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Távol áll mi tőlünk a régi prot. dogmatikai harcokat 
fölidézni. Ez ellen egész multunk és felfogásunk a leghango-
sabban tiltakoznék. Nem egy alkalommal szószólói valánk 
az egyházirodalmi- sőt kormányzati uniónak a hazai prot. 
egyházban, s annak idején volt védő szavunk Ballagi Mór 
lapjában még az unitáriusok mellett is. Elég nagy ellenségünk 
a vakhit és a hitetlenség. Ezek ellen és ne egymás ellen 
forgassuk a prot. apologótika és polemika tudományos fegy-
vereit. És aztán minden igaz polemikának irenika azaz 
béke a végső célja. A két testvér prot. vallásfelekezet kü-
lönbségeinek tárgyilagos, szenvedelem nélküli ismertetése 
azonban mindkét részen csak vallásos erősítésükre vezethet. 
Ha betegség a S e p a r a t i s m u s és a babonás vakhit, úgy káros 
a homályos és zavaros ismeret is a vallás világában. 

A tisztább tudományos felfogás erdekében tehát jó 
dolgot végezünk, ha Preuss lipcsei theol. tanárnak a Luthardt-
féle „Alig. Evang.-Luth. K.-Ztg." jelen évfolyama 9—14. szá-
mában „Lutherische und reformierte Frömmigkeit" c. hosszabb 
cikksorozatát szerző engedélyével megismertetjük. Különben 
erről a kérdésről Dr. Masznyik Endrével, ezzel a jellegzetes 
magyar lutheri theológussal is bővebb eszmecserét folytattunk 
a nyári szünidő alatt az ő balaton-fonyódi tusculumában. 

* * 
* 

Szerzőnk mindenekelőtt cáfolja azt a felfogást, mintha 
a két prot. egyháznak ugyanazok volnának a vallásos alap-
elvei. A porosz unióval szemben azt vitatja, hogy azok még 
Rómával szemben sem egyek. Ennek beigazolásáúl idézi 
Kaftan, Kahler és Kim dogmatikáinak ide vonatkozó meg-
határozásait. Az első azt mondja: „A két evang. hitfelekezet 
határvonalai a tudományos theológiában eltűntek, s immár meg 
sem is állapíthatók." A másik arra utal, hogy „a keresz-
tyénségnek két alapelvileg különböző értékeléséről nem 
szólhatunk s az egyházi tudomány tankülönbségei többé 

') Hálásan elismerem, hogy e dolgozatot Dr. M a s z n y i k Endre 
pozsonyi theol. akad. igazgatótanár revideálta. 
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fenn nem tarthatók." Kirn pedig a lutheri és a kálvini 
keresztyénségben „az evangélium közös alapján két teljesen 
egyenjogú vallásos individualitást" lát. De jellemző, hogy 
úgy Kahler mint Kirn mégis csak két külön prot. vallásos 
typus között tett különbséget, — Kahler azzal, hogy hang-
súlyozza a lutheránusoknál a vallásos bensőséget s a refor-
mátusoknál az istenországa javaiért való buzgólkodást, és 
Kirn azzal, hogy különbséget tesz a vallásos bensőség s az 
erkölcsi tetterő egyháza között. Sőt Kaftannál is észrevehető, 
hogy „felfogásában két igen fontos kérdésben inkább a 
lutheri tan typusát követi. 

Tehát mégis csak van különbség a két prot. tanrend-
szer felfogásában ós Troeltzsch is kimutatta, hogy „ezek a 
különbségek a történelem folyamán különböző irányú és 
hatású tanerőknek bizonyúltak." 

Melyek azok? Ez épen a megoldandó feladat. 
Közönségesen az úrvacsorában s a művészethez való 

viszonyban keresik a különbséget, sőt némelyek még hozzá-
veszik a predestináció, a krisztolőgia s a szervezet különbségeit 
is. Preuss szerint ezek csupa részletek, a melyek nélkülözik az 
egységes és szerves felfogást, s az egységes alaptörvényből 
való levezetést. Ehez még hozzátette Kattenbusch, hogy 
„egy vallásfelekezetnek teljes szívverése egyedül a hitvallá-
sokban meg nem található." Annak egész életét és cselekvő-
ségét kell tudnunk megértenünk. Más szóval kifejezve : Nem az 
abstraháló dogmatika, hanem a vallásosságnak konkrét meg-
nyilatkozásai vezetnek a belső tankülönbségek elvi megérté-
sére. Azért szerzőnk is így formulázta kérdését: „Lutherische 
und reformierte Frömmigkeit." 

A luth. s a kálv. hitfelekezet hite alapjában véve egy és 
ugyanaz: az isteni kegyelemben való szabad, személyes evangé-
liumi üdvhit, mely számunkra a Krisztusban megjelent. De meg-
nyilatkozásának módja, vagyis a konkrét vallásosság lénye-
gileg különböző. Hogy egy hasonlattal él jek: a két typus 
úgy viszonylik egymáshoz, mint az a két planéta, mely egy 
és ugyanannak a napnak a központi tüzéhez és fényéhez 
van kötve s mégis különböző irányban halad. 

I. 
Az alapvető különbség a lutheri s a kálvini vallásosság 

között az Isten és a világ egymáshoz való viszonyának 
eltérő felfogásában van. Erre az alapra az összes eltérések 
visszavezethetők. Sőt erre vonatkozhatott Luther ama ki-
jelentése, hogy „más a szellemetek, mint a miénk." 

Luther és a lutheránusság hangsúlyozza az istennek a 
világban való immanentiáját vagyis mindenütt jelenvaló 
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szeretetét, — Kálvin es a kálvinizmus ellenben annak trans-
cendentiáját, vagyis a világ feletti majestását, a miből a 
lutheránusoknak és a kálvinistáknak egészen eltérő világ-
felfogása következik. Rövidebben: Luthernek ethikaibb, Kál-
vinnak mereven ószövetségibb istenfogalma van a világhoz 
való viszony értelmezésében. 

1. Kezdjük Kálvinnal. Minduntalan visszatérő gondolata 
az istennek megközelíthetetlen fenségessége („maiestas Dei"). 
Az atheistának örökös félelme — így tanítja nagyhírű 
Institutiójában — az isteni majestás bosszújától való félelem, 
mert a bosszú a majestás korrelátuma. Ép azért az igaz 
vallás az isten komoly félelmével függ össze s a legnagyobb 
bűn megsérteni az isten felségessógét („Dei majestatem sua 
glória spoiiare"). S ha a gyülekezetet az istenhez való 
viszonyában a házasság képében tűnteti föl, úgy a „tertium 
comparationis" nem annyira a szeretet, hanem inkább a 
tisztaság és a féltékenység. 

Ez az „imperatórius majestás" engedelmes szolgálatra, a 
világnak Isten számára való meghódítására kötelez bennün-
ket. Az Institutio I. kiadásának i. v. klasszikus helye így 
szól: „A lelkészek az isten igéjével, a melynek szolgáivá és 
kezelőivé hivattak el, bízvást mindent kövessenek el avégből, 
hogy a majestásnak minden világi hatalmat, dicsőséget és 
nagyságot alávessenek, azzal és általa a legfelsőbbtől a leg-
alacsonyabbig mindenekfelett uralkodjanak, a Krisztus házát 
megépítsék, a Sátán birodalmát lerontsák, a juhokat legel-
tessék, a farkasokat megöljék, a tudvágyókat intsék és 
oktassák, a makacs ellentállókat elfogják, följelentsék, fel-
oldják vagy megkötözzék, sőt villámoljanak és menydörög-
jenek, de mindent isten igéjével." 

S most nézzük Luthernak az istentől és a világról való 
felfogását! Az ő istene nem a megközelíthetetlen uralkodó, 
hanem a teremtő, fentartó és mindenkor szeretettel gond-
viselő mennyei atya. S bár az istennek ereje és hatalma 
„megfoghatatlan és mérhetetlen", de azért mégis „mindenütt 
jelenvaló, még az egyszerű falevélben is." Mert ő „teremt, 
munkál és fentart mindeneket". „Azért jelen kell lennie 
minden teremtményben, a legbensőbben ópúgy, mint a leg-
külsőbben, köröskörűi,, át meg át, fent és alant, elől és 
hátul, úgy hogy nincs jelenvalóbb és bensőbb minden teremt-
ményben, mint maga az isten és az ő hatalma." 

Az isten lényegéről szóló ez a benső felfogása együtt 
jár a mennyei atya iránti gyermeki szeretettel. Utalunk 
Luthernek a „Miatyánkról" szóló magyarázatára s az „Egy 
istenben hiszünk mindnyájan" c. énekére, — itt és mindenütt 
a mennyei atyában bizó és őt szerető gyermeknek szívbeli 
hangjára akadunk. 
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2. S annak természetes folyománya a világhoz való 
sajátos viszony. A kálvinistára nézve a világ még csak lesz 
Isten világa. Azért kell azt meghódítania és nevelnie. A 
lutheránus emberre nézve ellenben a világ máris istennek világa, 
mert a Krisztusban minden meg van szentelve. „Szent tes-
tével a világot is szentséggé avatta." A ker. ember örüljön 
a világnak, mert annak jó dolgai istennek adományai, sőt 
abban bízvást szenvedjen is, mivel minden istennek jó tet-
szése szerint megy végbe. „Ha sírsz, aranytálcán vagy tálban 
fogja föl könyeidet." A lutheri vallásosságnak ezt a benső 
lényegót találóan fejezi ki köv. énekverse: 

„Schweig, leid, meid und vertrag, 
Deine Not allein Gott klag, 
An Gott ja nicht verzag, 
Dein Glück kommt alle Tag." 

Mint látjuk a lutherizmus inkább benső, passzív, a 
kálvinizmus ellenben aktiv s aggresszív jellegű." (V. ö. az 
éber kakast a ref. tornyokon). Előbbi inkább vallási, utóbbi 
ethikai jellegű szellemi mozgalom. S bár a lutheránus is 
ismer isteni majestást és kötelességtudatot a világgal szem-
ben — „félnünk kell mindenekfelett az istent" tanítja Luther 
káté ja ; s természetesen a kálvinizmus is ismeri istennek 
jelenvaló szerető gondoskodását — olvassuk csak meg az 
Institutiónak a „providentiáról" szóló gyönyörű fejtegetéseit 
— mindazonáltal a vallásos érdek súlypontja itt is, ott is 
más és teljesen különböző. 

II. 
Ebből egészen természetszerűleg következnek a két val-

lási typusnak egyes jellemző sajátságai. 
Mindenekelőtt a dogmatikai különbségeket említjük, az-

tán az egyházi, állami és gazdaságiakat s végűi a házassághoz 
s a természethez, az irodalomhoz s a művészethez való eltérő 
viszonyuk különbségeit. 

1. A dogmatikai különbségek. 
Ezek érintették a két typust a XVI. ós XVII. században 

a legfájdalmasabban. Ebben a dogmatikus korszakban az 
„artikulusok" hangsúlyozása mellett teljesen szem elől tévesz-
tették a különbözőség lényegét. A harcias hév hozta magával, 
hogy a lényeg iránt bizonyos ellenszenvvel s az esetleges 
dolgok iránt különös előszeretettel viseltettek. 

A főbb dogmatikai különbségek illetik a predestinációt, a 
krisztológiát, az úrvacsorát s általában a kegyelemeszközöket. 
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a) A predestináció. Köztudomású, hogy nemcsak Kálvin, 
hanem Luther is predestinaciánus módon gondolkozott. De a 
kót reformátor gondolkozásában más ós más a felfogás. Míg 
Luthernél a predestináció az absolut üdvbizonyosságnak 
vallási kifejezése, úgyszólván a sola gratia segédvonala, 
addig Kálvinnál az az δ vallásosságának kezdő-, köz- ós vég-
pontja egyaránt. S ennek így kellett lennie, mert egyszerű 
folyománya ez az ő souverain isten fogalmának. 

Egyedül „az isteni majestás" dönti el, hogy ki üdvözül 
s ki nem. A lutheránusság viszont mindig arra utalt, hogy 
a predestináció fogalmát csakis a Krisztus keresztjére való 
tekintettel kell felfognunk s csak erős vigasznak, az isteni 
hűség kifejezésének tekintenünk. A kálvini predestináció 
elmélete felségesen rideg, mint a Genfet körülövező jéghegyek, 
(vagy nálunk télen a lomniczi csúcs). A lutheránus polemika 
tehát, anélkül hogy lényegét megértette volna, a predes-
tináció hátvédőjét képező istenfogalmat, mint a kálvinista 
vallás fundámentomát támadta meg. 

Ε predestináció elméletéből aztán szüksógszerűleg követ-
kezik a vallásos lelkeknek bizonytalansága az ő üdvük felől. 
Kiválasztása felől bizonyossá a hívő csakis erkölcsi cselekvő-
sége folytán lehet. S ezzel az üdv kérdése a cselekvőségtől van 
függővé téve s ismét előállott a régi boldogtalan vigasztalanság 
állapota, a melynek eltüntetése pedig Luther legnagyobb refor-
mátori tette vala. Az evangélium vigasztaló ereje s a bűnért 
való tartozás miatt az istenfiúság abszolút bizonyossága hát-
térbe szorul e gondolatkörben. Ebből aztán kiviláglik, hogy 
a lutheri vallásosság a vallás központjában szilárdabb helyet 
foglal el, mint a református s előbbinek ez az előnye oly 
fontos, hogy e mellett minden más, ami vallásfelekezetileg 
kedvező vagy kedvezőtlen, csak másodrangúnak tűnik fel. 

b) A krisztológia. Itt Krisztus kettős természetének 
egymáshoz való viszonyáról, az u. n. „communicatio idioma-
tum"-ról van szó. A reformátusok elvetik a „genus majesta-
tiucmot," amely szerint az emberi természet az isteninek saját-
ságaiban részesül. A nestorianizmus s a monophysitizmus 
vádjával illették egymást kölcsönösen s újból ellentétbe került 
a régi Antiochia és Alexandria egymással. 

De itt is rögtön feltűnik a kót felfogás különböző eredete 
és lényege. A kálvinizmus óvakodik az emberinek az isteni, 
világfeletti majestással való összekeveredésétől, mert philos. 
axiómája: finitum non est capax infiniti. A lutheri felfogás 
ellenben hangsúlyozza az isteninek ós az emberinek egységét, 
mivel az természetes valami ama alapelve alapján, amely 
szerint az isten a világban immanens. 

S ez közvetlenül eredményezte azt a nagy ürt is, mely. 
c) az úrvacsora eltérő felfogása között tátong. A vita 

Theol. Sisklip II. ívt. 19 
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tudvalevőleg Krisztusnak az úrvacsorában való testi jelenléte 
körűi forog. Krisztus emberiségére nézve a lokális mennyben 
isten jobbján űl, mert hiszen mennyei fenségességének sérelme 
volna az, ha az úrvacsorai elemekkel, tehát e világ érzéki 
elemeivel egyesülne. Az ellenkező felfogás az igazi, a mely 
szerint nem Krisztus száll alá, hanem a lélek emelkedik föl 
s a vele való közösségben élvezi az általa szerzette üdvjavakat. 

Izzó lelkesodéssel és szemléltető szenvedelemmel utasítja 
vissza Luther ezt a felfogást. Zwingli lokális egét „gyermeki 
hintaégnek" nevezi, a hol arany széken Krisztus arany koro-
nával űl, a mint a festők őt rajzolják. Sőt inkább: „Isten 
jobbja mindenütt található." „Megtalálható úgy a világ felett 
mint azon kivűl, a menny és föld felett s még a legkisebb 
magvacskában is." S ha így Krisztus emberségére nézve is 
az isten jobbján trónol, akkor mindenütt minden és min-
denekben Krisztus /" S eliez a gondolathoz köti aztán Krisztus 
testének mindenütt jelenlétét. Krisztus emberségére nézve is 
mindenütt jelenvaló, de csak ott található, ahol meg is fog-
ható, már t. i. az úrvacsora szentségében. 

Ez az eltérő felfogás megint csak a hit alapvető különb-
ségére vezethető vissza. Amott megközelíthetetlen fenség, itt 
a mindenütt jelenvaló isten, a ki folyton szeretve él és hat 
a maga világában. Kálvin Krisztus zálogát, Luther magát a 
Krisztust akarja. „Oly frissen ős elvenen — mondja Luther — 
tűnik föl most nekem Krisztus, mintha ebben az órában on-
totta volna vérét." ,,Αζ úrvacsora maga a jelenvaló meg-
feszítés." 

d) A kegy elemeszközök mélyreható különbsége is ma-
gára az eltérő alapra vezethető vissza. Kálvinnál az ige és 
a sákrámentom kegyelemeszközei az istennek üzabályszerű 
eszközei ugyan, de azért az ő souverain felségessége azokhoz 
nem kötheti magát. A mint ő határoz üdv és kárhozat felett, 
ügy egyedül ő dönt az arra szolgáló eszközök fölött is. Mél-
tán vádolták tehát a kálvinistákat azzal, hogy náluk a két 
kegyelemeszköznek üdvelvi jelentőségéről alig lehet szó. A 
Krisztusban való isteni üdvkijelentésnek az egyes lélek val-
lásos megtérésével való történeti összefüggése elvileg van 
megszűntetve. Ennek egyik természetes folyománya a sub-
jektivizmus ós enthuzianizmus, vagy Lutherrel szólva: a 
rajongás („Schwarmgeisterei") a kálvinizmusban, a melynek 
klasszikus tetőpontja a quilkerség. 

III. 

2. Az egyházi élet különbségei. 
Asákrámentomok az egyházi élet különbségére vezetnek 

át bennünket a maga elágazásaival a szervezet, fegyelem, 
istentisztelet, szeretetmunkásság és külmisszió terén. 
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A kálvinizmus életét a biblia betűje szigorúan szabá-
lyozza. A biblia inspirált isteni ige, a melynek minden betűje 
általánosan kötelező törvény. Mint az isteni majestásnak 
akaratnyilvánítását magát is sérthetetlen „majestas" illeti 
meg. Luthernek a bibliához való állása tudvalevőleg nem 
egyenletes. Egyes részeivel, főleg az ószövetséggel "szemben 
gyakran souverain állást foglalt el. A lutherizmus is vallja 
— bár inkább elméletileg — az inspiráció hitét, de annak 
teljes gyakorlati következményeit egyedül a kálvinizmus 
vonta meg. Ismeretes, hogy ezzel az egyházi élet bizonyos 
merev, törvényszerű, ószövetségi jelleget nyert. Oly „bibliás" 
élet van ott, a mely a lutherizmusban sehol sem található. 
Istenfogalmának ez az imperatórius jellege hat át mindeneket. 

a) Szervezet. A bibliához, mint törvénykönyvhöz való 
ragaszkodás mindenekelőtt a szervezet terén tűnik ki. A 
Páli levelek őskori egyházi életének követése Kálvinra nézve 
nemcsak ajánlatos, hanem egyenesen irásilag elrendelt köve-
telmény. A szervezet kérdései egyúttal a hit kérdései. 

S ebben hatalmas erő rejlik. Kálvinnak, az egykori 
jogásznak szervező talentuma egyházának méltó örökségévé, 
hatásának kiapadhatatlan forrásává vált. (Antal Géza szerint 
az ószakainerikai államok ennek köszönhetik hatalmas kul-
turális lendületüket.) A világnak a felséges Isten számára 
való meghódításában nyugalmat nem ismer, ami teljesen 
hiányzik Luthernél s a lutherizmusban. S ha e ponton 
Luther a világ meggyőzése tekintetében értékes gondolatokat 
vallott is, azok gyakorlati megvalósítására alig gondolhatott. 
Luther a szervezeti kérdéseket, mint az ige mellett melléke-
seket, sokszor eléggé naivul a gyakorlat terére utasította. 
A lutheri egyházszervezet története a szenvedések hosszú 
története. Ez épen a tisztán vallási, gyermekded benső és 
passzív lutheri vallásosság másik oldala. 

b) A gyülekezeti fegyelem. Csakis a Kálvin-féle szigorú 
szervezet mellett lehet szó arról a merev egyházfegyelemről, 
mely a valódi kálvinizmusban mindenütt megtalálható. Kálvin 
iratai minduntalan a „disciplinát" hangoztatják. Augustinussal 
az engedelmességben látja „az összes erények atyját, őrét ós 
eredetét". „Semmit sem szeret annyira az Isten, mint az 
engedelmességet", mert fegyelem és engedelmesség nélkül 
rend nem lehet az egyházban, mely pedig „mindnyájunk édes 
anyja". Mint valódi nevelőintézet a méltányosságot a szigorú-
sággal párosítja. Szükség esetén utóbbit átokkal, kínpaddal, 
fegyverrel ós tűzzel is gyakorolja. így Zwingli „könyörtelenül" 
befulasztotta ifjúkori barát já t : Manz-ot, mint kezdő újrake-
resztelőt; Kálvin lefejeztetett egy gyermeket, ki megverte 
szüleit. 1542—46 között csak Genfben 58-an ölettek meg. 
Ezek élén áll Servet megégettetése, a mely fölött kár több 

20* 
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szót vesztegetni. Loesche joggal mondja: „Ez a rémuralom 
a konventra emlékeztet". Kálvin itt úgy szerepel, mint Éliás 
próféta vagy Michelangelo „haragvó Mózese", de mindeneserre 
mint ótest.-alak. Azt is mondhatjuk : mint prot. nagy Inqui-
sitor a szónak betű szerinti értelmében véve. Az erkölcsi 
uralom megállapításának eszközei között az „inquirens" is 
szerepel, mely erkölcsi fegyelmezésnek alapját azok a „pri-
vatae monitiones"-ek képezték, a melyeket akkoriban az arra 
hivatott egyházi tényezők házanként érzület ós életmód ki-
puhatolása céljából gyakoroltak. A bűnösöket megbüntetésük 
céljából a világi hatóságnak jelentettek föl. A följelentők 
büntetési pénzekben részesültek. Még gyermekek is vallhattak 
szüleik ellen. Havonkint űlt össze bíráskodás céljából az 
erkölcsi tanács. Még az Institutio is megengedi a biróság 
előtti följelentést („accusatio aut iudicaria denuntiatio"). Ilyen 
kémkedés vérében volt Kálvinnak. Béza azt beszéli, hogy már 
párisi diák korában szigorú cenzora volt társai hibáinak s 
azért akkuzativusnak nevezték. Azért azonban csodálatra-
méltó, hogy mit ért el Kálvin e fegyelem eszközeivel. A laza 
Genf egy nagy kolostorrá alakult át. Hasonlítsuk össze ezzel 
a lutheri Wittenberget, amelyet Luther lakosainak erkölcs-
telen élete miatt elhagyni készült. 

c) A gyülekezet nevelésének valódi evang. eszköze az 
istentisztelet. 

A ref. istentisztelet puritán egyszerűsége ismeretes. Az 
őskeresztyénség egyszerű formáinak átvételével igazolták. A 
lutherizmus ellenben a maga istentiszteletét a megtisztult 
római miséből vette ős kezdettől fogva gazdagon átalakította. 
Hisz a világ Istennek világa s „minden a tiétek", sőt „min-
denek Istenországa javára szolgálhatnak". 

Ezek a különbségek is okai a kifejlődött összeüt-
közéseknek. Hisz az átlagos egyházi ember az egyházi 
formákon csüng. És Loofs találóan mondja, hogy az úrva-
csorai vita hevessége az úrvacsorai szertartás különböző 
alakulásaiból magyarázandó. 

d) Az egyházifegyelemhez és istentisztelethez az apostolok 
óta a ker. gyülekezet szeretetmunkássága, csatlakozik. Azórt 
az ige és a fegyelemhivatala mellé Kálvin is a : zeretethivatalt 
(„ministerium charitatis"): a szegény- ós betegápolást szolgáló 
diakónokat helyezi. Lutheri helyeken az u. n. kasztrendeze-
teket találjuk, a melyek jó kezdet után csakhamar eltűntek. 
Ezen a ponton is a ref. vallásosságnak nagyobb praktikus 
érzéke és akaratólete, tehát a világuralom vágya konstatálható. 

Itt érinthetjük a ref. vallásosságnak szerepót a pietiz-
musban, a praktikus szeretetszolgálat eme föllendülésében. 
Bitschl állította föl ezt a tételt, hogy a ref. egyház alkal-
masabb volt a pietizmus keletkezésére, mint a lutheri. Azt 
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hiszem, hogy gondolatmenetünk értelmében helyes a tétele. 
A pietizmusnak praktikus, hódító, disciplináló s kritizáló 
jellege párosulva annak merev törvényszerű enthuziasmusával 
s precizismusával egészen lutheránus-ellenes s határozottan 
kálvinista vonás. Éhez járul, hogy Spener fejlődési menete 
egészen kálvini jellegű (p. o. strassburgi születése, genfi s 
berni tartózkodása, angol aszketikus irodalommal való foglal-
kozása s Labadieval való sűrű érintkezése). Francke a szegény-
ügyet s az árvaházat Hamburgban tanulta ismerni, ahová a 
ref. Hollandiából jutott el s józan vallásossága is egészen 
ref. hitű, bár a lutheri egyház híve volt. Zinzendorf műve végűi a 
lutheránusok és reformátusok első uniója volt. 

A pietizmus szűkkeblűségót a XIX. század belmissziója 
törte mog, mely pedig a lutheránus Wichern-tői indult ki. 
Ε klasszikus hívünk életműve valódi lutheri szellemtől van 
áthatva s a „Rauhes Haus"-ban játék, ének, természeti 
öröm s mindenféle vígság az uralkodó. Épúgy a lutheri nap 
süt azon is, a mit Bodelschwingh apó kezdett meg. A luthe-
ránusságnak költészetben és művészetben való örömét Löhe 
praktikus cselekvősége megtestesíti. Azért azonban jellemző, 
hogy ez az első igazi lutheránus diakonissza intézmény a XVIII. 
századból való s a lutheri módon keresztelt, de kálvini módon 
érző Fiiedner indította meg. 

e) A gyülekezet intenzitásának annak külső extenzitása, 
azaz a missziói erő szeretettevékenysége felel meg. 

Csak természetes, hogy a kálvinizmus itt is a régebbi 
és hatékonyabb munkás volt. Mindenekelőtt néhány szót a 
keresztyének közötti missziójáról. Hogy a kálvinizmus luthe-
ránus országokban is propagandát űzött, nem dicső lapja az ő 
történetének s ez a helytelen eljárása magyarázza meg részben 
a lutheránus tábornak iránta való ellenszenvét (L. nálunk a 
lutheránus diasporában a kéri szerződés kijátszását). A kál-
vinizmust épen a világ feletti uralom vágya jellemzi. Olvassuk 
csak meg Kálvin latin kátéjának előszavát, a mely szerint azért 
írt latinul, hogy az elszórt egyházak egységét helyreállítsa. A 
szervezett központosítás épen kálvinista vonás. — S a refor-
mátusok figyelme a pogány világra, is irányult. Az első prot. 
misszionárius: Villegaiguon kálvinista volt, ki 1550 körűi 
Rio de Janeiróban működött. A XVII. században gyarmataikon 
a hollandusok misszionáltak s a puritánok 1620 óta Ameri-
kában. Az első prot. missziói társulat, — az angol, államilag 
támogatott társulat — ref. volt A lutheránusság csak a 
XVIII. században, nagyobb stylban a ΧΙΧ.-ikben követte, ha 
kivételesen ós elméleti irányban sok jót is tett vagy mondott. 
A tetterős kezdeményezés itt is a kálvinistáknál keresendő. 

3. Hogy ez igy van, az a két vallásfelekezetnek az 
államhoz való viszonyából is kitűnik. 



294 Dr . Szlávik Mátyás . 

IV. 
a) A lutheránusság passzív, szenvedő jellegű. A lázadás 

Luther szerint a legnagyobb baj a földön. A lutheri egyház 
a körülményekhez alkalmazkodott s jogait, mint keresztyén 
felsősőgnek, az államnak engedte át. Azt mondta Luther: 
„Ilyen világi dolgokban nagyon gyermekies („kindisch") 
vagyok", s az a világiakban való gyámoltalansága jellemző 
sajátsága a lutherizmusnak. 

A kálvinizmus ellenben szabad akar lenni s még inkább 
ura akar lenni az államnak. Mert „az Úr királya a királyoknak" 
s „ne féljünk a rendőri hatalomtól, a bíbortól s a koronáktól, 
— itt miénk a nagyobb hatalom". Itt is az ószövetség a 
tükörkép s a büntető jogot a bibliából kell merítenünk. 
Annak háttere I. Károly vérpadja (és Cromvell forradalma). 

b) De a politika „megrontja a karaktert." A kálvinizmus 
kigyóokosságából igen gyakran hiányzik a galamb szelídsége. 
Észlelhetjük azt úgy Zwinglinól, mint Kálvinnál. A zwingliánu-
sok Bugenhagen zsoltárosában ós Luther templomi postillájában 
befeketítették Zwingli úrvacsora tanát s Kálvin egyháza, gyak-
rabban álnevek alá rejtőzött, (amit Melanchton gyakrabban 
is, Luther ellenben sohasem művelt), sokszor görbe utakon 
is tudott csúszniésboldogulni. Gondoljunk csak János Zsigmond 
brandenburgi-porosz uralmának az újabb időkig terjedő uniói 
törekvéseire, amelyekről Uhlhornnál nem épen épületes dol-
gokat olvashatunk. S aztán azt is tudjuk, hogy az egyház-
történelem kriptokálvinizmust igen, de kriptolutherizmust 
nem ismer. (Nincs is hát semmi történeti alapja nálunk sem 
az u. n. „lutheránus kétszinűségnek"). A lutheri polemika 
gyakran esetlen, sőt goromba, de mindig nyílt, a kálvinistáké 
ellenben külsőleg előkelő, de néha nagyon is finom. Van valami 
a kálvinizmusban az ő francia eredetéből, a melylyel szemben 
Luther azt mondotta, hogy „a Szentlélek nem csúszik, hanem 
nyilván az égből száll alá" s csak „a kigyók csúsznak, de a 
galambok repülnek". 

c) Az állami ós politikaihoz tartozik a katonai. Hilty 
kálvini felfogása szerint is „van a keresztyénségnek (főleg a 
katholikusnak) valami katonai jellege". „Az Isten számára 
meghódítani a világot", — ez a kálvinista csatadal, (s „Erős 
várunk nékünk az Isten" — ez a lutheri egyház diadaléneke). 
Jelzi ezt a gondolatot a Institutio 1550. kiadásának címképe 
is. Még Genfnek katonai operációján is tervezgetett Kálvin, 
ami egy Luthernél merő lehetetlenség. Helyesli ugyan ő is 
a háborút, de csakis annak védelmi alakját s a leghatáro-
zottabban elitéli a támadást. Ez a pozitívum nem hiányzik 
ugyan egészen Kálvinnál, de nem lép annyira előtérbe,^mint 
Luthernél. „Az istenteleneknek a föld közepéig való leigázása", 
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„a fegyverteleneknek győzelme a fegyveresek fölött" s „a 
keveseknek a majoritás fölött", a melyről Kálvin a maga 
Institutiójában szólt, élénk visszhangra talált az ő egyházában. 
Követői e harcias szózatot híven és sokszor szószerint kö-
vették Franciaországban, Hollandiában és Angliában egyaránt. 
Bár Luther lelke is harcias dalokat énekel : Erős várunk 
nékünk az Isten s jó fegyver és védelem, — de ez a harcias 
jelleg nála csak symboluma a ker. ember hősies jellemének 
s a ker. ember küzdelmének a bűn és nem a gonoszak ellen. 

Itt is felismerhetjük a kálvinizmus külső s a lutherizmus 
belső főlényét, s utóbbit kell maradandóbbnak tartanunk, 
mert Zwingli és a hugenották fegyverhez nyúltak és fegyver 
által semmisültek meg. Így hát megállapíthatjuk, hogy a 
lutherizmus jobban közelíti meg Jézus evangéliumát, mint a 
kálvinizmus, mely inkább ószöv. hangokat szólaltatott meg 
ismét. (L. Luthardt érdekes beszélgetéseit a ref. svájciakkal, 
„Erinnerungen" 199 s köv. 1. c. művében). 

4. A világ meghódításához a gazdasági élet szabályozása 
és uralma is tartozik, Itt is jóval megelőzte a lutherizmust 
a kálvinizmus. Már Kálvin gondoskodott Genfben a tisztaságról 
és egészségről, és 1544. tervet készített a szövet és bársony-
ipar meghonosítására is. Sőt még a fűtési viszonyok megjaví-
tásán is komolyan gondolkozott. Nem esetlegesség az, hogy 
a praktikus angolszász törzs kálvinista hitű, míg másrészt a 
költők ós gondolkozók népe kezdettől fogva lutheránus! 

Itt érintenünk kell azt az elméletet, a melyet Weber 
Miksa állított fel és módosításokkal Tröltzsch fogadott el, s 
ez az, hogy a modern (nagyobbára zsidó) kapitalizmus a 
kálvinizmus folyománya. A kálvinista ember csak erkölcsi 
állása által győződik meg a maga üdvre való kiválasztásáról, 
amelynek ez állása épen gyümölcse és bizonyítéka (az u. n. 
syllogismus practicus). És lázas tevékenységre sarkalja s oly 
munkaóletre, a mely nem annak élvezetét, hanem egyszerű 
konstatálását hirdeti. Ez a buzgalom aztán a vallásos jelleget 
levetve a kapitalizmusra vezetett és pedig annak korábbi 
hugenotta, hollandus, angol és amerikai alakjára épúgy, mint 
a későbbi modern ipari és nagy kapitalizmusra. Természetes, 
hogy ez a modern jelenség nem kizárólag a kálvinizmusból 
vezethető le, mert annak más okai is voltak. Igy Tröltzsch 
joggal utal az egész nyugati kereskedelemre s a dissentereknek 
az államéletből való kiszorítására. De meggondolandó az, hogy 
éppen a kálvinista országok kezökbe vették sőt felvirágoz-
tatták a fokozott pénzgazdaságot. Kálvin p. o. elvetette a 
római egyház kamattilalmát, megszüntette a nehezebb genfi 
pónzviszonyokat s maga is bankot létesített (V. ö. a „prot. 
bank" ügyét Magyarországon). S ha Sombart ezt a kálvini 
pénzgazdaságot a zsidóéval hasonlította össze, úgy az ismét 



2 9 6 Dr. Szlávik Mátyás. 

csak a kálvinizmus rokonságát igazolja az ószöv. népével. 
A lutheránusság Tröltzsch szerint „sohasem viselte magán az 
erosebb gazdasági fejlődés impulzusát" s a pénzgazdaság 
gondolata Luthertől teljesen távol állott. Mindig korholta a 
kereskedelmet s közvetlenül küzdött annak zsidó alakja ellen. 
A kamatszedést valódi evang. okfejtéssel mindig elitélte és 
pedig negative; Máté 5. 40. v. szerint „szenvedjünk és adjunk" 
és positive: „jól tudom azt, hogy sokkal istenesebb volna 
emelni a földművelést, vagy a bányászatot." „Mert minden 
munkánk Isten javainak keresése és felhasználása." A világ 
az Isten világa, az mindenben és mindenütt Luther centrális 
gondolata. (Kuyper szerint is „a lutherizmus mindenütt egy-
házi és theol. jellegű maradt, míg a kálvinizmus a világi 
élet összes köreire reányomta praktikus bélyegét.) 

így hát Luther szellemi mozgalma megakadályozta a 
kapitalizmusnak Németországban való kifejlődését. Jelenkori 
felfogásunkkal azt sajnálhatjuk vagy nevethetjük. De hogy 
ez a felfogás a nép igazi javát szolgálja-e, oly kérdés, a 
melyre a találó feleletet Nietzsche adta meg azzal, hogy „oly 
időben élünk, a melynek kulturólete közel van ahoz, hogy 
saját eszközein megy tönkre." 

5. a) A perifériáról ismét a centrumra térve vissza az 
állami és gazdasági viszonyok megvizsgálása után vessünk 
egy p ' 1 ' «" ·"* " ?ságra. Itt, a hol nem világhódításról 
van szó, hanem a hol a kedély érző élete jut kifejezésre, 
a testvér vallásfelekezettel szomben ismét csak a lutheránus-
ságnak kell a pálmát átnyújtanunk. Annak megalapítói ismét 
csak saját egyházuk személyes ősképei. Kálvin házassága 
tiszteletot ós becsülést, Lutheré szeretetet követel. Kálvin 
családi élete lázas egyházi tevékenysége mellett teljesen hát-
térbe szorul, Luther családi állapota ellenben mint r napon való 
ház" tűnik fel előttünk. Kálvin is a házasságot a gyülekezet-
nek az Istenhez való viszonyával azonosítja, de az össze-
hasonlítás indokai nem a benső szeretet, hanem a tisztaság 
és féltékenység. Lutherre nézve a házasélet „állás a többi 
állások fölött", sőt „Istennek legkedvesebb rózsakertje". Hol 
találunk mi ehez hasonlót Kálvinnál? 

b) Ezt a kertet legjobban díszítik, mint legkedvesebb 
„játszó madarak" a gyermekek. Bátran mondhatjuk, hogy a 
lutheránusság általában véve szereti a gyermekeket („kinder-
lieb") — Lutherek gyermekszobájától kezdve a maga dalaival 
Mathesius Herbergeren s Gerhardon és Scriver-en át föl Clau-
diusig és tovább. Mindenütt arra a meggyőződésre akadunk, 
a melynek Hermann Μ. oly gyöngéd kifejezést adott: 

„Freundlichere Namens find't man nicht, 
Denn so man Vater und Mutter spricht " 
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A gyermekek a házas élethez tartoznak és pedig sok 
gyermek. Ezt a házasságkötés liturgiája és ünnepi éneke 
híven ki is fejezi, mint p. o. Hermann menyasszonyi éne-
kének refrainje eképen : „Gott wolle sie segnen und mehren". 
A gyermekek nélküli házasságot a nap nélküli világhoz 
hasonlítja Mathesius. Mennyire távol áll ettől Kálvin, kinek 
kormányzata alatt gyermeket is lefejeztek, sőt aki gyer-
mekeket szüleik ellen besúgóknak is felhasznált. 

6. Do sehol sem nyilvánul annyira a kálvini és lutheri 
vallásosság közötti különbség, mint különösen a szónak 
legtágabb értelmében véve a művészet terén. — (Itt szerzőnk 
egy jegyzetben találóan mondja, hogy a tudomány nincs kötve 
valamely vallásos alakhoz. De mégis kétségtelen, hogy a 
lutheránusságnak nincs oly tudományos terméke, mely Kálvin 
Institutiója, mint mestermű mellé volna helyezhető. Melanch-
thon Loci-jai csak hasznos iskolai könyv. S a kálvinizmus a 
XVII. században is főleg írástudomány és egyháztörténet tekin-
tetében messze felülmúlja a lutherizmust. A későbbi korban 
azonban már alig tehetünk összehasonlítást. Ma a tudományos 
theológia inkább lutheri mint kálvinista). 

A művészet a természetnek a lelke (Beseelung des 
Natürlichen). Ez alapon világos, hogy e téren a lutherizmus 
toronymagasságnyira fölötte áll a kálvinizmusnak, ha vallá-
sosságának az isteni a természetiben, tehát isten mindenütt 
jelenvalósága az alapgondolata. Ugyan a kálvinizmusnak is 
van valamelyes művészete, de ez csak korlátolt alakban 
mondható övének. 

a) Előrebocsátok valamit a lutheri természet-örömről, 
mint művészetének primitív alapjáról s éltető talajáról. 

Luther természetöröme, a mi sok más mellett refor-
mátori egyéniségének egyik legkedvesebb vonása, az egész 
lutheránusságra átszármazott, vagy helyesebben: Lutherben 
klasszikus módon megtestesült az, a mi az υ népe sajátos-
ságának leginkább megfelelt. A természet az isten kertje, a 
melyben a legkisebb épúgy, mint a legnagyobb az ő böl-
csességének ős szeretetének a tüköré. Kálvinnál ugyan ez a 
gondolat nem hiányzik egészen, de nem játszik nála nagyobb 
szerepet. A kálvinista a világgal szemben mindig „a harcos-
nak hangulatában van", a luth. ellenben örül neki, mint 
isteni remekműnek, habár tudja, hogy ez a világ s annak 
minden dicsősége elmúlik. Anélkül, hogy csüngne rajta, 
felhasználja és örül neki. A luth. vallásosság teljesen Jézus 
természetőrömének jellegét viseli magán, ki a természetnek 
képeibe és hasonlataiba öltöztette isteni igeit és gondolatait 
s abban kegyelmes mennyei atyánk kinyilatkoztatását látta, 
de a ki még többet ajándékozott az embernek s a kit e 
tarka világnál is jobban szeret. (Márk. 4. 34; Máté 6. 25 s 
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köv.) Itt, mint amott ugyanaz az alaphangulat: „Geh aus, 
mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit, 
an deines Gottes Gaben" — mint méltán énekli meg Gerhardt 
Ρ. ezt a luth. természetörömöt egyik ismertebb egyházi 
énekében. „Weltbejahung" és nem „Weltverneinung" a 
lutheránusság minden izéban. Ép azért a természet az isteni 
szentség előcsarnoka és vágyat ébreszt az isten után. 

De e nemesebb természetöröm mellett a nyersebb sem 
hiányzik. „Ha a mi istenünk nagy csukákat te remts jó bort 
ád, akkor hát ehetem is és ihatom." Ez néha túlzásra is 
vezetett, mint p. o. Mathesius esketési beszédjében a hosszú 
konyhai étlap. Ezt Luther is így fejezte ki: tetszik nekem 
a jó és tiszta házi étel, a mit Mathesius gyakrabban is 
hangsúlyozott. 

Summa summarum: „mi természettől fogva kedélyesebbek 
és társasabbak vagyunk más nemzeteknél", mondják az 
„Asztali beszédek." S maga Luther: „az örömöket kerülni és 
el nem fogadni, ha azokat isten adja, kárhozatos bűn." 
Teljes ellentéte ez a felfogás annak a kálvini-pietista fel-
fogásnak, a mely tiltja az ú. n. adiaforákat. S itt meg nem 
felejtkezhetünk arról az aranyos humorról sem, mely annyira 
sajátja Luthernek s mely nélkül el sem képzelhetjük. Pél-
dákúl összes műveit kellene kiírnunk. „Nem vagyunk mi 
újrakeresztelők és savanyú fazekak" prédikálja Mathesius az 
új házasoknak és „Mein Herz geht in Sprüngen und kann 
nicht traurig sein" hangzik Gerhardt hárfája. 

b) Nem csuda, ha ez a kedves érzékies vallásosság az 
énekhun is; utalt kifejezésre. S ez is egyik fejezet, a hol a 
luth. vallásosság messze fölötte áll a kálvininak. Olvassuk 
csak meg a luth. egyházi énekek első Wackernagel-íéXe 
gyűjteményét (1841) s azonnal megértjük a két vallásosság 
közötti különbséget. A lutheri egyházi költészet. — Luther 
gyöngyeitől el is tekintve — kedvesebb, tartalmasabb, dalla-
mosabb, kópzeletdúsabb és szívélyesebb, egy szóval szebb a 
reformátusnál. Az egyetlen kivétel Zwick gyermekdalai, de 
ez a konstanci férfi különben is közel állott a lutheránus-
sághoz. A kálvinisták évszázadokon át nem hagyták el a 
zsoltáros parafrázist. A hugenotta zsoltáros két évszázadon 
át dívott a német ref. egyházakban, a melylyel szemben 
elsőrangú luth. csillag a két Hermann, Nicolai, Gerhardt stb. 
— mind elsőrangú luth. énekköltők telve valódi luth. benső-
séggel, örömmel és türelemmel, a kiknek semmi igaz emberi 
vonás sem idegen, a kik mellé ref. részéről csak Neander, az 
ev. Tedeum szerzője és Tersteegen helyezhető. De ez utóbbi 
nem volt igazi kálvinista, sem egyházi, sem dogmatikai 
tekintetben, sem lyrai érzését illetőleg. Ehez sokkal finomabb 
érzéke van a természet nyelvezete és nagy hasonlatkincsei 
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iránt. Legkiválóbb éneke „Isten, a mindenható" címmel 
ugyan a valódi kálvini isteni felség húrját üti meg, de aztán 
valódi Iuth. parallel helyekre utalnak következő versei: 

Wie die zarten Blumen 
willig sich entfalten 
und der Sonne stille halten, 
lass mich so still und froh, 
deine Strahlen fassen 
und dich wirken lassen. 

S végül az som véletlen, hogy nagy költői fejedelmeink, 
mint Klopstock, Lessing, Herder, Schiller és Goethe luthe-
ránusok voltak. A luth. ónekköltők mellett megemlíthetjük 
a prózában való luth. költőket — azok élén mindenekelőtt 
Luthert, „a legnagyobb művészi erőt, a melylyel rendel-
kezünk" (Avenarius), aztán Mathesiust, Luther első biografusát 
és népies építő írót, Arnd-ot, az igazi keresztyénség hirdető-
jét, Herbergert ós Serivert, Gerhardt mellett a XVII. század 
két legnagyobb költői egyéniségét stb. S itt a „Wandsbecker 
Bote": Claudius Mátyást is méltán díszkoszorú illeti meg. 
Egy szellem hat ja át mindannyiukat: dús képzelet, kedves, 
órzékies szemlélet, az isteninek és világinak, időinek és 
örökkévalónak benső áthatása, s igen gyakran a józusi mys-
tikához való vonzalom, mely középkori hangokat veszen föl, 
mint p. o. Clairvaux-i Bernhardból vagy Tauler „német 
theológiájából", a melyből már Luther is táplálkozott. 

1. Jegyzet. A luth. vallásossághoz, mely szívesen szem-
léltet ós személyileg átalakít, nézetem szerint az is tartozik, 
hogy az angyalok abban nagyobb szerepet játszanak, mint 
a kálvinizmusban. Amint Luther szerint tele van a világ 
ördögökkel, úgy angyalokkal is. Hasonlítsuk össze p. o. 
angyali beszédjét Házi postiilájában 1532-ből. S az végigvonúl 
az egész iuthei'ánusságon, közelebbről a reggeli ós estvéli 
ájtatos költészetén. Mathesius házassági beszédei is ide 
sorozhatok. Kálvin itt is nagyobb mérsékletre int (modestia 
et sobrietas). Csak, a mi az épülésre (aedificatio) szolgál, 
hagyható meg. Óva int „a kíváncsi kérdésektől és üres 
spekulációktól" (curiositas et supervacuae speculationes). 
így az angyalok se sértsék a majestas Deit. 

S végűi nézzük a szorosabb értelemben vett művészet 
világát, a képzőit épúgy, mint a költészetit I 

A képző művészet terén a két vallási typus jellegzetes 
módon szemben áll egymással. Kálvin kitiltja az isteni ós 
más képeket a templomokból, míg Luther a bibliai képeket, 
megszorítás nélkül vallásos segédeszközöknek használja. 
Kálvin szórul-szóra veszi a dekalóg 2-ik parancsának mózesi 
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elbeszélését, hogy „ne legyenek néked faragott képeid stb." 
A kálvini vallásosság fundamentális ellentétének alapján az 
könnyen érthető: képek az istenről érintik világfeletti majes-
tását s a templomi képek az isten szentséges jellegéről 
vonják el a figyelmet. Még a kereszt is elvetendő, mert 
felesleges, ha az igében tanítjuk Krisztus művét. Az egyetlen 
templomba való képek az élők, a keresztség ós az úrvacsora. 
A többiekben csak azt kell megfestenünk vagy faragnunk, 
„a melyet a szom láthat vagy megfoghat" (quorum sint 
capaces oculi); tehát csak történetit vagy testi alakokat, 
az előbbit tanúlságúl, s utóbbit szemléltetésül, — mindkét 
esetben Kálvinra nézve felesleges sőt elvetendő valami. — 
Ebből aztán a kálvinizmus realizmusa következik a festészet 
terén. A németalföldi művészet felelet arra, hogy hová 
vezetett a „quorum sint capaces oculi" követelménye. így 
Kálvin ugyan nem egészen elvetette a vallásos képző-
művészetet, de mégis kitiltotta a templomokból s tárgyát 
oly szűk körre szorította, hogy iránta való ellenszenve 
mindenkorra megakadályozta a kálvini egyházi művészetnek 
kifejlődését. 

2. Jegyzet. A vallás és művészet jellegzetes példája ref. 
részen Burnandsokat magasztalt és vitatott hasonlatfestészete, 
mely előkelő, józan s minden titokzatostól ment megjelenítése 
Jézus képeinek. 

Egészen más viszonyban van Luther a képzőművészettel. 
„Nem vagyok abban a nézetben, hogy az evangélium leteperje 
a művészeteket, mint némelyek túlozzák, sőt inkább szívesen 
látnám azokat annak szolgálatában, ki azokat adta és alkotta" 
(Előszó az 1524. Énekes könyvhöz). „A képekkel való vissza-
élést mindenkor helytelenítettem. De a mi nem az, mindenkor 
meghagytam avégből, hogy sikerrel és üdvösen használják." 
„A képek, a laikusok bibliája." Ebből kitűnik, hogy Luthernél 
nem a képnek esztetikai ingerén, hanem pedagógiai hatásán 
van a hangsúly. S lehetséges utóbbi az előbbi nélkül? S így 
Luther nemcsupán a bibliai illusztrációt, hanem annak művé-
szetét is fejlesztette. Soha a bibliai képzőművészet olyan 
lendületet nem vett, mint a reformáció korában s csakis a 
ref. angol bibliai társulattal a maga józan, képmentes kiadá-
saival a XIX-ik században halt ki Weber Ρ. találó szava 
szerint a luth. műalkotásnak ez a régi ága. A vallásos műal-
kotásnak ezt az értékes voltát a luth. egyház folyton vallotta. 
Emlitem csak Dürert és Schäfert, a maguk mély luth. 
vallásosságával, a természet iránti benső vonzalmukkal, kedves 
érzékies jellegükkel s kedélyes humorukkal egészen a meg-
rázó tragikumig. Dürer főművei egynek kivételével ugyan 
még Luther föllépése előtti időbe esnek. De vallásossága 
egészen luth. jellegű, a minthogy történeti tény az ő luthe-
ránussága a reformáció föllépésével. Elmélyedése a világ 
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titkaiba s az istenibe és emberibe, a mint az a legcsudála-
tosabban a keresztfán jutott kifejezésre, egészen luth. gondolat. 
Másrészt Luther is hálásan elismerte Dürer művészetét, s 
ebben hű követői is akadtak. 

Mellette a luth. egyházban még Bach S. említendő s 
ezzel egy szellemóriáshoz jutottunk. Thode találóan mondja, 
Giotto oly viszonyban van Franz-al, mint Bach Lutherrel. 
Mindkét esetben egy vallásos alkotásnak műremekével van 
dolgunk. 

De vonjunk csak példaképen párhuzamot Luther, Dürer 
és Bach között. Mindhármuk vallásosságának központja a 
megfeszített Krisztus. Dürer mindenféle formákban és tech-
nikai eszközökkel mindenkor fölvette a passzió thémáját, — 
s Bach főművei is passziók — legmélyebben „Crucifixus etiam 
pro nobis" c. H-moll miséjében. Mindegyikük Krisztus-alakja 
fenségesen férfias. Dürer Krisztusa egy fejjel magaslik ki a 
nép fölött, s a Bach-é basszusban énekel. Mintha csak Bach 
passziójából Dürer Krisztusa tekintene reánk ! Itt is, amott is 
ugyanaz a krisztusi mystika: Dürernél a kereszt alatti em-
berben s Bachnál az áriákban, a melyek a bibliai tudósítá-
sokhoz csatlakoznak. Mindhármuknál ugyanaz az ismétlés 
és hosszadalmasság — s ez épen a tárgyába való szeretet-
teljes elmerülésnek s a kifejezés kimeríthotetlenségének műve 
és eredménye. S mind hármuknál nem hiányzik a kedves, 
kedélyes és házias jelleg sem. Dürer Máriaélete szinte lehel, 
mint Bach karácsonyi oratoriuma s Luthernél is ugyanígy 
találjuk, gyakran küzdelmek között. S az isteni természet 
dicsőségének legfinomabb hangoztatása is, mely Dürernél 
természetes és Luthernél is gyakran említettük, Bachnál szá-
mos helyen s nem csupán híres pünkösdi áriájában található. 
A kinek fülei vannak a hallásra, ám hallja meg! 

Bachnak ref. ellentéte Händel. Egyházi énekének meg-
ítélésénél nem az jön tekintetbe, hogy melyik egyházban 
született, hanem az, hogy milyen szellemet árul el művé-
szete. S itt nincs kétség arra nézve, hogy az a kálvinista 
szellem, a mint hogy ez a nagy mester ref. országban al-
kotta meg egyházi főműveit s ugyanott fényes elismeréssel 
sőt tisztes végső nyugvóhelylyel is találkozott. A westminsteri 
apátságban az angol nagyok között alussza örök álmait. 
(Aki tehát talán neheztel azért, hogy fentebb a kálv. Ter-
steegent a luth. vallásosság számára foglaltam le, annak 
szívesen elismerem, hogy a luth. Handelt a ref. vallásosságnak 
engedem át. Nem a keresztlevélen fordul meg a dolog, hanem 
a megnyilatkozó vallásosság styJján.) 

Mint Bachnak, úgy Händelnek is voltak előzői. A Marot-
Béza-féie zsoltáros, melynek 84 dallama a német ref. egyház 
használatába is átment, s annak Gondimel-féle „felségesen 
tiszta" harmonizálása, nem különben az ismert németalföldi 
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népdalok nagyhírű hálaimájukkal — mindaz előkészítője volt 
annak a nagy művészetnek, a melyet klasszikus teljességében 
Händel teremtett meg. Elsősorban művészetének felségessége 
Kálvinra emlékeztet. Ha Institutiójában azt olvassuk, hogy 
a templomokban csakis olyan énekek tűrhetők mog, amelyek 
„az egyház felségességére" hangolnak, s csakis „oly komoly 
ünnepi ének, amely az istenre s az angyalokra való tekin-
tethez illik" (cantus attemperatus ad eam quae Dei et ange-
lorum conspectum decet gravitatem), úgy mind azt a maga 
egész teljességében Handelnél találjuk meg. Kit emlékez-
tessünk egynémelyik hatalmas kórusára, p. o. Messiásának 
nagy Hallelujájára vagy ugyanannak Grave c. bevezetésére 
— melynek Majestasa Mozart szavai szerint gyakran „a 
pusztító villámcsapásig" emelkedik, vagy az ő Júdás, Makka-
bäus, Saul stb. c. harci indulójára? Bosszút lihegnek azok 
az Isten ellenségei ellen s világfeletti uralmat zengenek 
mindannyian! 

Händel erős ószöv. vonása is igazi kálvinista ízű. Isten-
tiszteleti oratóriumainak: Eszter, Debora, Athalia, Izrael 
Egyptomban, Saul, Sámson, József, Baizazar, Júdás, Makka-
bäus, Józsua, Zsuzsanna, Salamon, Jephta ószöv. tárgya van 
s egyetlen ker. műalkotásának, a Messiásnak is ó-szöv. neve 
van s annak igéin épült fel. Kálvininak találom azt a merev 
arisztokrata tónust is, amelyet Händel használ s az előkelő 
férfinak gavallérosságára emlékeztet. Bach jóleső szíves 
kedélyességének Itt semmi nyoma. 

(Jellemző, hogy Nietzsche rajong Hándelért és hideg 
Bach iránt. Amazt „nagy zsidó heroikus vonásával" tisztelte 
meg s ezt a hugenottáknál is kiemelte, míg emezt azért nem 
szerette, mivel „nagyonis testvériesen keresztyén". Ugyanaz a 
Nietzsche a német protestantizmusban tehát a lutherizmusban 
is a leghatalmasabb ker. alkotást s egyúttal legnagyobb ellen-
ségét látta. Itt is megáll tehát az összehasonlítás: Luther-
Bach, Kálvin-Handel. Találóan mondja Köstlin: Amott (Hän-
delnól) bizonyosság, evangélizáció, itt (Bachnál) gyülekezeti 
ünneplés, kegyes elmélkedés. Természetes, hogy Händelnek is 
vannak gyöngéd lyrai, épúgy mint Bachnak heroikus részletei. 
De az architektónikus összvonal náluk a jelzett irányban 
halad). 

Kissé hosszadalmasabban időztünk jól érthető okokból 
a két vallási typus zenészeti alakjainál, mert hogy Schiller-
rel szóljunk: a lélek csak polyhimniákat énekel, s hogy 
Luthert is idézzük: „a theológia után a muzsikának adom 
az első 'helyet és a legnagyobb tisztességet." 

V. 
3. Mikor a luth. ós a kálvini vallásosságot a maga külön-

böző megnyilatkozásaiban összehasonlítottam, úgy alatta csak 
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valódiluth. és igazi kálvini vallásosságot értettem, a mint az a 
két vallási typus alapelveiből természetszerűleg következik és 
klasszikus példákkal is igazolható. (Igy hát az anglikán a maga 
csodás kálvinista és kath. hierarchiaikeverékével fejtegetéseink 
körén kivül esik). Ugyan jól tudom azt, hogy nemcsak a 
luth. egyház egyes tagjai kálvini módon gondolkoznak és 
megfordítva, hanem kölcsönös testvéri okulással maga a két 
egyház is sokat vett át egymástól. A történetkutatót azon-
ban az igazi, tiszta vallási typus érdekli, mert itt találja meg 
a maga biztos históriai értékeléséhez a legfontosaab adatokat. 

A kálvini vallásosságnak még egy sajátságos kifejlődésé-
ről szólanunk, t. i. a szektákról, a melyek mindannyian 
kálvinista eredetűek. Már nagy számuknál fogva sem mellőz-
hetjük azokat, mivel Kattenbusch számításai szerint híveik 
száma nagyobb, mint a luth. ós ref. vallás-felekezet hívei 
összesen, vagyis 97 millió. S már azért sem mellőzhetjük 
őket, mivel mindegyikök a kálvinizmusnak egy-egy jelleg-
zetes oldalát képviseli, összességükben pedig annak leghí-
vebb összképét nyújtják. Úgy vagyunk itt, mintha lépésről 
lépésre egy várat körüljárunk. Igya baptizmus Kálvinnal mel-
lőzi a sákrámentomok isteni objektivitását s a quäkerek azok 
szükségességét, — a methodizmus képviseli a kálvinizmus 
térítési buzgalmát s annak szigorú fegyelmét, az adventisták 
ószöv. törvényszerű jellegét, az üdv hadserege világuralmi, 
katonai vonását s üzleti szellemét s az irvingiánusok világ-
megvetőoldalát ós betűszolgálatát — de mindannyian szellemi 
ősüknek azt a vonását örökölték, hogy propagandát csinál-
nak az isten országának, jobban mondva saját ügyüknek, s 
közös tulajdonuk a történeti érzéknek az a hiánya, mely az 
izolált predestinációnak a folyománya. Ez a hiány azt is ma-
gyarázza, hogy merev szervezete és szinte katonai fegyel-
mezettsége dacára a kálvinizmus a szintén svájci eredetű 
Rajnához hasonlóan annyi sok alakzatot vett föl s még föl 
fog venni a jövőben is, — míg a lutheránusság a szervezés 
terén való gyámoltalansága dacára sokkal szervesebb egységet 
képez. (Az ágostai hitvalláshoz hasonló egyetemes érvényű 
hitvallása — még a heidelb. kátét s a két helvét hitvallást sem 
kivéve — a ref. egyháznak nincsen). „In silentio et spe érit 
fortitudo mea" — olvashatjuk Luther házi portálóján. 

S még egy fontos kérdéssel kell itt foglalkoznunk. Azzal 
t. i., hogy milyen benső viszonyban van a prot. vallásos-
ság kettős alakja azzal a római kath. egyházzal, amely-
ből kinőttek? 

Schweizer S. a múlt század közepe táján közismerten 
így formulázta azt a gondolatot, hogy a luth. s a ref. egyház 
különbsége abban van, hogy előbbi a középkori római egyház 
judaizmusát: cselekedet - igazságosságát („Werkgerechtig-
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keit"), utóbbi ellenben annak paganizmusát: teremtményimá-
dását támadta meg. Hát ebben sok igaz van, bár Kálvin is 
támadta Róma „judaizmusát" és Luther is annak „paganiz-
musát" (Aristoteles, Mária és a szentek stb!) De mégsem helyes 
az, ha a két nagy vallásos" mozgalomnak lényegi különbségeit 
és így magát a lényeget csak az után akarjuk meg-
ítélni, a mit a harmadiknál mindkettő elvetett. Épazért 
helyesebbnek és tán eredményesebbnek is tartom, ha a két 
vallásfelekezetnek Rómától való különbségét nem aszerint 
határozzuk meg, a mi őket az anyaegyháztól megkülönböz-
teti, hanem aszerint, a miben vele közösek. 

Miben közös a kálvinizmus s miben a lutherizmus a 
római kath. vallásossággal'? 

Hát itt mindenekelőtt mondhatjuk, hogy az egész katho-
licizmuson két oly áramlat vonul végig, a mely tényleg a 
két prot. vallásos typus sajátosságának megfelel. Az egyik 
iránynak a lényege bizonyos költői isteni bensőség és Assisi 
Ferencz nevével jelölhető, s a másiké a világuralom és Loyala 
Ignác-ban jutott klasszikus kifejezésre. S ne értsenek felre, 
ha azt mondom, hogy a lutheránusság a ferenc- és dörnés· 
rendi mystika, a kálvinizmus ellenben a kath. világuralom 
evangeliumi folytatása, sőt utóbbi a jezsuita rend pár-
huzama. 

Hogy mit értek e párhuzamok alatt, az előzőkből tűnik 
ki. A másikkal kezdem. A kálvinizmus is kath. világhódítás 
vagyis öröksége ama római imperiumnak, mely tetőpontját 
a pápaságban s legfőbb nyilvánulását a jezsuita rend ben 
érte el. A tertium comparationis ugyanaz a vallásos psycho-
lógiai ösztön itt, mint amott. „Minden ad majorem Dei gló-
riám" történjék — vallja a jezsuita rend ós Kálvin azt 
mondja az Institióban: „Mindent meg kell tennünk az isteni 
majestás emelésére." S ezzel mindkét részen ugyanaz a 
katonai vonás jutott kifejezésre, a mivel gyakorlatilag Jézus 
kompániájában s közelebbről a kál vinizmusbau annak harcias 
jellege függött össze, sőt a mi utóbbinak torzalakjában, az 
üdv hadseregében, mint a jezsuita rend másolatában is nyil-
vánult. (A kálvinista Hilty is ilyen katonai kart sürget.) A 
háborúban azonban minden csel szabad. A jezsuiták hamis-
ságának ós a politikában való jártasságuknak méltó társa 
a reformátusok közismert politikai ügyessége. Mellette a 
kémkedés nemcsak szabad, hanem kötelesség. Gondoljunk 
csak a jezsuiták kémrendszeróre az általuk feltalált gyóntató-
székben, a nevelés terén és másutt, és ezzel párhuzamosan 
Kálvin accusativusára ós inquisitórius lényére. A harcias 
siker alapja az engedelmesség: Gondoljunk csak a jezsuiták 
cadaver-engedelmességóre (homo velut cadaver) és Kálvinnál 
az engedelmesség jutalmára és annak könyörtelen megvaló-
sítására. De a háború más országokba vezet s úgy a jezsuita, 
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mint a kálvinista misszió arról ; s eleget beszelnek. A világ-
uralom mindkettőnél a fő cél. Úgy a jezsuiták, mint a kálvi-
nisták kitűnő pénzemberek, kereskedők, iparosok és udvari 
emberek. S mindkét részen vajmi kevés érzék van a képző-
művészet iránt. Valami maradandóbbat nem alkottak s az u. n. 
jezsuitastyl sem az ő találmányuk épen. 

A ferenc-rendi-dömés mystika bensőségét a lutherá-
nusság örökölte. Jellemző, hogy Luther a középkor legjobb 
művének azt a mystikus iratot tartotta, a melyet „Német 
theológia" c. alatt kétszer is kiadott. A középkornak egyetlen 
két férfi szentje: Clervoisi Bernát ős Assisi Ferenc, a kiktől 
Luther egyik művében 1524. még a „szent" jelzőt sem tagadta 
meg — mindkettő igazi Krisztusmystikus és természetbarát, 
a mi Luthernél bizonyos finom érzékre mutat a velők való 
szellemi rokonsága iránt. A mély, szinte érzékies elmélyedés 
Krisztus szenvedéseibe egyaránt hatja át egy Bernát, Ferenc, 
Suso, Luther, Dürer és Bach mystikáját. Mindez rokon val-
lásosság, a melynek karikatúrája a második sziléziai költői 
iskola szellemében Zinzendorf gróf u. n. vértheológiája. S 
ezzel karöltve halad a mystikusok gyermekies öröme az 
Istennek szép világán. Egy Bernátnak prédikáltak a fák, 
Ferenc prédikált a testvér madaraknak és költött egy nap-
éneket, Suso Krisztus kegyelméből való költő volt, — s egy 
Luther, Dürer és Bach természetőröméről már fentebb 
szólottunk. 

Ebből a rokonságból következik az egész lutheránus-
ságnak bizonyos barátságos vonzalma azok iránt a kath. 
mozzanatok iránt, a melyek e benső vallásos typushoz tar-
toznak, u. m. kegyeletes vonzalma a katholicizmus benső 
érzékies s gyöngéd költői jellege iránt. Ép azért már Karl-
stadt is vádolja Luthert „az Antikrisztus utószülöttjének" 
címével s ugyanannak hasonló intencióból Farel a wittenbergi 
Bugenhagent. A ref. polemika a lutheránusságot igen gyakran 
„a papizmus tisztátalan kovászával" vádolta s még legújabban is 
azzal illeti szeretetlenül (A lutherizmus ez állítólagos pápás 
vonásait névtelenül egy kálvinista epigramma is kifigurázza, a 
melynek szövegét szerző a „Christi.-Welt"-ből közli. Ennek 
a kálvinistának jezsuita rokonságából még ópületetesebb 
litániát lehetne a párhuzam kedvéért felállítani, de ehez mi 
lutheránusok ügyetlenek (plump) vagyunk. Azokhoz a voná-
sokhoz, a melyek a lutheránusnak a kath. vallásosságon 
igazán imponálnak, v. ö. Boscher: „Geistliche Gedanken 
eines Nationalökonomen" 1896. c. művét. A lutheránusság és 
a rnystika csöndes gyermeki vallásosságának közös csodaszép 
vonásait Brentano is megörökítette „Egy koborló diák kró-
nikája" c. művében.) De valljon nem lehetne-e mindabból 
igen sokat, a mit a kálvinisták okos fölénye a lutheránus-
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ságnál elvetett, ugyanazon védőlevél alá helyezni, a melyet 
Jézus Máriának állított ki, a ki őt a drága kenőcscsel akarta 
megtisztelni ? Erről hallgat és hallgasson is a krónika. 

A két testvér vallásfelekezet tehát sok eltérő vonást 
örökölt az édes anyától. De a vallási typusok mindegyike 
veszélyt is rejt magában. Ugyanis a kálvinizmushoz a ma-
jestás Dei, a megközelíthetetlen transcendens istenség túlzott 
hangoztatásával közel áll annak a deismus-ndk a veszélye, 
a mely kizárja az istent a világból s a keresztyénséget 
erény, tehát cselekedet általi istentiszteletté laposítja. S 
viszont a lutherizmust a pantheizmus veszélye fenyegeti, a 
midőn az istennek a világban való bonlakozását e világgal 
azonosítja, a mihez a mystika gazdag költői kedélye egyen-
gette az utat. 

S mindkét veszély tényleg bekövetkezett. A kálvinista Ang-
lia a deizmus. a luth. Németország ellenben a pantheizmus forrá-
sává vált, — utóbbit természetesen nem a Spinoza-féle mathem. 
physikális, hanem abban a benső isteni értelemben véve, a 
mint azt főleg Eckhart mester képviselte Németországban. 
Tételünk igazságát a történelem eléggé igazolja. 

így hát nem volna-e a legjobb, ha e két vallási typus 
egyesülne, benső közösségükben az egyensúlyt megtartanák 
s egymást túlzásoktól megóvnák? Más szóval kifejezve: 
nem észszerű és célszerű-e az únió? 

Hogy erre megfelelhessünk, előbb más kérdést kell 
tisztáznunk. Ki kívánja az úniót? 1. az állam, 2. a libera-
lizmus s 3. az átlagos filiszter (sic !). Az állam, mely mindig 
egységre törekszik, a minek uralmát is megkönnyíti; a 
liberalizmus, mivel a két vallásfelekezet különbözősége egy-
házi látókörén kívül es ik; s végűi az átlagos filiszter, a 
kinek protestáns gondolatvilágát a Róma elleni polemika 
korlátozza. De azt hiszem világos, hogy ebben a kérdésben 
ezek egyike sem illetékes. Sőt inkább a helyes történeti és 
egyházi értékelés így hangzik: Téves, ha azt gondolják, 
hogy evang. lényegünk ereje és fenállása annak központosí-
tásától függ, sőt inkább annak ellenkezője igaz. így Wernle 
szerint is („Renaissance und Reformation" 1912): „A protes-
tantizmus benső életrevalóságának jórésze nem a külső egy-
ség hiányának folyómánya." Jezsaiás szava itt is megáll: 
„Ha nem hisztek, nem maradtok fön. 

De az únió ellen végűi a lutherizmus álláspontján is 
protestálnunk kell. 

S ezzel elhagyom a históriai értékelés talaját s a két 
vallási typusról ama értékítélettel zárom fejtegetéseimet, a 
mely már azokból is kitűnhetett. Ugyanis arról vagyok meg-
győződve, hogy a luth. vallásosság vallásos tárgyi értékét 
tekintve fölötte áll a kálvinizmusnak s így azok nem 
egymás mellé, hanem előbbi utóbbinak föléje helyezendő. 
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(A kálvinizmusnak előnyösebb vonásait szellemesen Kuyper 
állította össze i. művében.) 

Mindenekelőtt világos, hogy a kálvinizmus a lutheriz-
mussal szemben az epigón alak. A lutherizmus alkotó ere-
jűnek, a kálvinizmus elfogadónak és kiópítőnek bizonyúlt. 
Luther volt az, ki Fichte szavával élve „a gondolatok kő-
szikláit hengerítette," a melyekből aztán a későbbi korszak 
lakásokat épített. (Találóan mondja „a német nemzethez" 
intézett 8-ik „beszédjében": „Nem a hadseregek ereje, vagy 
az ügyes fegyver, hanem a kedély hatalma nyeri a győzedelme-
ket.") S a zsenialitásra a tálentom, a feltalálásra a tudományos 
búvárlás (Institutio) s a gyakorlati berendezés következik. — 
De más oldalról is mögötte maradt a kálvinizmus a lutheránus-
ságnak. Előbbinek számlájára Írandó az ó-szövetségbe való 
visszaesése, törvényszerűsége ós betűszolgálata, harcias jellege, 
hódítási vágya s a kegyelemeszközök symbolizálása. Istenünk, 
mint kegyelmes mennyei atyánk iránti szeretetviszonyunkat 
az ő felségessége iránti kötelességérzetté alakította át. Több 
ponton középkori vonásokat mutat. Kálvin „hirtelen meg-
térése" s az ő térítési buzgalmának erőszakos, inquizitórius 
jellege s főleg predestinátió elmélete egészen reformáció előtti 
s Augustinus öröksége gyanánt minden középkori opponensnek 
közös tulajdona. Annyi bizonyos, hogy a lutherizmus is sokat 
tanúihat a kálvinizmustól, így mindenekolőtt az Isten dicső-
ségére való életet, és sokat is tanúit már tőle, főleg tevékeny 
jelenétől, mint azt újabb szervezkedései és egyesületei s főleg 
bel- és külmissziója igazolják. Soha sem fogjuk feledni, hogy 
a mi hitünk centrumában közös mibennünk, az a „sola flde" 
s a „sola gratia," az a személyes ós nem mágikus isteni 
kegyelemben való hit minden papi közvetítés kizárásával. 
De a mi szívünk a protestantizmus ama alakjáé, mely nekünk 
németeknek oly kedvesen vonzó ós rokon. Legyen bár a 
kálvinizmus egyesek szerint a jelenkori világ fölépítésében 
nagyobb értékű a lutherizmusnál, aminthogy az istenért való 
élete folytonos intés a luth. ker. embernek, — de az időért és 
az Istenért való működés fölött áll az örök Istenben való élet. 
A kálvinista Istennek dicsőségét, a luth. magát az Istent akarja. 

Ami hitünk az, hogy a lutheránusságból, ha tevékeny ki-
ható életéről meg nem felejtkezik, még soká táplálkozni és 
gyógyúlni fog a világ. (V. ö. „lutheránusság" és „kálvinizmus" 
s az Institutió előszavában. „Hunc laborem Gallis nostris 
potissimum desudabam." Luther is elfogadta „a német pró-
féta" t. címet. A nemzeti szempontot, amelynek fontosságáról 
ugyan szintén meg vagyok győződve [s a melylyel a németek: 
„német reformáció", „német keresztyénség", „német hit" 
sajnos gyakran túloznak,] szándékosan mellőztem.) 

Dr. Szlávik Mátyás. 
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