologiai alapgondolata. 
Természetes, hogy a kálvinizmus a predestináció előtérbe 
állításával ezt csak még jobban kiélesítette. Ezért mondja 
nagyon helyesen Troeltsch, hogy a kálvinizmus szerint ,,az 
emberek egyenlők Isten előtt, amennyiben mindnyájan bűnösök 
és amennyiben mindnyájan egyformán engedelmességre van-
nak kötelezve. Ezzel ellentétben azonban nem egyenlők 
egymáshoz való viszonyukban, amennyiben az isteni világrend 
az egymás fölé- és alárendeltséget nein a bűneset következ-
tében, hanem az ember lényegével magával rendelte először."1) 
Ennyiben tehát a kálvinizmus meglehetősen arisztokratikus 
jellegű. De ha tovább vizsgáljuk a dolgot, észre fogjuk venni 
ugyanily mértékben a demokratikus jellemvonásokat is. Az 
egyéniség, az egyéni és hitbeli öntudat hatalmas kifejlesztése, 
a függetlenség eszméje, a minden földi hatalommal szemben 
való önállóság gondolata sehol sem élt oly erősen, mint a 
kálvinizmusban és annak különféle mellékhajtásaiban. De ez 
a szabadság és függetlenség után való vágy még sem válik 
fóktelenséggé, forradalmi jellegűvé, mert ezt mindig szabá-
lyozza az Isten törvényéhez való szigorú ragaszkodás ós 
lelkiismeretben megkötöttség. Ezért mondja találóan Troeltsch, 
hogy a kálvinizmusnak már „természeténél fogva egy, a 
demokratikus és arisztokratikus elemeket egymással össze-
kapcsoló és egymást kölcsönösen korlátozó társadalmi ideálja 
van."2) Valami sajátságos, individualisztikus-demokratikus 
vonás egyfelől, másfelől pedig mégis a tekintélynek és a tör-
vény megváltoztathatatlanságának előtérbe állítása van meg 
ennél a világnézetnél. Szóval itt egy sajátságos konzervatív 
demokrácia is lehetséges, mialatt evangélikus és katholikus 
területen a demokrácia elejétől fogva agresszív és forradalmi 
álláspontra volt szorítva.3) 

A mi most már a nép szuverenitásának kérdését illeti, 
arra nézve is egészen más a kálvinizmus felfogása, mint a 
modern demokráciáé. Mert bár a kálvinizmus is elismeri 
azt, hogy szükség van arra, hogy a nép egyeteme kormá-
nyozza a saját életét, azt azonban már nem ismeri el, hogy ez a 
szuverenitás, tehát maga a hatalom, magától a néptől szár-

' ) Troeltsch i. m. 672. o. 
*) Troeltsch i. m. 132 o. 
' ) Troeltsch i. m. 671. o. 
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mazik. Mert mindenféle hatalom az Istentől származik és 
sem az individuum, sem az ennek tömegét alkotó nép, tehát az 
emberi akarat nem jogforrás. Minden hatalom, minden jog 
csak Istentől származik s az ember soha sem köteles arra, 
hogy akár a saját embertársai, akár azok egyetemes akarata, 
tehát az állam előtt önként meghajoljon, csak ha azt Isten 
parancsolja. A kálvinizmus szerint tehát meg van a nép 
uralmának létjogosultsága, de csak akkor, ha az a nép Isten 
akaratát és örökkévaló törvényeit respektálja és a legma-
gasabbrendü ideái az lenne, hogy mindenki eljutna az értelem 
és hit oly fokára, hogy önállóan teljes felelősségérzettel 
részt vehetne az állam kormányzatában. 

De Kálvin soha sem rajongott a modern értelemben 
vett „felséges népért, soha sem vallotta azt a forradalmi jel-
szót, hogy „a nép szava Isten szava" még ha bármilyen 
tudatlan, erkölcstelen, Isten káromló is az egyébként. Soha sem 
vallotta azt, hogy itt mindenki mathematikai pontossággal 
egyforma és egyenlő s az istentelen csak rombolni vágyó 
és megátalkodott elemeknek épen olyan joguk van Isten 
dicsőségére kormányozni, mint az isteni ós erkölcsi vi-
lágrend védőinek, az igazaknak, a tiszta gondolkozásmódu-
aknak. Nem mindenféle nép szava Isten szava, csak azé, 
amely az Istenből is él, de az is csak kóplegesen ! A kálvini 
demokrácia, az ideális hivő nép összességének uralma azon-
ban talán örökre csak ideál marad, ideál melynek eljövete-
Jeért azonban mégis lankadatlanul dolgozni kell. Ez a de-
mokrácia tehát a lehető legtávolabb áll a mai értelemben 
vett népnek, a mindenféle tömegeknek, a számoknak nyers 
uralmától, a doktriner demokráciától, az ochlokratiától, mely-
nek borzalmaitól maga Kálvin félt a legjobban.1) Nem a mo-
dern demokráciáért lelkesedett tehát Kálvin, hanem az Isten 
híveinek demokráciájáért. És hogy mily nagy külömbség 
van a kettő között azt mindjárt meglátjuk, ha a modern 
demokrácia néhány főbb jellemvonását megismerjük. 

A modern demokrácia ugyanis, épen úgy, mint a mo-
dern állam is, végső elveiben atheista, mert szerintük a ha-
talom forrása nem az Isten, hanem a nép; minden ember 
természettől fogva bizonyos jogokkal, kiváltságokkal szüle-
tik a világra s azokat használja és érvényesíti. Ez a 
természetjog (Naturrecht), amely az emberi akaratot s végül 
az emberi akaratok összességót teszi meg minden jog és 
hatalom legfőbb forrásává és fórumává. Tipikus példája en-
nek a francia forradalom és az ott proklamált állampolitikai 
valamint a szabadságra, egyenlőségre és testvériségre vo-
natkozó népjogi elvek, amelyek gyökerükben ellenkeznek 

') Kálvin Inst. IV. könyv 20. fej. 

i 
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az evangélium elveivel s a keresztyén demokrácia helyett a 
forradalmi vagy modern demokráciát építették fel az eredetileg 
kálvinista demokratikus eszmék átalakítása alapján. A kál-
vinizmus ezzel is úgy járt , mint a kapitalizmussal. Elvben 
t. i. a kapitalizmusnak is megalapozta keresztyén funda-
mentumát, de amikor a kapitalizmus már meg volt, kilökte 
maga alól a keresztyen ethikai alapokat, s most mindenféle 
valláserkölcsi hajtó erő nélkül önmagának és önmagáért 
dolgozik. Ilyen formán vagyunk a demokráciával is. 

A kálvinizmus proklamálta új formában a keresztyén 
demokrácia alapelveit, a szabadságot, az egyenlőséget, a test-
vériséget, de a modern demokrácia félretolta maga alól a 
vallásos világnézetet mint alapot és ma már hamis ideálok 
után is futkos, melyek ellentétben állanak Isten örökké való 
rendeléseivel. 

És hogy minden látszólagos megegyezés mellett is 
mekkora a külömbsóg a kálvinista demokrácia ós a modern 
demokrácia között, azt legjobban akkor látjuk, ha a vallásos 
jellegű angol, amerikai és hollandi forradalmakat összeha-
sonlítjuk a modern demokrácia anyjával, a francia forrada-
lommal. Theologusok ős történészek már ismételten rámu-
tattak erre a külömbségre. És épen ezért furcsa, amikor 
nálunk a kétféle demokráciát teljesen egynek veszik né-
melyek, illetve nem is látnak kettőt és az újonnan alapított 
magyar köztársasági pártba pl. elég számban lépnek be 
kálvinista papok is, holott annak szelleme és alapelvei, az a 
demokrácia és az a köztársasági ideál, melyet az szolgál, 
egész szellemével és radikálizinusával egyáltalában nem 
keresztyén, hanem, a francia forradalom szelleméből táplálkozó 
demokrácia s mint ilyen egész világnézetében keresztyén 
ellenes alapokon áll.1) 

Hasonlóképen nyilatkozhatunk a szociáldemokráciáról 
is. Ezzel is kacérkodnak nálunk a ref. papok közül is néme-
lyek, holott a szociáldemokrácia, mint világnézet, teljes ellen-
téte a kálvinizmusnak. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy a kálvinizmusnak nincs érzéke a társadalom bajai 
iránt és azokat nem is akarja orvosolni. Sőt teljes mórtékben 
látja azokat, de azok gyógyításához egészen más világnézet 
alapján fog, mint a szociáldemokrácia. És ha meggondoljuk, 
hogy micsoda különbség van a történelmi materializmus ós 
a ker. világnézet között, akkor meg tudjuk érteni azt is, 
hogy szociáldemokrácia és kálvinizmus, még ha egy célért, 
az emberiség életének és helyzetének megjavításáért dol-

') Világosan látszik ez a párt hivatalos lapjának a Magyar Köztársaság-
nak egész szelleméből s az első számban különösen Kalmár Antal Képura-
lom és államforma cimii irányító cikkéből. (1911. október.) 
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goznak is, tulajdonképen azért egymástól állandóan óriási 
távolságban maradnak. 

Különben is, már maga az is nagy kérdés, hogy a 
modern demokrácia a maga mai elveivel valóban életképes-e 
és be tudja-e váltani a hozzá fűzött reménységeket? Vájjon 
nem fog-e olyan kiábrándulásra vezetni, mint a görög demok-
ráciák s nem fogja-e önmagát aláásni a saját elveinek, az 
emberiség életének egyetemes törvényeivel ellenkező szélső-
ségei által? Mert a modern demokráciának nagyon is meg-
vannak a maga ellentétei, antinómiái önmagában is,1) s a 
szabadság és egyenlőség együtt, párosulva a demokrata elvek 
kommunisztikus izű elveivel inkább egymás meggátlására, 
mint kifejlesztésére alkalmasak. Maga a nép végeredményében 
még sem képes önmagát kormányozni, a szavazatok millióiból 
alakult nagy test szétesik, illetve a tömegek egyes vezérek 
és demagógok kezeire jutnak, akik rövid időre jutván hata-
lomra, igen gyakran még jobban visszaélnek vele mint a 
koronás fők. A népszabadság és a népjogok sem virágzanak 
úgy, a hogy gondolnók s a híres spártai köztársaság például 
a legnagyobb zsarnoksággal nyúlt bele és szabályozta, kötötte 
meg az egyén szabadságát és annak életét. 

Hasbach Vilmos a modern demokráciáról szóló legújab-
ban megjelent és fentebb is idézett nagy munkájában rá-
mutat arra, hogy nincs kellőleg megalapozva az a felvétel, 
mely szerint a modern demokrácia a népléleknek valami 
olyan belső, minden ellenállást legyőző vágyából származott 
volna, mely őt arra hajtja, hogy saját maga szabályozza a 
maga politikai életét.v) Sir Henry Sumner Maine angol író 
pedig gúnyolódik a fölött a nézet fölött, mely szerint a 
demokrácia valami ellenállhatatlan ós elkerülhetetlen dolog 
lenne. Szerinte az a nézet, hogy a demokrácia valami ellen-
állhatatlan szükségszerűség, francia eredetű gondolat, épen 
úgy, mint „minden selejtes politikai általánosítás."3) A törté-
nelem és a tények pedig azt bizonyítják, hogy egy demokra-
tikus államforma konstrukciója sem multa felül a liberális 
államnak, azaz az alkotmányos monarchiának konstrukcióját 
s igazán nem lehet eldönteni, hogy úgy a mai emberiségnek, 
mint általában minden korok emberiségének mi gyökerezik 
mélyebben a lelkében: a monarchia-e vagy a demokrácia? 

Ha pedig a külömböző formában megvalósult demo-
krácia kritikáját halljuk, be kell látnunk, hogy a modern de-
mokrácia korántsem váltotta be azokat a reményeket, a 
melyeket hozzá fűztek. Bebizonyult ez úgy Franciaországban 

*) Hasbach i. m. 455. o. 
') Hisbch: i. m. 579. o. 
®) id. Hasbach: i. m. 579. o. 
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mint Amerikában. A legegészségesebbek a viszonyok még 
Svájc néhány kantonában, ennek azonban, mint egy iró 
megjegyzi, ott sem a politikai berendezettség, hanem a nép 
lelkülete az oka.1) Mert a modern demokrácia sem a sza-
badságot, sem az egyenlőséget, sem az állam békéjét, sem 
a közigazgatás zavartalanságát sem a közéletet nem tudta 
megvalósítani. A modern demokrácia csak ellenzéknek jó 
egy monarchikus államban, de ha kormányra kerül, rendesen 
durva tömeguralomba, terrorizmusba siilyed, despotikus lesz. 
Különösen Franciaország az, ahol a demokrácia csődjére 
vonatkozólag kitűnő példát találunk. És ez természetes is. 
Az atheizmus ott a legveszedelmesebb s az atheista szel-
lemű demokrácia tulajdonképen az, ami veszedelmes, mert 
forradalmi jellegű és igazi, vallásilag megalapozott szellem-
erkölcsi értékeket nem ismer. Hogy mennyivel egészségesebb, 
fejlődésképesebb a kálvinizmus demokráciája, azt mindjárt 
látni fogjuk. Előbb azonban halljuk néhány szemelvényben 
a modern demokrácia kritikáját. 

Egy francia író pl. így í r : „Elméletileg, Franciaország 
demokráciát alkot; a gyakorlatban azonban oligarchiát, a 
melyet egy bürokrácia szolgál." Egy másik pedig így nyilat-
kozik : „A nép szuverénitása csak fikció ; a demokrácia ha-
zugság; a politikai hatalomnak a szavazó-lapok által való 
megszerzése csalétek. Franciaországot a pénzemberek kor-
mányozzák." De különösen erős La Solitaire-ntä egy mun-
kája, mely erre a kérdésre ad feleletet: Mi a demokrácia? 
amelyben az író többek közt így ír: „A demokrácia nem 
egyéb, mint a többség zsarnoksága, minden zsarnokságok 
között a legutálatosabb, mert nem támaszkodik valamely 
vallás tekintélyére, sem a faj kiválóságára, sem a tehetség 
ós a vagyon előjogára; csak a számokra van alapítva és 
álarc gyanánt a népre, mint névre . . . a demokrácia csak 
álruhába öltöztetett arisztokrácia, az abszolutizmus egy 
formája.'·*) A modern demokrácia nem egyéb mint néhány, 
egyébként egészséges állampolitikai elvnek a helytelen 
csoportosítása s mindez a francia forradalom szellemében 
tovább fejlesztve. Az emberi jogoknak s a népjogoknak olyan 
magyarázata, melyek sem a hozzájuk fűzött utópisztikus 
ideáloknak, sem az emberi természetnek nem felelnek meg.3) 

*) Hasbach : i. m. 606. o. 
J) Id. Hasbach i. m. 587. o. 

· ' ) Szánt szándékkal kerültem a demokráciának az általános választó-
joggal való kapcsolatát, nehogy politizálni láttassam. Utólag azonban még 
sem ál lhatom meg, hogy a fentebbiekkel kapcsolatban ne idézzem a csodálatos 
lelkű francia Proudhont, aki bár teljesen önálló irányban, de mégis szociálista 
volt, és az általános választójogról többek közt így nyilatkozik: ,Sajá t elveink 
által vagyunk megverve: le vagyunk győzve, mert Rousseaut és az 1793 
legutálatosabb szónokait követve, nem ismertük el, hogy a monarchia a nép 
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Pedig mennyien vannak, akik a modern demokrácia 
elveinek igazolását a bibliában, a keresztyénségben s főleg a 
reformációban szeretnék megtalálni. Szerintük ugyanis a re-
formáció is forradalom volt, épen úgy mint a demokrácia is 
az bizonyos értelemben t. i. az állami gazdasági életnek, tehát 
a nép életének megtisztítása és egészséges alapokra helyezése. 
De hogy mekkora a külömbség a forradalmi eszmék, tehát 
úgy a modern demokratikus, mint a köztársasági alapelvek 
és reformáció főbb elvei között, arra nézve legjobb, ha egymás 
mellé állítjuk a kettőt. A reformáció a hitbeli tévelygésből 
a pozitív hitre vezette az emberiséget. A forradalmi eszmék 
a hitetlenségbe. A reformációnál az Isten előtt való feltétlen 
megalázkodás, a forradalmi eszméknél az Isten ellen való 
lázadás volt az alapelv. A forradalom az ember szuverenitá-
sának gondolatából született: a reformációt az Isten szuve-
renitásának tudatossá válása szülte. Az egyik az isteni kije-
lentést ésszel itéli meg, a másik aláveti magát a kinyilatkoz-
tatott igazságoknak stb.1) Ezek az elvek aztán természetesen 
érvényesülnek az állami és politikai életben is s azért 
nagyon igaz anrak a kiváló holland politikusnak nyilatko-
zata, aki azt mondja, hogy a forradalmi eszmék nem egye-
bek mint a hitetlenség alkalmazásai az államjogra.2) Mert 
ezek az elvek aláássák és megsemmisítik a jog alapjait, 
mert a jogot nem tekintik egyébnek, mint az emberi 
akarat eredményeinek s az önkényben látják a jog folyton 
változó eredetét. Ezen az alapon aztán természetes, hogy 
nincs semmi egyetemes igazság, nincs semmi ami szent, sért-
hetetlen, törvényszerű. Minden relativ, mert minden jognak, 
hatalomnak forrása az ember, az emberek, a nép akarata, 
amelyet végső esetben nem örökkévaló elvek, nem is törvények, 
még kevésbbé az Isten törvényei szabályoznak, hanem a 
célszerűség ós a hasznosság elve. 

spontaneitásának közvetlen és jóformán csalhatatlan produktuma volt; mert 
miután az Isten kegyelméből való kormányzatot eltörölték, egy másik fikcióval 
a nép kegyelméből való kormányzatot állították fel, a helyett, hogy a tömeg 
nevelői lennénk, azoknak rabszolgáivá tesszük magunkat . . . A király bukása 
után a csőcseléket emelték a trónra a nélkül, hogy megértették volna, hogy 
az a gyökér, melyből előbb-utóbb a királyi sarj fakad, a hagyma, melyből a 
clerus sarjadzik . . ." Később még, ugyancsak az ált. választójogról szólva így 
folytat ja: „Mivel létezik, nem követelem eltörlését, de tisztulnia, szervezkednie, 
élnie kell. A philosophusnak, republikánusnak meg kell engedni annak konsta-
tálását a történelem megértésére és a jövő tájékoztatására, hogy általános 
választójog oly népnek, melynek nevelése annyira el van hanyagolva, mint a 
mienké, materiálisztikus és heliocentrikus alakjával távol van attól, hogy a 
haladás szerve lehessen. A szabadság kerékkötője.* Diehl: Proudhon III. 49. 
id. Földes Β: A sociálizmus 1910. II. 394. o. 

*) G. Groen von Prinsterer: Ongeloof e.n revolutie. Leiden. 1847. Az 
egész munka telve van a ref. keresztyén és az atheista világnézet állampolitikai 
elvei között levő finom és éles megkülömböztetésekkel. 

*) Groen van Poinsterer: i. m. 7. o. 



ICálvinizmus és demokrácia, 47 

Már most a modern demokrácia is tisztára ezeken az 
alapokon áll. vagyis a francia forradalom által proklamált 
elvein az emberi jogoknak, a nép szuverenitása, a szabad-
ság, egyenlőség és testvériség forradalmi értelmezésű elvein. 
A mely szerint a modern demokrata már egy sereg joggal 
születik a világra, de kötelességei nincsenek, mint Bebel 
mondja. Kötelességei csak a társadalomnak vannak.1) De nein 
folytatom ezt a kérdést most itt tovább. Hisz vég nélkül 
közölhetném az ilyen megjegyzéseket; csak még annyit, 
hogy ha a modern demokráciának nemcsak az elveit, 
hanem az életét is vizsgáljuk, akkor látjuk csak igazán, 
hogy milyen messze áll az utópisztikus ideál a való-
ságtól. Mert azt látjuk, hogy a politikailag érettnek nyil-
vánított és szavazatjoggal felruházott nép tulajdonképen 
továbbra is csak olyan színpadi „népség katonaság," az igazi 
hatalom azonban néhány vezér, vagy a pártirodák kezé-
ben van s vas-fegyelem, kegyetlen, zsarnoki boykott, terror 
és tyrannizmus akadályozza meg a szabadságért és egyenlő-
ségért küzdő jámbor polgárt véleményének szabad nyilvání-
tásában; az a rettentő korrupció pedig, melyről a legutóbbi 
amerikai elnökválasztások rántották le a leplet, világos 
bizonyítékai annak, hogy hova fejlődött a modern demokrácia 
a pénz uralma alatt, minden komolyabb valláserkölcsi tar-
talom nélkül. Nem csoda tehát, ha ujabban hatásos akció 
indult meg Franciaországban ís a demokrácia varázsának meg-
törésére, ós sikerrel. A radikális demokrácia szelleme még 
egyénileg is átalakítja az embert s a gondolkozásmód meg-
látszik az ember egész viselkedésén. Határtalan nyegleség, 
demagógia, senkinek ós semminek szolgálni nem akarás, fék-
telen szabadosság, anarchisztikus hajlamok, cinizmus és hitet-

*) A modern demokrácia érdekes kritikáját adja Hösbach fentebbi 
munkájában, amikor a liberálizmus és demokrácia között levő külömbsége-
ket a következőképen jellemzi: »Die Wurzel des Liberalismus ist die Er-
kenntnis der Ungleichheit der Menschen, ihn charakterisiert die Wertschät-
zung der Persönlichkeit ; er legt mehr Gewicht auf die Freiheit vom Staate, 
als auf die Teilnahme an der Leitung des Staates ; sein konstitutionelles 
Prinzip heisst Gewaltenteilung; sein Verfassungsideal ist die konstitutionelle 
Monarchie, das Stimmrecht hält er für ein Privileg ; den Abgeordneten lässt er 
unabhängig sein von den Aufträgen seiner Wähler ; seine Sozialpolitik lautet 
in erster Linie auf die Selbsttätigkeit, Selbstverantwortlichkeit der Einzelnen 
und seiner Vereine ; sein sozialer Grundsatz lautet : Keine Rechte ohne 
Pflichten ! Dagegen wurzelt der Demokratismus in dem Begehren nach 
gleichen Genüssen und gleicher Geltung für alle Menschen, er glaubt an die 
Würde der Menschen ; er legt mehr Gewicht auf politische Rechte als auf 
die Freiheit vom Staate ; sein konstitutionelles Prinzip heisst Gewaltenver-
einigung ; sein Verfassungsideal ist die Volksherrschaft in einer ihrer vier 
Formen ; das Stimmrecht hält er für ein natürliches Recht ; den Abgeordne-
ten bindet er an die Aufträge seiner Wähler ; seine Sozialpolitik hat eine 
Starke Vorliebe für Staatsintervention ; sein sozialer Grundsatz lautet: Rechte 
des Individuums, Pflichten der Gesamtheit.« 
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lenség a modern demokrácia állandó kinövései, kisérő jelen-
ségei, ha az nincs hittel megalapozva és az Istenben való 
hit által megnemesítve. De akkor meg már nem is modern 
demokrácia a neve, mert az az Isten szuverenitásának gondo-
latára van felépítve. 

* 
* * 

Azonban itt az ideje, hogy rátérjek végül fejtegetésem 
utolsó és talán legnehezebb részére t. i. annak kimutatására, 
hogy mennyiben és milyen értelemben érvényesül tehát a 
kálvinista világnézet keretén belül a demokratizmus és mi a 
főkülömbség a kálvinista ós a modern demokrácia között? 

A fentebb elmondottak ugyanis könnyen azt a látszatot 
kelthetnék, hogy a kálvinizmus tehát lényegében távol áll a 
demokráciától. Pedig ez nem igaz. Csak a modern demokrácia 
alapgondolatától áll távol, amennyiben határozottan hívő 
alapon áll. Egy bizonyos fenntartással azonban még a modern 
demokrácia végső ideálját is magáévá teszi t. i. törekszik egy 
olyan boldog állapotra, amikor az evangélium ereje és szelleme 
annyira áthatja az embereket, hogy mindnyájan egyenlők 
lesznek az Isten előtt való alázatos lebomlásban, egymást 
megbecsülik, mindnyájan elfogadják az Isten kijelentett akara-
tát, életök szabályozójául s ez által megszerzik a jogot, az 
erkölcsi, a legmagasabb rendű isteni jogot arra, hogy részt 
vegyenek az emberek ós Isten országának kormányzásában. 
Ε nélkül az alap nélkül azonban, tehát tisztán emberi jogok 
alapján minderre az embernek nincs joga. 

A kálvinizmus tehát már a predestináció gondolatában 
is kifejezve látja azt az elvet, hogy Isten a világot a maga 
kiválasztottat által intézi. Ennyiben tehát Isten is a jók1) 
uralmát akarja biztosítani és ennyiben arisztokrata. Viszont 
azonban azt is látjuk, hogy Isten ezeket a jókat nem a szü-
letési arisztokráciából választja ki, hanem a maga jó tetszése 
szerint. És épen ez a gondolat a kálvinista demokrácia alap-
gondolata is, hogy t. i. nincs születési, nincs vagyoni, nincs 
rendi arisztokrácia, hanem egyedül csak szellemi, erkölcsi 
arisztokrácia és a világ kormányzására csakis ezek vaunak 
hivatva. Ezt a nagyszerű gondolatot pedig, keresztyén meg-
alapozással, épen a predestináció által első sorban is a kálviniz-
mus dobta bele a világba, amikor rámutatott arra, hogy Isten 
semmi földi arisztokráciára nem tekint, mikor a maga ki-
választottait elhívja. Isten tehát a legnagyobb demokrata 

') Hogy azonban nemcsak jók uralkodnak és vezetnek az életben, azt 
mi keresztyének is tudjuk. Ennek okát kutatni azonban már a theodiceának 
kötelessége s igy ebben a tárgyalásban erre nem lehet hely. 
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földi értelemben véve, de a világ kormányzását illetőleg mégis 
arisztokrata marad, mert a világot nem tömegek, hanem egyes 
lelkek, a jók, a hősök által viszi előre és kormányozza.') 

Ez épen az oka annak, hogy a kálvinizmusban valami 
sajátságos kettősség vonul végig állandóan; egyfelől a teljes 
demokrácia a földi arisztokráciával szemben, a predestináció 
hite alapján, másfelől meg az az arisztokratikus vonás, amikor 
az emberiség kormányzásáról van szó a szellemi és erkölcsi 
legjobbak által.2) 

Ez különben bibliai elv is és Pál apostol is világosan 
rámutat arra, hogy hivők és hitetlenek nem egyenlők, tehát 
az ítélkezés, a vezetés, a kormányzás is első sorban az Isten 
embereinek kezébe való. 

Azonban főleg az egyenlőség elve az, melyben a modern 
demokrácia a leginkább eltér a kálvinizmustól. A kálvinizmus 
ugyanis nem ismer ós nem ismerhet u. n. matematikai vagy 
nivelláló egyenlőséget, hanem első sorban is csak Isten előtt 
való egyenlőséget.3) Meggyőződése, hogy puszta születés, 
ós így természetjog alapján álló egyenlőség nincs. Az 
egyenlőség tehát első sorban is nem politikai, hanem egy 
hatalmas etikai elv, mely a természet által megadott és 
soha le nem rombolható külömbségek mellett egy magasabb 
egységbe foglalja az emberiséget, az Istenben és az Isten 
által. Aminthogy az engedelmesség és az alá- és fölérendelt-
ség, tehát mindennemű „hatalmasságok" rendelése is Istentől 
származik és isteni parancs, isteni tekintély nélkül sem ember-
társamnak engedelmeskedni nem tartozom, sem igazi testvéri-
séget irányában érezni nem tudok; az Isten által azonban 

') Találóan jegyzi meg Paulsen is, hogy az egyenlőség hirdetése főleg 
agitáció céljaira nagyon alkalmas fegyver a socializmus kezében, pedig, mint 
mondja „der Sozialismus konnte und sollte auftreten nicht als die Partei der 
Gleichheit, sondern als die Partei der Gerechtigkeit, nicht als die Partei einer 
falschen gleichheitsgierigen Demokratie, sondern als die Partei der moralischen 
und intellektuellen d. h. der natürlichen Aristokratie." System der Ethik 
II. 450. 

') A nagy Gladstone azt mondta magáról, hogy ő erősen vallja az 
arisztokratikus elvet és teljesen az egyenlőtlenség híve (1 am a firm beliver 
of the aristocratic principle . . . 1 am out and out inegalitarian). Carlyle 
szociológiai ideálja volt: „Az emberi értelem örök joga, a hősök arisztokráciája 
és az engedelmesség t. i. a jobbak alá történő alárendeltség" id. Troeltsch i. 
m. 673. o. 

s) Troeltsch : i. m. 64—65. o. Der prädistianische Gedanke zerbricht 
den Nerv der absoluten und abstrakten Gleichheitsidee der gleichen Berufung 
aller zum höchsten Werte, des Anspruchs aller auf das höchste Ziel . . . Es 
wird aber auch verständlich, dass das Christentum bei aller radikalen Gleich-
machung der Menschen vor Gott, bei aller Hineinwirkung dieser Empfindung 
in das ganze Seelenleben und alle persönlichen Beziehungen der Menschen 
zu einander, doch weiterhin auch sehr zurückhaltend ist gegen jede Hinein-
tragung dieser Gleichheit in die weltlichen Beziehungen und Ordnungen, die 
mit dem eigentlich religiösen Grunde dieser Gleichheit nichts zu tun haben. 

Tl ieo l . Szak lap . XI. év f . 4 
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igen. Az Istenben való hit, az δ trónja előtt való közös le-
borulás, ez tesz képessé engem arra, hogy minden emberben 
testvéremet lássam ós az Istenen keresztül még a bűnös is 
érték lesz számomra s az Isten dicsősége munkálásának nagy 
célja képessé tesz engem arra, hogy a köztem és embertár-
saim közt levő külömbség teljesen megszűnjék és a különben 
távol álló két lélek egy magasabb egységben, az Istenben 
találkozzék. 

A kálvinizmusban tehát egy nagyszabású erkölcsi elv 
teremti meg a demokratikus felfogást, míg ugyanezt a mo-
dern demokráciában egy fiziologiai tény t. i. a születés akarja 
szankcionálni. És csakis így magyarázható meg az a csodálatos 
jelenség, hogy éppen a kálvinizmus képes ezt a legmagasabb 
rendű isteni demokráciát a legtökéletesebben megvalósítani, 
amikor azt látjuk, hogy templomainkban, presbitériumainkban 
ott ülnek, ott dolgoznak egymás mellett a gróf és iparos, a 
miniszter és az egyszerű munkás s bár tisztában vannak 
azzal, hogy lelkületben, műveltségben, rangban óriási különbség 
van közöttük, mégis, ha igazi alázatos hit él bennük, képe-
sek találkozni egymással egy oly magasabb helyen, ahol 
mindketten már csak mint lelkek jelennek meg t. i. az Isten 
előtt. Ez magyarázza meg azt a bátorságot, nyugodtságot, 
szilárdságot, azt a puritán hízelegni nem tudást, amellyel a 
legkülömbözőbb rangú és rendű kálvinisták érintkezni tud-
nak egymással. Amellyel pl. Knox megtudott állani Stuart 
Mária előtt, Kálvin királyokkal az egész Genf patríciusaival 
és összes ellenségeivel szemben. Hatalmas öntudatot, hajt-
hatatlan következetességet ad ez a tudat az emberi léleknek 
ós innen magyarázható, hogy a kálvinizmus sokféle formája 
annyiszor lépett fel megtisztító, ostorozó, társadalmak kinö-
véseit támadó formában és képes volt a legelszántabb harcra 
is, ha Isten törvényeinek megsértéséről, veszedelmes túlzások 
megfékezéséről volt szó Az Isten iránt való föltétlen enge-
delmesség, ez a kálvinizmus alapgondolata; az embereknek 
csak annyiban, amennyiben Isten parancsát hajtják végre, 
vagy általa rendeltettek fölénk valaminő formában. Innen 
van az a látszólagos forradalmi szellem, az a nyakasság, 
ellenszegülést vágy, ami a kálvinizmust annyira jellemzi, de 
a mely teljesen külömbözik a modern demokrácia forradalmi 
szellemétől és semmiféle tekintélyt elismerni nem akaró 
hatalmától. Éppen ezért nem szabad mint mondám, az u. n. kál-
vinista forradalmakat a francia és vele rokon szellemű forradal-
makkal egynek venni, mert abban már rég megegyeztek a 
történetírók, legalább is a vallás iránt is érzékkel bírók, hogy 
a kálvinista forradalmaknak egészen mások voltak a motí-
vumai, mint pl. a francia forradalomé s ezért mondja Groen 
van Prinsterer is, hogy a kálvinista forradalmakat inkább 
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restaurációknak kellene nevezni az igazi revolucióval szem-
ben; Kuyper holland theologus szerint pedig a francia forra-
dalom a kálvinizmusuaknak csak torzképe volt. 

Ami most már a demokráciának, mint állampolitikai 
elvnek érvényesülését illeti, arra nézve a kálvinizmusnak 
is az az ideálja, hogy nem szabad születési, vagyoni vagy 
rendi osztályuralmat létesíteni, hanem arra kell törekedni, 
hogy egy nemzet és társadalom minden osztályának összes 
szellemi, erkölcsi és anyagi ereje odáig fejlesztessék, hogy 
abból semmi el ne vesszen és minden a társadalom fejlődé-
sét mozditsa elő. Ezt az elvet azonban nem lehet a töme-
gek uralmának zabolátlan felszabadításával biztosítani.1) Az 
a körülmény ugyanis, hogy valaki véletlenül megszületik, 
még nem tesz senkit sem képessé és jogosulttá arra, hogy 
az emberiség sorsának irányításában aktiv részt is vegyen; 
és itt is, mint egyebütt, a selectio vagy hogy typikus 
kálvinista kifejezéssel éljek, az electio, azaz a kiválasztás 
elve az, melynek a legelső sorban is érvényesülni kell, ugy 
hogy kálvinista alapon, bár az ideál az, hogy lehetőleg 
minden lélek vegyen részt a saját társadalmának kormány-
zásában (s ebben más alapon ugyan, de megegyezik a mo-
dern demokrácia ideáljával), mégis a reális élettel számolva 
be kell látni, hogy ez lehetetlen. És valamint az egyház kor-
mányzatában sem vehetnek részt mások, mint idealiter csak 
a hivők, a jók, az igazak, úgy az állam életében is első sor-
ban azok vannak az Isten örökkévaló rendelései szerint 
hivatva a kormányzásra. Bizonyos szellemi és valláserkölcsi 
garanciák nélkül maga a puszta születés még nem adhat jogot 
senkinek az emberi közösségben, és épen ezért a doktrinär 
republikánizmus teljesen ellenkezik a kálvinizmus szellemével. 

Ez pedig még világosabban áll előttünk, ha meggondoljuk, 
hogy a kálvinizmus és Kálvin ideálja az állami életben ere-
detileg a theokrácia, azaz az Isten uralma volt. Hangsúlyozom, 
hogy theokrácia ós nem hierokrácia, mert ez papuralmat je-
lent és a róm. katholicizmus ideálja. A kálvinizmusó azonban 
a theokrácia s ezt akkor adta föl, amikor látta, hogy a modern 

') Föltétlenül helyesen itél Zepler, amikor a demokrácia és választójog-
ról szólva azt mondja, hogy „demokrácia és általános választójog nem 
mindenkép a haladás eszközei, vagy épen a legokosabb vélemény kifejezé-
sének előmozdítói. Ellenkezőleg kultura és ha ladás ellenes irányban ha tnak 
mindaddig, mig a tömegek meg nem állanak bizonyos műveltségi magas la-
ton" Individualismus in der Partei (Sozialische Monatshefte) 1909. 25 füz. 
1697 1. id. Földes Béla : A socializmus. II. 394 a. A doktrinär jogkiterjesztés 
a mechanikus egyenlőségi elv a lapján szerintem mindenüt t csak sülyedésre 
vezet, és mennél műveletlenebb és megosztottabb az a társadalom, melynek 
minden tagja egyszerre ju t hatalomhoz, annál valószínűbb a lehetősége an-
nak, hogy azzal élni nem tud. A demopedagogiának meg kell előzni a de-
mokráciát . 

4* 
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államok ideálja: az „atheista állam" (état atheó) mellett 
theokratikus elveit nem valósithatja meg és igy rátért az 
egyház és állam teljes szótválasztásának gondolatára. Igaz 
ideálja azonban a theokrácia volt ós pedig nem valami rigo-
rozus egyházi uralom, hanem az az egyszerű követelmény, 
hogy Isten, örökkévaló elvei, törvényei és parancsolatai, a 
melyeket Ő úgy egyéni, mint társadalmi életünk számára ki-
nyilatkoztatott és mint örökkévaló normákat megszabott, 
érvényesüljenek és tiszteletben tartassanak az állami ós 
társadalmi életben is.1) 

A kálvinizmusnak tehát, mint láttuk, van köze a demok-
ráciához ; szent, isteni demokrácia, az, melynek eljövetelóért 
a kálvinizmus dolgozik. S ezt annál is inkább hangsúlyozni 
kívánom, mert ma rögtön reakcióval vádolják azt, aki nem 
úszik az árral s nem követi a kor leghangosabbjainak a szavát. 
Nagy és örökkévaló emberi, de az Isten kinyilatkoztatásai által 
megtisztított ideálok azok, melyekórt a kálvinizmus lelke-
sedik, amelyek miatt nincs oka magát ma sem szégyelnie, 
ha még annyira ellentétbe is kerül néha a korszellem egyik 
és pedig hangosabb részével. És nem akkor teszünk helyesen, 
ha a többiekkel együtt mi is oda állunk a barrikádokra, melyek 
segítségével, a tagadhatatlanul sok bűnös társadalmi kinövés-
sel együtt, a francia forradalom szellemében, a minden eddigi, 
nemes és főleg keresztyén értéket feláldozni akaró modern 
demokrácia logikátlan elveiért szállunk síkra, hanem akkor, 
ha megfeszített erővel dolgozunk azon, hogy az emberek 
megbillent gondolkozást módját, erkölcsi érzületét ós világfel-
fogását segítünk egészségesebb alapokra helyezni. 

Most pedig záradékul hadd idézzem még Troeltschnek, 
a fentebb is említett kiváló német theologusnak ítéletét, aki 
a következő találó szavakkal világítja meg előttünk az egész 
kérdést:2) . . . A mily kevéssé van Kálvin szája ize szerint az 
amerikai életben otthonos tekintély és tisztelet nélkül való-
ság, éppen annyira teljesen távol áll tőle Rousseau szocális 
ós politikai racionalizmus a is; és mégis a kálvinizmus mind 
kettővel szoros kapcsolatba tud lépni, ha a vallásos eletsfóra 

') „A theokrácia tehát egyfelől a secularismussal, másfelől pedig az 
ecclesiasticismussal áll szemben. A secularismus s e m m i isteni a lapró l nem 
akar tudni az ember együttélés számára, mivel o lyan szerinte n e m létezik. 
Az ecclesiasticismus pedig azt akar ja , hogy mi ezt az egyházban lássuk, 
amely az istenországával szorosan határos." Prof . R. E. Thompson : De god-
deliyke orde der menschelyke samenleving. Stone-lectures Pr ince ton . 1891. 
holland ford. S. Visser 1903 

' ) Troeltsch: i. m. 703. 
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méltósága megőriztetik. így lett a kálvinizmus a keresztyén-
ség ama formája, amely ma a modern demokratizálódással 
szorosan összenőtt és minden veszedelem nélkül vele kap-
csolatba léphet. Egyszersmind éppen az egyénnek vallásosan 
metafizikai megalapozása, továbbá az által, hogy szilárdan 
fenntartja azt az elvet, hogy az emberek lényegileg nem 
egyenlők, valamint a törvény és a rend iránt való konzer-
vatív érzéke által a demokrácia legveszedelmesebb követ-
kezményeit t. i. a számok puszta uralmát és az abstrakt 
egyenlőség-elvet elkerülte. Hogy mennyiben volt képes ehhez 
a demokratizáláshoz ő maga hozzájárulni, azt így külön-
külön nehéz lenne megmondani . . . De hogy ez ma vele 
szorosan össze van kapcsolva és a világban elfoglalt jellegzetes 
helyzete épen ezen alapul, az félreismerhetetlen. Ε mellett 
ugyanis mindenütt kiegyezett a szektákkal is, amelyek, míg 
azelőtt hasonlíthatatlanul inkább demokrátikus-individualisz-
tikus alapon álltak, ma vele együtt a keresztyénség ős a 
demokrácia benső lényegi összefüggésének eszméjét kép-
viselik. . . . Az igaz szellemi nagyhatalom azonban mégis 
mind ebben a kálvinizmus marad. 

Budapest. Sebestyén Jenő. 


