
E~ZMÉK ÉS TÉNYEK

Amikor 1927-ben a nemzetközi mun
kaügyí konferencián véve részt egy
hónapot töltöttem Genfben, lépten
nyomon eszembe jutottak annak a
könyvnek lapjai, amelyet az akkor élő

legnagyobb francia katolikus törté
nész, Georges Goyau írt Genf, egy vá
ros-egyház címmel. Valahogy ridegnek
éreztem az ottani életformákat, kiet
lennek az utcákat, ahol este 9 óra felé
mintha minden kihalt volna, elsötétül
tek a fények. S komornak éreztem az
embereket is, leülönösen a templom
ban, ahol a genfi református egyház
egészen sajátos. másutt nem látott is
teritiszteletét végignéztem.

Azóta bizonyára megváltozott a Lé
man-tó parti város képe, de ha a rol:ti
maradt volna, ma már aikkor sem gon
dolnék arra, hogy Calvinra és a kál
vinizmusra vezessem vissza azokat a
vonásokat, amelyek nyilván csak
egyetlen népcsoport jellegzetességei. S
az sem kétséges, hogy nagy szerepe
van ebben annak az újjáértékelésnek.
is, amelyen a reformáció kiemelkedő

szernélyíségeí és maga a reformácíó
is keresztülrnentek a katolikus szem
léletben.

A picardiai születésü francia Jean
Calvin 1564. május 27-én halt meg
55 éves korában Genfben. Időrendben

ő a harmadik nagy reformátor - írja
megemlékező cikkében Karl Farber,
a freiburgi Der Christliche Sonntag
főszerkesztője -, aki ösztönzéseket és
tanbeli elemeket is átvett az előtte fel
lépett két német reformátortól, Lu
thertől és Zwinglitől, de ő fektette le
az alapot a reformáció második nagy
áramlatához. amelyet kálvinizmusnak
is szokás hívni. Ok maguk "reformá
tusoknak", azaz ",reformáltaknak" ne
vezték magukat, megkülönböztetésül
Luther követőitől, a luteránusoktól,
akiket magukhoz viszonyítva konzer
vatívoknak tartottak. Calvin reformja
csakhamar túlnyúlt Svájcori és Német
országon, átterjedt Franciaországba
(hugenották), Magyarországba, Hol
landiéba. Angliába és Skóciába, majd
a holland és az angol tengerjárók el
vitték az Üjvilágba is. Ma az ÖSS7RS

protestáns felekezetek két nagy világ-

írja Mihelics Vid

saövetségbe szerveződtek: a luteránus
ba és a reformátusba, E nagy szövet
ségeken belül is egyes hittételekben.
az egyházi berendezésben és az egyé
ni életalakításban eltérnek a külön
böző csoportok, de az ökuméné je
gyében őszinte testvéri viszonyt igye
keznek kíalakítani egymással. Most
legutóbb is, akárcsak a vatikáni zsí
natra, megfigyelőket küldtek a refor
mátusok Helsinkíbe, a luteránus világ
szövetség ülésére. s ugyanígy a Iute
ránusok is megfigyelőlokel képviseltet
ték magukat a református világszövet
ség frankfurti közgyűlésén.

Calvin 'halálának négyszázadik év
fordulóját most olyan időben értük
meg - folytatja Párber -, amikorra
teljesen megváltozott a légkör az ősz

szes keresztények között, Az ds meg
történt, hogy egy pápa, XXIII. János,
az "elszakadt testvérek" megszólítás
sal tudott odaforduini a reformációból
sarjadt egyházi közösségekhez, s úgy
ő, mint utóda, VI. Pál, a múltbeli dol
gok kölcsönös elfelejtésének és a köl
csönös megbocsátásnak óhajával szólt
hozzájuk. Akik ennek az óhajnak szó
beli megfogalmazásában először egy
megszorító "ha" feltevést véltek kiÍol
vasni - jegyzi meg Farber -, azokat
kétségkívül nyelvi félreértés ejtette té
vedésbe. A latdn szövegből ugyanis vi
lágosan kitűnik, hogy a pápa nem fel
tételes módot használt. Utána "" 7SÍ
nati megfigyelők fogadásakor VI. Pál
félreérthetetlenül kijelentette: beszé
dében vette magának a bátorságot,
hogy a keresztény rnegbocsátásra hi
vatkozzék, lehetőleg kölcsönösség
alapján. Ez teszi leginkább lehetövé,
hogy: "Tekintetünket ne arra irányít
suk, ami volt, hanem arra, aminek
lennie kell, elfeledve, ami rnögötte
van." S Farber szermt mi, katoliku
sok, nem is emlékezhetünk meg szeb
ben Calvin halálának négyszázadik
évfordulójáról, mínt azzal, hogy idéz
zük a római pápának ezeket a szavait.

Ebben az új légkörben éppenséggel
kőnnyű meglátnunk a reformátorok
nak eredetileg is tiszta, bensőséges,

vallásos célját: Isten nagyságát, tisz
teletét. országát. Az egyiházi élet meg
újításának akarata és a hitbeli meg
újhodás vágya mozgatta annak a kor-
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egész cs illagőzönóvcl", ahogyan Bré
mond abbé, a francia spiritualizmus
későbbi történetírója fejezi ki magát.
Nagy Szent Teréz, Szalézi Szent Fe
renc, Páli Szent Vince egyképpen re
formon dolgozik. Céljuk: továbbvinni
a reformokat, amelyeket az ősi egy
házban néhány századdal előttük

Szent Bernát, Assisi Szent Ferenc,
Szerit Domonkos kezdett meg. S közé
jük állíthatjuk, Savonarolát, a firen
zeí reformátort is, akit 1498-ban mág
lyán égettek eL

Bizonyos, hogy a katolikusnak meg
maradt ú iítók nem maga az intézmény
ellen indllltak rohamra - emeli ki
Farber. Ök elsősorban az egyháziak
és világiak lelkének megtisztulását
sürgették. hogy "szélhadon hathasson
a Szentlélek", s nyomában klbonta
kezzék az igazi Isten- és emberszere
tet...maga az intézrmény pedü;o; ne ren
düljön meg,hanem belenőjön az új
korba". De vajon a három reformátor,
Wittenbergben, Zürichben és Genfben,
az intézményt ostromolta meg? Nem
és igen - feleli Farber, s hivatkozik
Lortz professzorra, az első katolikus
történészre, a,ld már egy emberöltővel

ezelőtt tárgyilagosan és részletesen
igyekezett .mogvilágítant, hogy miként
folytak le az al<jkori események. Sze
rinte nem .kétséges, hogy a reformá
ció idejében megismétlődött újabb
egyházszakadásra is alkalmazhatók a
szentpálí szavak: "Isten engedte, hogy
valamennyien vétsenek."

*

Fiirber cikkenek olvasása után elö
vettem Joseph Lortz standard-művét.

amely Az egyház története címmel
1955-ben jelent meg. Egyik szakasza
különösen megragadta figyelmemet.
Arról van itt szó, hogy Newman bíbo
ros volt az első katolikus tekintély,
aki még a múlt században revízió alá
vette a protestantizmus szokványos
megítélését. "Teljességgel elképzelhe
tetlen - írja Newman -, hogya ke
reszténység egy nagy része, a protes
tánsok, rnerőben lappálíák miatt vál
tak volna ki a Rómával való közösség
ből és tartották fenn tiltakozásukat
háromszáz éven át ... Ha valami sze
rintünk tévedés is, az összes nagy tá
vedések, amelyek tartják magukat,
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és abból nyerik életképességüket. A
protestantizmus tehát, amely annyira
elterjedt és oly hosszú ideje hat, szük
ségszerűen birtokol egy vagy több
nagy igazságot, és ezekről tesz tanúsá
got."

"A keresztény történész joggal kér
dezheti - folytatja Lortz -, vajon a
reformációnak nincs-e pozitív fontos
sága Isten üdvözítő tervében? Egé
szen bizonyos is. hogy olyan keresz
tény értékeket találunk benne, ame
lyek nyilvánvalóan Isten akaratából
valók." Majd rámutat, hogy történeti
szempontből a protestantizmus jelen
tils keresztény értékeket tartott meg ta
nában és követői életében, többek közt
azt 8Z alapvető igazságot, hogy biza
lorn-nal kell rúhagyatkoznunk az
Atyáva. a1ü a mennyekben van. S
idézi Lortz egy katolikus szentnek,
Hofbauer Kel omermek a luteránizmus
ra vonatkozó nézetét is, amely meg
erősíti Newman állásfoglalását: "A re
formáció azért történt, mert a né
metek szükségét érezték annak, hogy
jámborak legyenek."

•
A Témoignage Chrétien közölt mí

nap egy beszélgetést, amelyet Eran
(:ois Riot domonkos teológus és Mauri
ce Ferrier református hittudós és lel
kész folytatott Calvin egyéniségéről és
törekvéseiről.

A beszélgetés során maga Biot álla
pítja meg, hogy katolikus oldalon a
legújabb időkig igen ferde felfogás
uralkodott Calvinról. Még olyanok is
közülünk - úgymond -, akik rokon
szenvvel tudtak Lutherre tekinteni, el
lenszenvvel viseltettek Calvin iránt.
Felemlegették Calvin szárazságát, ér
zelmi vi lágának szűkösségét, Luther
rel szemben terhére rótták, hogy elv
ben sem elégedett meg a korabeli
egyház reformjával, hanem. teljes tu
datossággal egy egészen új egyház
rendszert igyekezett építeni. Kifogá
solták genfi polití.kaí szereplését,
mondván, hogy önkényeskedő, túlzó,
puritán volt, ellensége a szépnek, a
művészeteknek, a látványosságoknak.
Pedig - tette hozzá Biot - ha mind
ez így lett volna, akko:r nem érthetnők

meg történeti szerepét és szellemi ha
t ásá t. Nem lehetne megmagyarázni,


