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AREFORMÁCIÓ

1.AREFORMÁCIÓMIVOLTA

Történetieseményekelőadásátalegőszintébbtár-
gyilagosságitörekvésmellettisnagybanbefolyásoljaaz
aszempont,amelybőlazelbeszélőazilletőeseménynek
vagyeseménysorozatnakkiindulópontját,szellemimag-
vátnéziésértékeli.Alegbecsületesebbdologezta
szempontotmindjártazelőadáslegelejénnyíltanfel-
tárni.Különösenajánlatosezareformációtörténeténél,
amelyet,mintazemberilétleggyökeréiglehatószellemi
mozgalmat,végképenlehetetlenelőadnianélkül,hogy
azalapproblémájávalszembenegészenszemélyesen
állástnefoglalnánk.
Mielőttazonbanamagunkállásfoglalásárólszámot

adnánk,kötelességünknektartjukfölvázolniareformá-
ciótörténeténekelőadásánálleggyakrabbanelőforduló
másféleállásfoglalásokatis.
Areformációkétnagyszembenállótáborraosztotta

anyugatikeresztyénségetéscsaktermészetes,hogy
magánakamozgalomnaktörténetiértékeléseterénis
leggyakrabbanennekakéttábornakegymássalátlósan
szembehelyezkedődogmatikusalapfelfogásávaltalál-
kozunk.
Magánakareformációnakörököseiköztmégmin-

digazafelfogásazuralkodó,amelyszerintareformá-
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cióősi,tisztaeredetialakjábaállítottavissza—a
„reformáció“szónyelvtaniértelmeszerintis—aKrisz-
tusegyházát.Mertazegyházaszázadokfolyamáneltért
azÚjSzövetségbenelőírtésazőskeresztyénségbenmeg
isvalósulteszményialakjától.Vezetőiegyretöbbemberi
toldássalésváltoztatássaltávolítottákelettőlazesz-
ménytől.Végreisszükségesséváltegyelkerülhetetlen
megrázkódtatásokkaljárónagyvisszaigazodásabibliai
egyházeszményhezéseztvittevégbeareformáció.
Areformációellenlábasaiközött,arómaikatholikus

egyháztáborábantermészetesenennekafölfogásnak
tökéletestagadásajárja.Ottegészenellenkezőlegazt
tartjákmais,hogyareformációnemvoltegyéb,mint
emberilázadásazegyháznakésláthatófejénekisteni
tekintélyeellenserőszakosmegzavarásaannakanyu-
godtéslogikusfejlődésnek,amelybenazegyházteljes-
ségénekazújszövetségicsírábólkikellettvolnabom-
lania.EzafejlődésegyáltalábannemcsakaBibliában
előírtelemekettartalmazhat,hanemazonkívülazú.n.
szenthagyománybólistáplálkozhatik.Ennekahagyo-
mánynakKrisztustólrendeltőresegybenaSzentírásnak
egyedülhitelesmagyarázójaarómaipápa.Apápaság
megdöntéséretörekednitehátannyi,mintazegyház
istenirendjétmegzavarniésIstentőlelőírtteljeskifej-
lődésénekútjábaállani.Ezttetteareformáció.
Ekétsarkilagellentétesdogmatikusalapfelfogás

mellettazonbanmégmásokkalistalálkozunksezek
közülegyik-másikbizonyosszellemiirányoktörténetírá-
sábanésazáltalabefolyásoltközgondolkozásbanmár
szinténcsaknemdogmatikusjellegetöltött.
Márkétszázadótanagyonelvanterjedvetörténe-

lembenésköztudatbanazanézet,hogyareformáció
nemegyéb,mintegyikmozzanataannakazóriásiszel-
lemimozgalomnak,amelyazemberiésznekközépkori
tekintélyikötöttségébőlvalófelszabadításárairányult.
Ezamozgalomarenaissance-szalésahumanizmussal



5

kezdődiksviszonylagosnyugvópontraafelvilágosodás-
banésméginkábbamodernú.n.természettudományos
gondolkozásbanér.Ennekamozgalomnakegyikfon-
tosláncszemeareformáció,amelyazészfelszabadítá-
sátvallásiésegyházitérenvittevégbe,azáltal,hogy
proklamáltaalelkiismeretszabadságátsahitdolgai-
baniskövetelteaszabadvizsgálódást.Efölfogásegyik
módosulásakénttekinthetőaz,amelyikareformációban
amodernegyéniségtisztelet(individualizmus)meg-
születésétlátja.Éshasonlóképenezafölfogássugár-
zikátapolitikaitörténetszemléletteréreakkor,amikor
némelyekareformációtúgyértékelik,mintanemzeti
eszmeáttörésénekegyiklegfőbbtényezőjétaközépkor
egyházi-politikaiegyetemességével(univerzálizmusával)
szemben—vagymintademokráciaelsőnagydiadalát
akeresztyénemberiségtörténetében.
Etöbbé-kevésbbéidealisztikusfelfogásokmellett

vanolyanis,amely—amarxitörténetelméletalkalma-
zásaként—areformációegészeszmevilágátpusztán
ideologikusfelépítménynektekintisvalódimozgató-
erejétéppennemszellemiéserkölcsi,hanemgazdasági
rugókbanlátja,nevezetesenakoraikapitalizmuski-
alakulásában,aterménygazdaságrólapénzgazdaságra
valóátmenetben,amelynekfolytánapápaikúria
ésazeurópainemzetiállamoksáltalábanazegy-
házirendésafeltörekvőpolgársággazdaságiérdekei
mindélesebbenszembekerültekegymással.Ezazellen-
tétrobbantkiareformációbantheológiaijelszavakál-
arcaalatt.
Amagunkfelfogása,amelynekalapjánazittkövet-

kezővázlatotírjuk,valamennyieddigelőadottróleltér
többévagykevésbbé,mertigyekszikvalamennyinéltör-
ténetibblenniésadogmatizmustólolyantávolmaradni,
amennyireezönállószellemiéletetélőembernekegy-
általánlehetséges.
Areformációbanahívőemberilélekszembekerült
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élő,mindenható,kegyelmesIstenével,akitavallásésa
vallásos intézmény eltakart előle és elválasztott tőle.
Több mint tizennégy évszázada tartott ugyanis már
akkorazeurópaiemberiségtörténetébenazafolyamat,
amelyazélőIstennekaJézusKrisztusáltaladottkije-
lentéséből vallást, tehát egykulturális emberi alkotást
csináltésennekavallásnakegyhova-inkábbpolitikai
jellegűintézményben,alátható,földiegyházbanemelt
hajlékotésbiztosítékot.Pedigakeresztyénségeredeti-
legnemvoltvallásaszónakmegszokottművelődéstör-
téneti értelmében.A keresztyénség az Egyszülött Fiú
engesztelő áldozati halála által megváltott embereknek
teljesenazIstenkegyelménfüggőéletevolt:egyszaba-
don engedelmes, boldogan hitvalló, győzelmesen cse-
lekvőésszenvedőszeretetélet,ahitélete.Ezazélet,a
magaegyéniésközösségiformáibanegyarántamellett
tett folytonosanbizonyságot,hogycsakegyÚrvan,
aKrisztus:aláthatóvilág,amagamindenképzelturá-
valéshazugdicsőségével,egykor—nemsoká—elmú-
lik. Eljő láthatóképen az addig láthatatlanul uralkodó
Krisztus,éselhozzaIstenországát:azemberélet,aföld,
avilágIstenakarataszerintiberendezését,amelybea
Gonosznakésagonoszoknaknemleszbefolyásatöbbé.
Szakadatlanulbizonyságottenniarról,hogyKrisztusaz
ÜrésIstenországaközeleg:ezeredetilegazegész
keresztyénvallás.Ennekabizonyságtevésnekközössé-
gébenúgyélnitestvérilegegyütt,mintakikhezazIsten
országamáriselérkezett:ezeredetilegazegészkeresz-
tyénegyház.

Egyszükségképeni,devégzetestörténetifolyamat-
banebbőlazegyetlenéspáratlanistenikijelentésből,
Istennek-élésbőlésIstenvárásbólegy,atöbbihezvesze-
delmesenhasonlítóemberivallás lett.Amegváltottak
testvérközösségből, az Istenországát előrevetítő egyház-
bólpediglettegymindinkábbjogiéspolitikaijellegű
társadalmi képlet, amely más hasonló képletekközött



7

igyekezettminélelőnyösebben,lehetőleguralkodóan
elhelyezkedni,természetesenfolyvástalkalmazkodvaaz
erőviszonyokváltozójátékához.
Areformációmármostszerintünknemvoltegyéb,

mintsokhiábavalókereséséstapogatózásutánvégre
bekövetkezettújramegtalálásaakeresztyénvallásbana
keresztyénséglényegének:ahitkegyelmiéletének,amely
teljesenIstenenfügg,egyedülazőigéjénekengedel-
meskedikésennélfogvateljesenszabad.Ezzelegyszer-
smindmegtalálásaazegyházban,mintvallásos-politikai
intézménybenazegyházvalóságosésöröklényegének
is,aminemegyéb,mintazIstenválasztottainakazIsten
országátvárósannaktörvényeiszerintélőtestvérközös-
sége:aszentekegyességeföldönésörökkévalóságban.
Areformációnakezanagyújra-rátalálásazigaziés

tulajdonképeninagyszellemtörténetitette.Mindenmás,
amittett—romboltésalkotott—helyesenésigazsá-
gosancsakabbólazegyszempontbólítélhetőmegsze-
rintünk,hogyvájjoneztanagyújra-rátalálástelőmoz-
dította-é,tudta-émaradandólagalelkekbebelevésni,
biztosította-éazelhomályosodás,azújólagfeledésbe-
menés,azeltorzulásellen.Mertegyébkéntareformáció
ténylegestörténetieredményeiegyáltalábannemfelel-
nekmegazoknakacélkitűzéseknek,amelyekkelelin-
dult.Egészenhatározottannemsikerültakeresztyén
egyházateredeti,újszövetségialakjábavisszaállítaniaés
mégkevésbbésikerültRómahatalmátmegsemmisítenie
vagybárcsakmaradandóbbanmegtörnie.Haúgytekint-
jük,mintbevégzetttörténetifolyamatot,akkorlegfel-
jebbcsakmásodrendűésközvetetteredményeketköny-
velhetünkelajavára,illetőlegaterhére.Dehaannak
tekintjükareformációt,aminekalapjábanvévemagais
tekintettemagát:egyóriásifelkiáltójelnek,amelysza-
kadatlanularrafigyelmeztet,hogyakeresztyénségtöbb,
mintegyvallásasokközül,mertvalójábanegészen
más,mintvallás,éshogyazegyháztöbb,mertegészen
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más,mintrituális,jogilagfegyelmezőéspolitikaiintéz-
mény—akkorareformációbanapusztaitörténetiség
mellettmegkelllátnunkatörténetfölöttiségvoná-
sátis.
Ésamiszámunkraéppenezatörténetfölöttivonása

teszilehetővé,hogytörténetileg,amennyirecsakbirjuk,
egészelfogulatlansággaltárgyaljuk.Mertareformáció
szerintünktöbb,mintatörténelembenenneknevezett
mintegyfélszázadosfolyamat,ésamiemberigyarlóság
ehhezafolyamathoztapad,aznemérintiannaktörté-
netfölöttitöbbletét.

II.AREFORMÁCIÓELŐZMÉNYEI

Azolyantörténetifellépésnekavégsőokai,aminő
aLutherééstársaiévolt,atörténetmystikumáhoztar-
toznakéspusztántörténelmivizsgálódássalsohamara-
déktalanulkinemderíthetők.Téved,akiazthiszi,
hogyareformációnakúgyfellehetsorolniazokait,
hogyazoknakazösszegezésébőlmathematikaikénysze-
rűséggelelkellmindenkinekismernieareformációnak
szükségesésjogosvoltát.Mintahogyantermészetesen
aziséppilynagyottéved,akiugyancsakmathematikai
kényszerűséggelaztakarjabebizonyítani,hogyarefor-
mációtszükségessétevőtárgyiokokegyáltalábannemis
forogtakfennsazegészcsakalanyinyughatatlanságés
nagyzásihóbortszüleménye.
Areformáció„okai“helyettegyszerűbbésmegbíz-

hatóbbapusztántörténetitárgyalásbanareformáció
előzményeirőlbeszélni:anyugateurópaikeresztyén
világvallásiésegyébállapotairóla15.és16.század
fordulóján.Ezeknekazállapotoknakamegvizsgálásá-
bólkétdologderülki:azegyikaz,hogyezidőtájta
keresztyénegyháziésnépéletbennemcsakaromlástüne-
teivoltakjelenésarómaiegyháztólvalóelszakadás
vágyanemvoltsemerős,semáltalános.Amásikviszont



9

az,hogyaténylegmégismeglévőigennagyvallási,
erkölcsi,egyházibajokorvoslásáracsakszórványosésel-
szigetelttörekvésekvoltak,amelyekújramegújraholt-
pontrajutottak—deseholsemmutatkozottátütőener-
gia,központosítottakaratésátfogószervezkedés.
Magábólazegyházbólapápaságekorigegytúl-

nyomólagpolitikaijellegűintézménytformált,amely
inkábbjátéklapdájavoltmárazeurópaierőviszonyok-
nak,semmintazoknakuralkodóifölénnyelrendezőjeés
szervezője—amilegjobbnapjaiban,aközépkortető-
pontjánlennitudott.Hatalmaigenjelentékenyrészben
ügyesésbonyolultpénzügyiműveletekennyugodott,
amelyekkelapápaifőhatalmatelismerőkeresztyén
népektőlbefolyttetemeséssokfélecíműadókatgyü-
mölcsöztetteéspótolgatta,Európaelsőfinánchatal-
masságává,azújkorikapitalizmusegyikkezdeményező-
jévéküzdvénfelezáltalmagát.Ehhezképestekorpápái
magukisinkábbvilágifejedelmekvoltak,akikrenais-
sanceelfogulatlansággalengedtékátmagukatahata-
lom-ésélvezetvágyváltozatosingereinekésakiknek
bármelyikenyugodtanmodelltállhatottvolnaaMacchia-
vellifejedelemportrait-jához.Alegfőbbhelyrőljövő
példaadástermészetszerűleghatottúgyazitáliai,mint
azegyébországokbelifőpapságra,amelyneksoraibana
ritkánálisritkábbtüneményvoltakizárólagszenthiva-
tásánakélőlelkiember.Hasonlóképenigennagyvolt
ahivatástólvalóeltávolodásésazegészenszembe-
szökőerkölcsiromlásazalsóbbpapságésaszerzetes-
ségsoraibanis,mégpedigannyivalinkább,merta
világipapságésaszerzetesrendeklétszámaebbena
korbanegészségtelenülelszaporodottsakétesexisten-
tiákszakadatlansoráttermeltekimagából.Deazértaz
alsóbbpapságésszerzetességsoraibanmégmostsem
voltritkaságaszentéletű,nemestörekvésű,amaga
üdvösségemellettanéplelkijavánisfáradozóegyén.
Jórésztezekneklehetköszönni,hogyazátlagosvallá-
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sosságéppennemvoltaszázadfordulónhanyatlóban.
Nemcsakaköznép,deamagasabbrangúaktöbbségeis
őszinténragaszkodottazegyháznyújtottakegyelem-
eszközökhöz.Különösenazegyházivallásosságnak
alsóbbrendűformáivirágzottakegészenaburjánzásig:
ígyazereklyekultusz,acsodaszomjázásésabúcsú.Ezt
alegutóbbit—amelyameggyóntbűnökföldiegyházi,
majdtisztítótűzbelibüntetéseinekelengedésébenállott
sutóbbnemcsakélők,deholtakszámáraispénzenvolt
megszerezhető—avallásosköznépkülönösmohóság-
galkeresteésgyakorolta,apápaikúriapedigpénzügyi
műveleteinek egyik legszilárdabb alapjává fejlesz-
tetteki.
Deamagasabbrendűvallásoséletirántsemvoltak

alelkekekorbanérzéketlenek.Szivesenhallgattáka
prédikációtéséppennemvoltritkaságamárnemzeti
nyelvekreislefordítottéskinyomatottBibliánakaz
olvasása.AzEvangéliumtólmélyebbenmegérintettlel-
kekpapivezetésalattkicsinyaszkétikusközösségekbe
tömörültek,amelyekkülönbözőformákbanakolduló
szerzetekú.n.harmadikrendjeinekvoltakazutánzásai
éstovábbképzéseishellyel-közzelerőteljeslaikusvallá-
sosságnaklettekamelegágyaivá.Aklastromoklegelő-
kelőbbszelleműférfiésnőitagjaiköztgyönyörűvirá-
gokathajtottamystika,azistenségöléntitokzatosszem-
lélődésseléselmerülésselelnyugvó,magátahagyo-
mányosegyháziéstheologiaiformáktólhovatovábbben-
sőlegfüggetlenítővallásosság,melyetnéhamárnem
csupánazegyházi,deabiblikuskeresztyénséghezis
csaknéhányvékonyszálfűzött.Atheologia,amelynek
művelésébenakoldulórendekvezettek,ascholastika
nagyrendszereinekkitermeléseutánbizonyosmértékig
kifáradtvoltsnemegyszersivárfogalmiszőrszálhaso-
gatásbanéltekimegmaradterejét.Devoltakbenne
egészségestörekvésekis,amelyekazistenikijelentés
mivoltánakhelyesmegértéséreegyengettékazutat.
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Elsősorbanezekbenamagasabbéstisztábbszellemi
életetélőkörökbenvoltnagyonélénkavágyazegy-
háznakfejébenéstagjaibanvalóreformálásaután.Ezek-
nekfájtlegjobbanazegyházfelelősvezetőinekelvilá-
giasodásaéserkölcsielfajulásasanépvallásosságá-
nakababonaésakegyesüzletingoványaiközé
eltévelyedése.Ezekbőlakörökbőlállandóanhangzanak
isfölreformkövetelésekésreformjavaslatok,desoha-
semúgy,hogyarómaikatholikusegyház-éshitrend-
szernekésmagánakapápaságnakagyökerétérintenék
bírálatukkal. Ezért erőszakos elhallgattatásukra—
néhányesetetkivéve,amelyekközüllegismertebba
lánglelkűfirenzeidominikánusé,SavonarolaJeromosé
(vértanúhalálthalt1498.)—nemiskerültsor.
Aradikálisabbreformirányok,amelyekkritikájuk-

kalazegyházláthatófejétsemkíméltékstöbbévagy
kevésbbéazegyházhivatalostanításávalésgyakorlatá-
valisszembehelyezkedtek,aszázadfordulórameglehető-
senelhalkultak.AngliábanaWiclifhatásacsakahamu
alattparázslott,csehországifolytatása,ahuszitizmus,
véresharcokbanőrlődöttfelvagymegalkudottsnagy
lelkiéserkölcsiértékeitcsakegykicsiny,lappangótöre-
dék,azú.n.cseh-morvaatyafiaktestvérközösségetudta
hősieskitartássalátmenteniajövőszámára.Ahuszitiz-
musnakazonbanmégebbenavisszaszorítottállapotá-
banisvoltbizonyoskisugárzásaegyébterületekreés
népekreis,ígyanémetségre,különösenAusztriában,és
amagyarbirodalomlakóira.Közép-,déliésdélkeleti
Európábanegyébkéntmégrégebbieretnekségeknekis
számoskövetőjeéltéshatottrejtetten:ilyenekvoltakkü-
lönösenahuszitizmussalkapcsolatottaláltbibliáswalden-
sek.Deaszavatöbbéegyikneksemvolthangos,merész
ésmesszireelhallatszó:ehhezaszakadatlanüldözések
alegbátrabbakbanismegroppantottákmárazenergiát.
Amellettpedig,nohavalamennyienaBibliaalapján
követeltékazegyházireformot,aBibliaértelmezésében,
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központigondolatánakmegtalálásábanegységesneve-
zőresohasemtudtakeljutni.
Legmerészebb,leghangosabbéslegerélyesebbegy-

házireformkövetelésezidőbenahivatalosegyházikörö-
könkívül,sőtáltalábanatulajdonképenivallásiténye-
zőkkörénkívül,azokkallegfeljebbcsaklazaösszefüg-
gésbenhangzikfel.Arenaissancenakatudományos,
főkéntatörténelmigondolkozástismegújítókritikai
szelleme,ahumanizmus,nemcsakazantik-klasszikus,
hanemakeresztyénembereszményfölfedezésébenisa
forrásokigakarvisszamenni.Ahumanistákcsaknem
mindenüttEurópában,ahováazújszellemegyáltalán
behatol,elidegenednekazegyháztizennégyszázados
intézményesfejlődésétől,dogmatikájától,rituáléjától,
erkölcsirendjétől—ésmegtaláljákazutatJézushozés
Pálapostolhoz.Vezérük,alángeszűrotterdamiErasmus
(1466—1536)utolérhetetleneleganciávalésmeggyőző
erővelhirdeti,hogyakeresztyénéletnek,azegyház
életénekis,egyetlenmértékeésiránytűjelehetcsupán:
azEvangélium.Eztamértéketaztánkíméletlenülalkal-
mazzaalétezőegyháziviszonyokra,amelyeketfényes
ésgyilkosszatírávalostoroz.Lelkestanítványaiebben
méganagymesterenistúltesznek,úgyhogyapapság-
banésaszerzetességbenuralkodószellemiéserkölcsi
sötétséghumanistakipellengérezésétnemsokáraaz
egészműveltEurópakacagja.Azonbanegészbenvéve
ahumanizmussemmegytúlapusztakritikán:pozitív
reformgondolataialigvannak,reformálóelszántságamég
kevésbbévan,shíveiközülméganemegyháziállásban
lévőksemszakítjákelazegyházhozvalótartozásuknak
legalábbakülsőszálait.Legtöbbjükben,akáregyházi,
akárvilágiéletkörbenforgolódtak,hiányzottehhezmár
magaamegfelelőerkölcsikomolyságis.Viszontakomo-
lyabblelkekközöttükegészéletükbencsakkeresniés
bírálnitudtak,megtalálniésalkotninem.
Ahumanistakritikábanhatalmas szövetségesreés
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szócsőretalálapolitikaiéstársadalmiéletbenrégóta
ottfeszengőegyházireformvágy.Akisebb-nagyobbnem-
zetiállamok,élükönazabszolutizmusratörekvőural-
kodóval,külsőpolitikájukbanmárrégótaalkalmatlan
vetélytársnaktekintikapápaságot,mintvilágihatalmat.
Belsőpolitikájukbanpedigegyformánterhükrevana
tekintélyespápaiadóztatásmegannyikülönfélecímen
ésalkalommal,avagyonilagéspolitikailagegyaránt
nagysúlyúfőpapságnakRómától,tehátegykülsőpoli-
tikaitényezőtőlfüggésesapapságnakabíráskodás
terén,valamintszámosegyébmagán-ésközjogivonat-
kozásbanélvezettkiváltságai,amelyeknagyonsokszor
lettekkiáltóvisszaélésekforrásaivá.Ezekazállamok
ezértrégen,szívósanéssokeredménnyeltörekszenek
arra,hogyhatáraikonbelülminélteljesebbbefolyást
szerezzenekmaguknakazegyházügyeibe.A15.század
elsőfelébentartottháromnagyú.n.reformzsinatnak,
apisainak,akonstanzinakésabaselinekisazállamok
egyházibefolyásánakerősítésevoltalegfőbbered-
ményeasiralmasancsekélyéshatástalantulajdonképeni
reformmunkájukmellett.A16.századelejéreeza
befolyásnemegyállambanannyiramegerősödik,hogy
márcsaknéhánylépéstkellmegtenniazállamegyházi
rendszerig.Mindenegyházireformkövetelése,amely
apápaságközpontihatalmátsapapságkiváltságos
helyzetétgyöngítenivolthivatva,erendszerkialakulá-
sánakmalmárahajtottaavizet.
Anemesirend,különösenafőnemesség,aránylag

kevésbbévoltáthatvaazegyházireformkövetelésektől,
amimárcsakonnanisérthető,mertarendiszolidari-
tásegyfajátérezteapapsággalszemben,amikoraz
uralkodóegyformánvégetakartvetnimindkettejük
kiváltságosközjogiállásának.Dekülönösenazután,
hogyaszázadfordulónagygazdaságiválságaaföldből
élőbirtokosnemességanyagihelyzetétveszedelmesen
megingatta:adúspapijavakésjövedelmekanemesi
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rendelőttegyreinkábblettekirigységtárgyaisegyre
jobbankísértettazokvilágicélravalókisajátításának
gondolata,azú.n.saecularisatio,amelynekmegvalósí-
tásasemazállam,semmagánosokrészérőinempéldát-
lanmárekorig.Mégsokkalmesszebbmentazekkor
márhatalmasfejlettésmindfeljebbtörekvőpolgári
rendésméginkábbaparasztság,amelyekkettenaleg-
radikálisabbegyházireformköveteléseketisfelkarolták.
Apolgárságavárosokabnormisanfelszaporodottpap-
ságábanésszerzetességébenamaga,nehézmunkával
szerzettjövedelménekésvagyonánakélősdiveszélyez-
tetőjét,szépenfejlődőiparánakéskereskedelméneksza-
badalmazottkonkurrensétlátta,amelyméghozzá,tör-
vénykezésikiváltságaival,jogügyleteinekbiztonságátis
folyvástkétségessétette,akommunitásterheibenvaló
megfelelőrészvételrőlpedighallanisemakart.A
parasztságviszontapapbanláttaalegrosszabbfajta
földesurat,akinekszámáraéppenazért,mertpapvolt,
sokszoroscímekenkellettadózniasakiezadótöbblet
behajtásábanrendszerintmégsokkalkevésbbéismert
kíméletet,mintavilágiúr.Ezakétosztálytehátaleg-
jobbmelegágyaazegyházireformsürgetőkövetelésének,
amelyaműveltebbpolgárságkörébenrendszerintesz-
meibbmagaslatonjelentkezik,aparasztságköztpediga
legbizarrabbéslegkézzelfoghatóbbfogalmazásokban
forrong,állandóalkatelemétképezveamára14.szá-
zadótaegyregyakrabbanmegismétlődőfélelmesparaszt-
lázadásokprogrammjainak.
Dealegmerészebbreformkövetelésekköztsincs

ottarómaikatholikusegyháztólsannakláthatófejétől
valóelszakadásgondolata.Alegforrongóbblelkekval-
lásosságasemtávolodikelakatholikusésrómaikeresz-
tyéntípusvallásitörzsállagától.Kritizálni,megfélege-
síteniaztnagyonishajlandók,deújatadniahelyébe
képtelenek.
Eztazújathoztamegareformáció.



///.AREFORMÁCIÓIRÁNYAIESLEFOLYÁSA

I. LUTHER REFORMÁCIÓJA ÉS HATÁSTERÜLETEI
LutherMártont(1483—1546),azerfurtiegyetem
jogifakultásánakéletvidámfiatalhallgatóját,aszemé-
lyesüdvösségéértvalóaggódásésegyhalálfélelmes
órában,ellenállhatatlanlelkikényszeralattkiejtett
fogadalomazágostonrendűklastrombavitte.(1505).
Ittévekenát,becsületeslelkénekszenvedélyesoda-
adásávaligyekezettkiaknázniüdvösségszomjaelcsitítá-
sáramindazokatalehetőségeket,amelyeketerreegyhá-
zánaktanításai,kegyelemeszközeisaszerzetesiéletgya-
korlatnyújtottak.Aközépkorisáltalábanarómai
katholikuskegyességellipszishezhasonlítható,amelynek
kétgyújtópontjábanakegyelemésazérdemfogalma
áll.Azüdvösségtermészetesenkizárólagazistenikegye-
lemajándéka,deazüdvösségelsajátításaazáltalmegy
végbe,hogyazemberakegyelemáltalújabbmeg
újabbmegszentelőkegyelmihatásokatérdemelki.Az
érdemlőjócselekedetekközöttkivételesmagaslatonáll
aszerzetesiélet.AzüdvösségefelőlszorongúifjúLu-
therezértvágyottaklastromba,aholannálfájdalma-
sabbantapasztaltanemsoká,hogyazújérdemekben
valómegnyugvásésezalaponegyrebizonyosabbüdv-
reményhelyettúj,nemvárt,ismeretlenaggodalmak
környékezikmegegetvívólelkét.Ahelyett,hogynap-
ról-naprajobbantudtavolnatapasztalniazIstenbűn-
bocsátóésmegszentelőkegyelmét,egyrekárhozatosab-
nakéreztealelkemélyénfolyvástfölfedezettbűnösséget,
amelytől—ígytapasztalta—semmifélesákramentomi
kegyeleméssemmiféle,mégolytúlfeszítettaszkétagya-
korlatsemtudjamegtisztítani.IstenÍtéletétőlvalóret-
tegőfélelmeazIstengyűlöletéigfokozódott,mertazaz
észbontósejtelemkezdtealelkéthatalmábakeríteni,
hogyőnincsenazüdvösségrekiválasztottaksorában.
Évekenáttartottezagyötrelmesvívódás—amintő
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magamonda—egyolyanIstenért,akivalóbankegyel-
mes,őhozzáisaz.Közbenszakadatlanulvégzirendi
tanulmányaitsegyébkötelességeit—1511-tőlmára
fiatalwittenbergiegyetementanár,aszentírásmagyará-
zatkathedráján—skeménymunkából,forróimádságból,
barátilelkivigaszbóléssok-soktanulmánybólidőnként
tudmegnyugvástismeríteni,denagy,ijesztőnyugtalan-
ságaiújramegújravisszatérnekstestben-lélekbensor-
vasztják.Azonbanmégsemcsügged.Elmélyedvetanul-
mányozzaSzentÁgostonnakésegyesközépkorvégi
németmystikusoknakazírásaitsméginkábbazt,amihez
ezekishatalmasanterelikazüdvösségtitkánakmegol-
dásáértepedőlelkét:tanulmányozzaegyremélyebbala-
possággal,atudósegyreerősbödőfegyverzetévelis,de
ahívőlélekfigyelőalázatosságávalisaBibliát.Ésegy-
szer,wittenbergiéveinekvalamikormégazelején,
vívódó,könyörgő,epekedőbibliatanulmányozásközben
megragadjaalelkétegymáraddigisjólismert,debe-
hatóbbfigyelemrenemméltatottigeaRómailevélből:
„Azigazemberhitből(szabatosabbanvisszaadva:hite
általvagyhitefolytán)él“.Kijelentésszerűenlángol
fölelőtteennekazigénekigazértelmesvakítófénnyel
világítbeleaddigiüdvösségkeresésénekreménytelen
útvesztőjébe.Tehátaz„élet“,vagyisbibliaiértelemben
azigazi,azörökélet,azüdvösség,semmimódonés
semmiformábankinemérdemelhető:hittelkellazt
elfogadni,amindenhatókegyelemretámaszkodva,nem
pedigkiviaskodniönerőnkmegfeszítésével,akegyel-
mesIstenelőttérdemeinkrehivatkozva.Ahitpedig
nemegyéb,mintazemberneknagy,egyetlen,végkép-
penelszánt,mindenönerőrőllemondóéstökéletesen
engedelmesmaga-rábízásaIstennekaJézusKrisztusban
kijelentettkegyelmére.Akicsakamagaérdemeitszá-
molgatja,azüdvösségébensohasemlehetbizonyos,
aminthogyarómaikatholikuskegyesség,alényegéből
folyónagyonmélyokokmiatt,sohasem is törekszik
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erreabizonyosságra.Akiellenbenmagárólteljesen
lemondva,mindigcsakamegfeszítettKrisztusratekint
hiteszemével:azIstennekbűnbocsátóésbűntörlő
kegyelmérőlsamagaüdvösségrekiválasztottvoltáról
föltétlenülbizonyoslehetakkoris,haegyidejűlega
magabűnösségétalegmélyebbenérzisalegnagyobb
szégyennelésfájdalommalsiratja.ígyleszabűnös
ember,mármintilyen,„igazzá“,azaz,aszónakbibliai
értelmeszerint,Istenelőttkedvessé,kegyelembefoga-
dottá;amígazIstenelőtt„érdemeire“hivatkozóember
csakazIstenbüntetőigazságátérdemliéshívjaki.Ez
pedigegyszerűenazértvanígy,mertazüdvösség
semmirészbenéssemmivonatkozásbannemazember
műve,hanemegyedüléskizárólagazÚrIsteningyen-
valókegyelménekszabadmunkája.Akétgyújtópontú
(kegyelem-érdem)ellipszishelyettLuthernekebbena
fölfedezésében—szerintünkazistenikijelentésközponti
értelmének,aBibliavelejénekésazEvangéliumszívé-
nekmegtalálásában—körréleszakeresztyénkegyesség,
amelynekegyetlenközpontjavan:ahitáltalmegraga-
dott,megtapasztaltésengedelmesenelfogadottminden-
ható,ingyenKegyelem.
Luthertezakijelentésszerűmegvilágosodásaalelke

mélyéigmegnyugtattasvalósággalújemberrétette.De
egyházánolyanmélyszeretettelésbizalommalcsüngött,
hogyeszeágábansemvoltezzelafölfedezésselvilág
eleibemenni,mertmegvoltgyőződvearról,hogy
semmiegyébnemtörténtvele,minthogysikerültaleg-
mélyebbenmegértenieasajátrómai,pápaiegyházának
tanításátazüdvrőlésakegyelemről.Évekigéltméga
klastromcsöndjében,csakazegyetemikathedrárólhir-
detve—deottsemforradalmialakban—azEvangé-
liumnakáltalamegtaláltértelmétsegynéhányrokon-
érzelműtanártársávalosztvameglelkenagymegajándé-
koztatását.DearómaiSzentPéter-templomfölépíté-
sérehirdetett(Németországbantisztátalanfőpapipénz-
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üzletteliskapcsolatos)búcsúéskülönösenazafrivol
mód,ahogyanaztegyTetzelnevűdominikánusWit-
tenbergközelébenárusítja:kikényszerítibelőlearefor-
mátort.Lelkiismereteparancsszavárafellépabúcsúüzlet
ellen,mert—mintakiéppakkor,helyettesképen,gya-
korlólelkipásztorkodássalisfoglalkozik—nemnéz-
heti,hogyabúcsúcédulátvásárlószegénylelkekmind
akárhozatbajussanak.Hiszenéppatökéletesenellen-
kezőútonkeresikazüdvösségüket,mintamelyenazt
egyedüllehetmegtalálni.Istennekadniakarnakvala-
mit,holottIstentőlcsakkapnilehet,éséppaztazegyet-
len-egydolgotakarjákpénzzelhelyettesíteni,amitIsten-
nek(természetesenszinténcsakazőszentLelkeaján-
dékaként)mégisadhatabűnösember:atöredelmes
lelket.Az1517-ikévoktóberhavának31-ediknapján
95tételtszögezfölawittenbergivártemplomkapujára,
ezenazakkormegszokottmódonakarvánelindítaniegy,
mégmindigcsakazegyetemitheologusokszűkköré-
benmozgó,akadémikusvitatkozástabúcsúértékéről.
Nemkívántőezzelmégekkorsemtöbbetelérni,csak
annyit,hogyakomolylelkekfigyelmétfölhívjaabúcsú-
árusoktöbbmintkönnyelműüzelmeire,ezeketpedig
legalábbalegvakmerőbbtúlzásoktólvisszariasszaésa
könnyenhívőnépetmeggondolásrabirja,miutánegyéb,
lelkipásztorijellegűtiltakozásaiésintelmeiúgyanép-
pel,mintTetzellelszembenhiábavalóknakbizonyultak.
Devalójábanatételekennélsokkaltöbbet:Luther
nagy,alapvetőevangéliumifölismerésealapjánaz
egészrómaikatholikusüdvtanelítélőbírálatátfoglal-
tákburkoltanmagukban.Azegészenvégigvonulóhatal-
masalaphang:„akeresztyénembernekegészéletebűn-
bánat“,ezreklelkébenverthelyeslőésörvendezővissz-
hangot.Asajtósegítségévelatételeknagyonrövididő
alattbejártákazegésznémetbirodalmat,sőtannak
határaintúliseljutottak.Alegkomolyabblelkekösz-
tönszerűbiztossággalvettékészrebennükmindenfelé,
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hogyitttulajdonképenakeresztyénségvanvisszaadva
önmagánaksegybonyolultvallás-ésegyházrendszer-
bőlkiemelkedikazIstenegyszerűéstisztakijelentése
sazaztengedelmesenelfogadó,abbanboldogsazáltal
megújulóemberilélek.Luthermaga,geniálisnaivitá-
sárajellemzően,eleinteegyáltalánnemvolttisztábanfel-
lépésénekezzelahorderejével.Deannálbiztosabban
fölismertékaztarómaihit-ésegyházrendszerhez
keménykövetkezetességgelragaszkodótheologusok,
akiknekindításáraX.Leópápacsakhamarfelelősségre
vontaawittenbergibarátot.Eretnekpörénekszabály-
szerűsévszázadokótamegszokottlefolytatásátazonban
megakadályoztaazakörülmény,hogyanémetségnek
azegyházireformotváróéskövetelőösszeselemeiviha-
roslelkesedésselcsoportosultakanemsokávalóságos
prófétakéntünnepeltszegénykiskoldulóbarátköré,
akitigenerélyesenvédelmébevettakülönbenbuzgó
katholikusjámborságú,deareformotszívvel-lélekkel
óhajtófejedelme,BölcsFrigyesszászválasztóis.Ezért
mindazokaholmegfélemlítéssel,holkecsegtetésselhatni
akarókísérletek,amelyekkelakúriaLuthertmegbízottjai
útjánvisszavonásraésvisszavonulásraakartabírni,egy-
másutánmeghiúsultak.MagaLutherpedig,atanításai
körülfeltámadtvitatkozásoksoránegyretisztábban
átgondolhattaalapelvénekkövetkezményeit.Tanulmány-
bóléselmélkedésbőlnemsokáramegdöbbenvejöttrá
arra,hogyapápaságellenségeatisztaEvangéliumnak,
egyházatehátnemazigazegyház,hanemazAntikrisz-
tusnépeésőmaga(amindenkoripápa)azAntikrisz-
tus.Ettőlfogvaítéleteserővel,aszóésatollfölényesen
sugalmasmeggyőzőhatásávalmindrészletesebbenki-
fejtiarómaihit-ésegyházrendszerbírálatát,desoha-
seméribeapusztanegációval,hanemmindigmegta-
nítjaapozitívevangéliumiértelmezéstis.
Aláthatóegyháztekintélyének helyére odaállítja

azt,amiőtmagát,mindenemberierőnésbefolyáson
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kívül,megmentetteésújemberréformálta:azIgét,
tehátaSzentírást,mintazélőIstennekmindigaktuális,
elavulhatatlanbeszédét.IstennekbeszédeazegészBiblia,
dekiváltképenvaló,végérvényesbeszédeakeresztről
szólóEvangélium,IstennekaJézusKrisztusbanmeg-
jelentingyenkegyelme,amellyelabűnösembertahit
föltételealattmegigazítja.EztamagátegészenIsten
kegyelmérebízó,Istennekföltétlenülkapitulálóhitet
Istenelőttsemminévennevezendőkeresztyénijócsele-
kedetnempótolhatjasezérthangoztatjaLutherszünet
nélkülaztazegészevangéliumireformációsarkigazsá-
gáváváltbibliaitételt,amelyigaz,hogyszóésbetű
szerintaBibliábanseholmegnemtalálható—ahogyan
pl.aSzentháromságtanasem—deakegyelemabszo-
lútságaszempontjábólmégislegmegfelelőbbösszefog-
lalásaazüdvösségútjabibliaikijelentésének:„Egyedül
ahitigazítmeg“vagy(márfélreérthetőbben)„egye-
dülahitüdvözít“.Deakeresztyénijócselekedetek
csakazüdvösségrejutásszempontjábólértéktelenek—
hogymindendicsőségegyedülcsakazüdvösségrepre-
destináló,kiválasztóIstenélegyen—magaakeresz-
tyénéletazonbanéppenazért,mertmindenestőlfogva
kegyelmiélet,egyszersmindazIsten-ésemberszeretet-
tőláthatottéletis:azigazhitneklehetetlenmásgyümöl-
csöketteremnie,mintszakadatlanjócselekvést.„A
keresztyénemberahitáltalmindenekfölöttszabadúr,
aszeretetáltalmindeneknekrabszolgája“.
MindezekremagaazIgesazIgétmindenhívőszí-

vébenmegpecsételőSzentlélekÚrIstentanítjamega
keresztyénembert.Ennekfolytánelesik,mertszükségte-
lennéválik,aláthatóegyházegésztekintélyrendszere,
aminthogyelesik,mertevangéliumellenesnekbizonyul,
aláthatóegyházegészbonyolultüdvtanais,külsősé-
gesséváltbűnbánatigyakorlatávalegyetemben.AzIge
egyformánszólmindenigazhívőhöz,bizonyossátéve
őtaGolgothánvégbementegyszeriéstökéletesengesz-
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telőáldozatról:ennélfogvakülönrendi,áldozópap-
ságrasincsenszükség,hiszenazÚjszövetségszerint
amúgyismindenkeresztyénpap,mertimádságaités
egészéletétmindegyikmaga,emberiközvetítőnélkül,
egyedülcsakaKrisztusérdeméretámaszkodva,odavi-
hetihálaáldozatkéntIstentrónjaelé.Azegyháznem
más,mintazIstenválasztottainakközösségeatérnek
ésazidőnekegészegyetemességében,aföldilátható
világbantehátahitáltalmegigazultaknaktestvérigyü-
lekezete,amelymindenüttottvan,aholazIgét,az
Evangéliumottisztántanítjákésasákramentomokat
helyesenszolgáltatjákki.Ezutóbbiaknemegyebek,
mintazIgénekKrisztusrendelésébőlláthatójeggyel
megpecsételései:ugyanazokatakegyelmijavakatközlik,
amelyeketmagaazIge,csakérzékilegmegfoghatóbb
módonésformákközött.ígytehátazúrvacsorábannem
történik transsubstantiatio: a jegyekmegmaradnak
jegyekneksnohaajegyekkelegyüttvalósággaljelen
vanKrisztusis,áldozatánakapapáltalimegismétlésé-
rőlszósemlehet.
Amiseáldozatnak,mintközpontnakkihullásával

egyszerreszétesőrómaikatholikusistentisztelethelyére
azIgehirdetése,abibliaiprédikációlép,gyülekezeti
énekekkelésimádságokkalegyben.Azáldozópaphelyét
elfoglaljaaprédikátor,akiegyszersmindlelkipásztoris,
Istenésahívőemberekelhívásábólkerülvénéléreegy-
egygyülekezetnek.Aszerzetesség,minthogyakülön
érdemszerzésgondolatánalapul,mindenestőlfogvaelve-
tendő,avelelegbensőbbenösszefüggőpapinőtlenség
hasonlóképen.(Luthermagaazonbancsak1525-ben
házasodikmeg,nemeséspéldaadócsaládiéletetala-
pítvaegyvoltapácával).Különlegesértelemben„szent“
embereknincseneksemaföldön,semamennyországban
—aszentekésMáriasegítségülhívásaaKrisztusköz-
benjárásánakegyedülvalóértékétcsorbítjameg—
mindenkeresztyénemberszent,akiIstennek válasz-
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tottjaésakinekválasztottvoltaáltalsugárzikföldiéletén,
munkálkodásánésszenvedésén.Istennekkedvesebba
kötelességéthittel,imádsággal,vidámanvégzőkisszol-
gálóleány,mintalegjámborabbklastromlakó.Bármiféle
legalacsonyabbvagylegmagasabbvilágihivatásbetöl-
tője,hahivatása(ezafogalommagaisareformáció
szülötte)IstentőlrendeltésaztIstennektetszőmódon
töltibe,azistentiszteletegyfajtájátteljesíti:tehátaz
„egyházi“ésa„világi“életkörökközöttaközépkorban
teljességrejutottértékkülönbségértelmétveszti.Sőtmi-
nélmagasabbésfelelősebbvilágiállásbanvanvalaki,
annáltöbbakötelességeegyházitérenis,egyrésztaz
egyháztisztaságának,azEvangéliumszabadhirdetésé-
nekbiztosítására,másrésztannakamunkálására,hogy
anemzeti,állami,társadalmiéletetisát-megáthassák
azevangéliumielvek.EzenazalaponLuthernemcsak
magánakazegyháznakmindenirányúmegtisztításátkö-
veteli,hanemapápaibefolyástólfüggetlenítendőnémet
nemzetéletnekkeresztyénszelleműreformjáraishatal-
masátfogóprogrammotad.
Egyreszélesebbköröketmagávalragadóirodalmi,

prédikátoriéstanítóimunkásságaközben,—amelyre
mármostazegészműveltebbEurópalázasanfigyel—
ériapápaiátok.Ennekazonbanmárcsakazértsincs
foganatja,mertLuthermáraztabullát,amelyazátkot
mégcsakkilátásbahelyezte,ünnepélyesentűzrevetette
(1520végén)sezzeltudatosanfölégetteahidatmaga
mögött.Mostmár,aközépkorifelfogásésrendszerint,
csakannaklehetettvolnakövetkeznie,hogyasacerdo-
tiumnakkészséggelsegítségéresietőimpérium,azegy-
házésapápavédelméreelkötelezettcsászárvilágikarja
lecsapreáés,mintmegannyinevesésnévtelen„eret-
nek“elődjét,őtiselnémítja.Ezazonbannemtörtén-
hetettmeg,mertafiatalújHabsburg-császár,V.Károly
—vallásosmeggyőződéseszerintkülönbenegyházának
megingathatatlanulhűfia — nemhúzhatottujjata
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németbirodalmirendeknagytöbbségével,akikerélye-
senköveteltékazegyházreformot,elsősorbanhazájuk-
nakskisebb-nagyobbhatalmiköreiknekasúlyospápai
adóktólsegyébegyháziterhektőlésnyűgöktőlvaló
megszabadításátsnemvoltakhajlandókbelenyugodni
awittenbergibarátártalmatlannátételébe,akinekelvei-
velésköveteléseivelalegértékesebbrészlelkilegésval-
lásilagisegyetértett,atöbbipedigpolitikaiésszociá-
lisérdekbőlazonosítottamagát.Ezekarendekkeresz-
tülvitték,hogyamárátokalattállóLuthertmagaelé
idézteawormsibirodalmigyűlés(1521ápr.),hogy
számonkérjetetteitésmeghallgassavédekezését,ömeg
isjelentott—tisztatudatábanannak,hogyacsászári
menlevélellenéreiselérhetiaHúszJánossorsa—s
azakkoriviláglegnagyobbhatalmasságánaksegynagy
birodalomfényesrendiképviseleténekszíneelőttatöké-
letesistenbizalomnyugodtéscsöndesegyszerűségével
kijelentette,hogymindaddig,amígaSzentírásbólki
nemmutatjáktévedését,tanításaitnemvonhatjavissza,
mertlelkiismereteIstenigéjénekfoglya.Híveibenha-
talmaslelkesedéstgyújtottfelezzelavilágtörténelmi
súlyúéspéldátlanerkölcsifölénytjelentőviselkedésé-
velsamígottvoltWormsban,azellenfeleisemmerték
kezüketrávetni.Deaztmáravelerokonszenvezőren-
deksemtudtákmegakadályozni,főkéntapápaikövet
diplomatikussakkhúzásafolytán,hogyabirodalmigyű-
lésfeloszlásautánacsászárelnerendeljeaveszedelmes
eretnekbirodalmikiközösítését(azú.n.Reichsacht-ot),
ami„vogelfrei“-é,azazbárkiáltalszabadonésbüntet-
lenülelfoghatóvátetteőtéskövetőit.
BölcsFrigyesazonbanaWormsbólhazafeléigyekvő

LuthertelrejtetteaWartburgerősmenedékébe,ahol
areformátortízhónapigtartózkodott.Akényszerűma-
gányban,sokvívódásközepette,mégtisztábbanföl-
ismertesmégerősebbenmegragadtareformátorielhiva-
tását.Ittkezdetthozzáazéleteegyikfőművéhez,anémet



24

bibliafordításhoz(befejeztetöbbtudósbarátjasegítsé-
gével1534-re).Nemazövévoltezenatérennemzeté-
benazúttörésérdemesmunkájafilológiaipontosság
tekintetébenmárazakkorimértékekszerintishagyott
fennitt-ottkívánnivalót,deaBiblialelkébeahívő
lélekpáratlangenialitásávaltudtamagátbeleélnisa
vérbeliköltőésnyelvművészkivételeserejéveltudott
kifejezéstadniannak.Bibliafordításareformációjának
legfőbberőssége,nemzeteszellemi,kiváltirodalmifej-
lődésénekegyedülállótényezőjelett.
AWartburgotválasztófejedelménekakarataellenére

hagytaott,életénekmegintcsaktudatoskockáztatásá-
val,mertWittenbergbőlaggasztóhíreketkapott.Távol-
létébenmások,rajongólelkesedéssel,dezavarosfővel,
azevangéliumiegyházreformgyakorlatimegvalósításá-
hozfogtakésradikáliseljárásukkalszenvedélyestömeg-
jeleneteketidéztekelő.Luther,akimindenelvihatá-
rozottságaésalkutnemismerésemellettisbensőlegés
igengyöngédenkonzervatívtermészetvolt,irtózottat-
tólagondolattól,hogyarészleteskivitelelhamarkodott
erőszakosságaiközbenatulajdonképenilegdrágább
alapgondolatokhomályosulnakelésmennekveszendőbe
smiközbenareformációazéretlennépviharostömeg-
mozgalmáváválik,arégiegyházhíveiaforradalmiság
vádjátfogjákrásütniésmégeddigipártfogóiisvissza-
döbbennektőle.VisszatérttehátWittenbergbe,hatal-
masszavávalgátatemeltafékevesztettindulatokeléés
meglassítottaareformációmenetét.Ezafordulatmeg-
mentetteareformációtaszellemiéstársadalmizűr-
zavarbanvalóelmerüléstőlsavérbefojtottradikális
huszitizmussorsától,dekülönbenvégzetesséváltúgy
Lutherre,mintéleteművérenézve.Lutherettőlfogva
váltbizalmatlannáaköznépiránt,amelynekdurvaösz-
töneire,megbízhatatlanörökgyermeklelkérenemmerte
rábízniazEvangéliumnaknagyszellemielmélyedéstés
önállóságotkívánóügyét,holotteleinteabbanremény-
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kedett,hogyazegyháziéletnekújszövetségimódonvaló
átalakulásaalulról,azegyszerűhívőnépközülfogki-
indulni.Ezértegyrejobbanhozzátörődöttahhoz,hogy
areformációvéghezvitelétatartományifejedelmek,ille-
tőlegafejedelmihatalomtólfüggetlennagyvárosokban
avárositanácsokvegyékakezükbe.Egyáltalánnem
voltugyanezeknekaszellemiéserkölcsiszínvonalától
semelragadtatvaslelkivilágátólsemmisemállott
távolabb,mintabyzantinszervilizmus,deőisbenne
éltabbanazantikkeresztyéngondolatban,amelyet
aztánaközépkoremeltvilágjelentőségre:hogyavilági
hataloméshatóság,mintilyenistartozikaKrisztus
ügyételőmozdítani,azigazegyházatszolgálni,ahamis
egyház,azeretnekséguralmánakésterjedésénekpedig
keménykézzelgátatvetni.Emellettgyermekségeóta
megszokottéstermészetesnektetsződologvoltelőtte
anémetfejedelmeknekésnagyvárosoknakmáraközép-
korfolyamánkiképződöttjelentékenyegyházijogköre,
amelynekezekaLuthereszméikövetkezeteskeresztül-
vitelétől,elsősorbanapápaibefolyáskiküszöbölésétől,
mégalaposabbtágulásátisremélték.
Innenérthető,hogyahúszasévekfolyamánarefor-

mációtavasziáradatánaknemcsakdiadalmas,rohamos
továbbterjedésével,demáritt-ottkezdődővisszahúzó-
dásávalésmederbeszorításávalistalálkozunkabiroda-
lomterületén.Lelkiügybőlmindfokozottabbmérték-
benválikareformációpolitikummáéseztafolyamatot
azisgyorsítjaésmégvégzetesebbéteszi,hogyaLandes-
herreknél—alegjavábankétségtelenülmeglévőőszinte
ésmélyvallásosmeggyőződésmellett—erősenbe-
folyásoljaareformációmellettvagyellenvalóállás-
foglalásukathatalmi,kül-ésbelpolitikaiérdekük,kö-
zelebbrőlacsászárifőhatalomhozvalóviszonyukis.
Népijellegébőlésnépszerűségébőlmégtöbbetveszí-
tettareformációakkor,amikorarendiségkegyetlenül
letörte—Luthertőlishelyeselve,sőtbuzdítva—az
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1525-ikirettenetesparasztlázadást,amelyazevangéliumi
szabadságfélreértettjelszavávalindultharcbasakésőbb
tárgyalandóforradalmianabaptizmussalszövetkezett.
Areformációnakapolitikaisíkbaáttevődőügyecsak-
hamarkétszervezettpártrabontjaarendeketsreform-
pártiságésHabsburgellenességkezdegyetjelenteni.Két
speyeribirodalmigyűlésen,az1526-ikinésaz1529-ikin,
márveszedelmesenfarkasszemetnézegymássalezakét
tábor:akatholikusésaz„evangélikus“rendektábora.
Azutóbbigyűlésenacsászáripártakisebbségbenma-
radtevangélikusokkalszembenolyhatározatoterősza-
koltki,amelygyakorlatilagareformációtovábbfolyta-
tásánakeltiltásával,areformációtmárbevezetetttem-
toriálishatalmakkezénekmegkötésével,szóvalarefor-
mációcsendesmegfojtásávalvoltazonos.Azevangéliumi
hitűeknekezzelszembennemmaradtmásfegyverük,
mintegy,azIstentőlfoglyulejtettlelkiismeretszabad-
ságárahivatkozóünnepélyesprotestáció(amiaszóhe-
lyesértelmeszerintsadolognakismegfelelően,nem-
csakésnemiselsősorbantiltakozást,tehátnegatívu-
mot,hanembizonyságtételt,tehátpozitívumotjelent):
innenereda„protestáns“név,amelynélazonbanare-
formációhíveieleintesokkaljobbanszerettékmagukra
alkalmazniaz„evangéliumihitű,evangélikus“mega
(későbbasvájciirányszámáralefoglalt)„reformált
hitű,református“nevet.
Azegyrenövekvőveszélynekmegvoltazaneveze-

teshatása,hogyLuther,mindenfélreértéstkikerülendő,
amagahősiesegyoldalúságábanmindenfelőlélesenkö-
rülhatároltareformátoriprogrammját.Elszakítottminden,
kezdetbenösszekötőszálatatársadalmiforrongássalés
aszektásvallásirajongással—nohaezértóriásinép-
szerűségévelfizetett—;leszámoltErasmus-szal,akia
Lutherirányávalmárrégesrégnemvoltkibékülvesa
hagyományosésátlagosrómaikatholikusüdvözülésifel-
fogástvédelmezve,irodalmilagakartatönkretenniaz
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előkelőencsöndeshumanistastúdiumokraolynyugta-
lanítólaghatóhíresbarátot.EzzelaleszámolássalLuther
kétrészreosztottaahumanistatábort:azegyikholal-
sóbb,holmagasabbrendűindokokbólhűmaradtarégi
egyházhozésannakfejéhezslassankéntelhallgatott
éleskritikájával;amásik—rendszerintafiatalabbak
smélyebbenhívőkcsoportja—szívszerintazevangé-
liumireformációhozcsatlakozottstudásátannakszol-
gálatábaállította.Ezeknekvezéralakjáváleszacsodásan
koraérett,sokoldalúésfinomelemzőképességűMe-
lanchthonFülöp,aLuthernagyszerű,hűséges,bárhit-
mélységésjellemerődolgábantőlemesszeállówitten-
bergikollégájaéssegítőtársa,areformációelsőnagy
filológusa,pedagógusaésdogmatikusa(1497—1560).
SvégülehúszasévekbentisztázzaLutheramagaés
műveviszonyátakésőbbelőadandósvájcireformátori
irányhozis,amelynektestvériszövetségesjobbjátazért
nemfogadjael,mert„másszellemet“érezmegbenne:
egyrésztarajongásét,másrésztahumanizmusét.
Ezalépésemutatjalegszebben,hogybárarefor-

mációügyét,amárismertokokból,avilágihatósá-
gokrabízta,mégismennyireidegenülálltszemben
mindenfélevilági,politikaiszemponttal,különösen,ha
aztahitésazegyházdolgávalakartákÖsszekapcsolni.
Apolitikaiokosságugyanismárahúszasévekvégén
sürgetveköveteltevolnaasvájciakkalvalóegyütt-
működéstakatholikusHabsburg-pártirendekszövet-
kezésévelszemben.EzazonbanaLutherkövetkezetes
theologiaiellenkezésemiattmeghiúsultsabirodalom
evangélikusrendeinekjóformánmagukrahagyatvakel-
lettkészülniökakatholikusokkalvaló,kikerülhetetlen-
neklátszómegmérkőzésre,amígemezekmögöttegy
világhatalomóriásierejeállt.V.Károlyaprotestantiz-
mustveszedelmesbelsőellenségnektekintette,amellyel,
mintpolitikailagisbomlasztóerővelazelsőkedvező
alkalommalfegyveresenakartleszámolni,annálisin-



28

kább,merteztazalkalmategyúttalarendiségmegtöré-
séreésasajátcsászáriabszolúturalmamegalapozására
isjólkilehetettvolnahasználnia.Azonbanegyidejű-
legfolytatottnagydiplomáciaiésfegyveresakcióiban
(afranciakirállyalversengéseItáliáért,apápasággalhol
szövetkezése,holszembenállása,atörökelőnyomulás
ellenivédekezésestb.)azerőviszonyokjóformánévről-
évreváltoztaksanémetprotestánsokkalvalóleszámo-
lástfolytonhalasztaniakellett.ígynyertekidőtéslehe-
tőségetaprotestánsrendeknemcsakarendszeresegy-
háziújjászervezkedésre(amibenaszászválasztófejede-
lemségmellettHessenjártlegelői),hanemarrais,hogy
az1530-ikiaugsburgibirodalmigyűlésrebenyújtsákaz
evangéliumiprotestánshitnekelsőközérvényűössze-
foglalását,aMelanchthonfogalmaztaú.n.ágostaihit-
vallást.Politikaiszövetségüketisszorosabbravonják,
kifejezettenfegyveresvédelmicéllal—amibeLuther
sohasemtudottbelenyugodni,mertőatisztánlelki
erőkrealapozottszenvedőlegesellenálláshívevolta
hitetüldözőtörvényesuralkodóvalszemben—sacsá-
szárnakahalogatás,egyezkedés,tűrés,reformközzsinat-
talvalókecsegtetéspolitikájátkellvelükszembenfoly-
tatniaegészenanegyvenesévekközepéig.Ekkoraztán
külföldihosszúháborúslekötöttségétőlvégreszabadul,
az1545-reösszehívotttridentiközzsinatraaprotestán-
soknemmennekel,1546-banpedigsokkeserűcsaló-
dástólnyomottan,deevangéliumihitébenésreformá-
torielhivatásábanmegingatlanulmeghalLuther,az
eretneklázadóknakegyhadsereggelfölérőerőssége—
ésacsászáreljöttnekgondoljaaleszámoláspillanatát.
Egyrövidhadjáratban(1546/47)döntőkatonaigyő-
zelmetaratazönmagukköztismeghasonlott,fejetlen
protestánsrendekszövetségefölöttsgyőzelmétsietpoli-
tikaiésegyházitérenegyformánkiaknázni.Alegrövi-
debbidőalattkiakarjaerőszakolniaprotestánsok
egyetemlegesvisszatérésétarégiegyházba,aminekfejé-
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benhajlandóbizonyosminimálisszertartásiésfegyelmi
engedményekre,deezekreiscsakideiglenesen.Ámezt
azegyezménytcsakotttudjaelfogadtatni,ahováakardja
elér,másutt,különösenazészaknémetvárosokbanés
tartományokban,amártiriumraiskészellenállássalta-
lálkozik,pedigaprotestánsságszellemifővezére,aköny-
nyenmegfélemlíthetőMelanchthon,csüggedtóráiban
magaisnagyonszélsőségesengedményekrekész.Újra
tengervérfolytvolna—mostmáravértanúké—hogy-
haKárolythirtelenoldalbanemtámadjaegymagát
csalódottnakérzőprotestánsszövetségese,ahitfeleivel
szembekerültsmosthozzájukmegintvisszacsatlakozott
Móric,azújszászválasztó.Aváratlanpolitikaifordu-
latbanfejétvesztett,újabbkülföldibonyodalomtólis
fenyegetett,fáradtcsászárnembírtöbbéuráválennia
helyzetneksmiközbenőmagamárvisszavonulnikészül
atróntól,atestvéröccsétől,Ferdinándmagyarkirálytól
vezetettbirodalmigyűlésenlétrejő1555-benazaugs-
burgivallásbéke.Ezabirodalomminden,uralkodói
jogkörrelbírórendjénekszabadságotengedarra,hogy
magahatározzamegaterületénegyedülkövethetőhit-
vallást,amelyvagyarómai,vagyazágostailehetcsu-
pán.Személyesvallásszabadságtehátnincsen:akiafe-
jedelem,illetveahatóságvallásávalnemértegyet,an-
nakszámáracsakabecsületbenésvagyonával,család-
jávalegyüttvalókivándorláslehetőségevanfennhagyva.
Ezarendelkezés—amelyneklényegétkésőbbahíres
„cuiusregio,illiusreligio“tételbe(akiéaföld,azéa
vallás)foglaltákössze—természeteskövetkezménye
voltanémetLandesherrekkoraközépkorieredetűszé-
leskörűegyházijogosítványainakésannak,hogy,mint
láttuk,areformációvégrehajtásaisazőkezükbekerült.
Több,afejedelmekvallásijogkörévelkapcsolatosfüggő
kérdéstazonbantisztázatlanulhagyottezavallásbéke
azelvvilágoskimondásamellettisésemiattújviszá-
lyoknaklettcsírájává,amelyekakövetkezőszázadbana
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harmincévesháborúhozvezettek.Magaaterritoriális
vallásrendszerpedigNémetországbanegészena19.szá-
zadigfennállott.
ÍgyjutottalutherireformációNémetországban

nyugvópontra,miutánabirodalomészakiésközépső
részénektartományaitésvárosaittúlnyomóanmeghódí-
tottavoltsdélenismaradtakerőspontjai.Egyházai
tartományonkéntkülön-különvoltakszervezvesmind-
egyikbenmagaatartományfővolta„szükségpüspök“:
azazőgyakoroltaazegyházkormányzóésbíróifőhatal-
mat,determészetesennemközvetlenül,hanemmeg-
bízottai,theologus-ésjogászhivatalnokokéshivatalnoki
testületek(konszisztóriumok)útján.Azegyesgyüleke-
zetek,egyházközségekközvetlenvezetésekizárólaga
lelkészekkezébenvolt,akikfölöttszinténlelkészijel-
legűegyének,asuperintendensekgyakoroltákafelügye-
letet.Ezazegyháziéletformanagyonmesszemaradt
azújszövetségiideáltól,deazadotthelyzetbenatiszta
Evangéliumkincsétőrzőedénymegformálásáranem
voltmás,jobblehetőség.Ezekanémetprotestánsgyü-
lekezetekszilárdulállottakaBibliaésazágostaihit-
vallásfundamentumánsaLutherszabadéshívőlelké-
nekfényemégottlebegettfölöttük,demár,azerősen
intellektuálistaMelanchthonhatásaalatt,megindulta
tanformulázásisésazebbőlelkerülhetetlenülfolyt,
sokszoregészenkicsinyeséssivártheologiaiviták—a
középkorischolastikalevetkőzhetetlenöröksége—már
bensőlegisnagyonmegosztottákazevangélikusnépet
ésvezetőit.Erkölcsiésműveltségiszínvonalaarefor-
mációnémetnépénekkezdetbennemvoltareformáció-
előttitőljelentékenyenelütő,dealelkipásztorok,taní-
tókésaprotestánssálettvagyúj,márprotestánsalapí-
tásúegyetemeklelkiismeretesmunkájafolytánlassan,
defolyvástemelkedett.Anémetnéptöbbségealigtöbb,
mintegyemberöltőalattbelenőttareformátorikeresz-
tyénséglelkiformájábaaLutherértelmeszerint—ami-
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neklegmélyebbalapjakétségtelenülazvolt,hogyezaz
újlelkiformajobbanmegfeleltalelkiségének,mélyés
legtöbbszörtudattalanváltságszomjánakaréginél;a
legfőbbmegkönnyítőtényezőjepedigvoltaLuthergyön-
gédkonzervativizmusa,amelyarégiegyháziéskülönö-
senkultusziformákatszinteészrevétlenültökéelazúj
tartalommal.
AreformációnakezalutheritípusaaLuthernyil-

vánosfellépésétőlszámítottegyemberöltőfolyamán,
jóformáncsakOroszországésaBalkánkivételével,
Európavalamennyiországábanésnépeközöttéreztette
hatásátvagynyílt,vagylappangóbeáramlássalsébresz-
tettmagairánt,olykorcsakválogatottlelkekkiskörei-
ben,delegtöbbszörszélesebbnéprétegekbenis,figyel-
metésvonzalmat.Maradandóangyökeretverniazon-
banalegtöbbhelytnemtudott,legalábbisnemaki-
zárólagosuralomrajutásformájában:ahonnannemaz
ellenreformációszorítottakivéglegésmaradéktalanul,
ottasvájcireformátoriiránynakkellettahelyétátadnia,
vagylegalábbazuralmatazzalmegosztania.Kizáróla-
goshatásterületekéntalutheritípusnakcsakaskandináv
országokmaradtakmeg.Dániasazugyanazonuralkodó
alattélőNorvégia,adánfennhatóságalattállóIzland,
valamintaDániátóléppenareformációelsőéveiben
függetlenülőSvédországésazennekhatalmaalátar-
tozófinnnépmindközvetlenülWittenbergbőlkapják
areformációt.Ennekgyorsdiadalrajutásaazonbannem
annyiramagánakanépnekavágyakozásából,vagyaz
országrendekkívánságából,mintinkábbadánésasvéd
uralkodókerélyeshatározottságábólmagyarázható:ezek
ugyanishamarészrevették,hogyhatalmukerősítésének
milyenjóforrásalehetatisztánnemzetivéátalakulóés
államilagszabályozottegyháziéletésaszekularizálandó
egyházijavak.Ennélfogvaőkmagukvettékkezükbea
reformációügyétsanépésarendeksokhelytigen
élénk ellenzése közepetteisrövidesenvégrehajtották
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azt,mégpedig,azérzékenységetkímélendők,méga
németbirodalminálissokkalkonzervatívabbformában,
apüspök-érsekiegyházszervezetmegtartásávalésa
katholikuskultusztöbbkülsőségénekmegőrzésével.A
felülrőlvaló,nemritkánerőszakosbevezetésellenére
is,anéplelkehamarösszenőttareformációval—leg-
korábbanazevangéliumimozgalombamárSvédország-
tólfüggetlenülbekapcsolódottfinneké—úgy,hogy
ezeknekaterületekneknépességemaiscsaknemszáz
százalékigkövetőjeazágostaihitvallásnak.

|a.ASVÁJCIREFORMÁCIÓÉSHATÁSTERÜLETEI

KevésselaLutherföllépéseutánésnemkisrészben
annakahatásaalattmegindulazevangéliumirefor-
mációSvájcbanis,azoknakazegymássallazapolitikai
szövetségbenállóaprópolgáriésparasztköztársaságok-
nakaterületein,amelyeka14.századvégéigvéresés
dicsőségesharcokbanverekedtekkifüggetlenségüketa
Habsburgoktólésmindenmáskörnyezőhatalomtól.
Ezekaterületektermészetesenalegbensőbbkulturális
összeköttetésttártjánfennanémetbirodalommalskü-
lönösenműveltésgazdagnagyobbvárosaikrégtőlfogva
melegágyaiahumanistareformeszméknek.Azegyházi
életmegújhodása,apapiéspápaibefolyásnakaköz-
életbőlkiküszöböléseirántpedigmárcsakafüggetlen
köztársaságiszellembőlfolyólagisigenerősasürgető
vágymindenfelé.Dealegkomolyabbhazafiaklátjáka
svájcinépfüggetlenségénekéserkölcsimegtisztulásának
egymásiknagyakadályátis:akülföldiuralkodókhad-
seregeibenzsoldértvalószolgálatotéstekintélyessváj-
ciaknakazsoldostoborzáselőmozdításaérdekébenvaló
rendszeresmegfizetésétazérdekeltkülföldihatalmak
által.Humanistareformeszmékkel,erősegyháziéspoli-
tikaireformvággyalvantelealelkeannakazifjúvilági
papnak,ZwingliUlriknak(1484—1531),akimármint
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jónevűésnagytudásúprédikátorlesz1518-banazürichi
nagymünsterplébánosává.Forrongólelkébenakkorjut
tetőpontjáraakikristályosodás,amikorazErasmusha-
tásátfelváltjanálaaLutheré.EttőltanuljamegazEvan-
géliumlegmélyebbértelmét,ahitáltalvalómegigazu-
lást,amelyközpontbólazonbantheologiaivilágnézetét
ésreformátoriprogrammjátegészenönállóansLutherrel
szembenhovatovábbminderősebbenkiütközőegyéni
vonásokkalalakítjaki.Hitenemannyiragyermekileg
egyszerűésprófétailagmély,mintanémetbaráté,vi-
szontvilág-éséletfölfogásajóvalegyetemesebbamazé-
nál.Ahitdolgairólvalógondolkozásában,humanista
hatásalatt,jóvalerősebbenérvényesülnekazész,a
rációszempontjai,mintLuthernél,akiazésznekahit
dolgaibabeleszólásátszentségtörőmerényletnektekin-
tette,amígaZwingliképzettségébemárkoránascho-
lastikátólésamystikátólmentes,erősantik-keresztyén
filozófiaiszálakisszövődtekbele.Filozófiaiiskolázott-
ságais,theologiaimeggyőződéseiserősdeterministává
tette:apredesztinációtana,amelyetLutherakegyelem
abszolútságaszempontjábólhangoztat,nálaegységesés
következetesvilágnézettélombosodik.Gondolkozásának
következetességéheztársultasohaklastrombannemélt
világipapnálagazdagéssokoldalúvilág-éséletisme-
ret,anagyonfejlettpolitikaiösztön,arendkívüligya-
korlatiérzékésmegvalósítóerély.Innenvan,hogy
1522-tőlteljesnyíltsággaléstervszerűséggelmegkezdett
reformátorimunkájaaLutherénéljóvalradikálisabb:
Zürichmárakövetkezőesztendőbenegyszerreéstelje-
senszakítarégiegyházzaléshitrendszerévelsazegész
egyházigyakorlatot,aszertartásokatis,evangéliumiős-
keresztyénmintára,itt-ottmégezenistúltevőpuritán-
sággalalakítjaát.Amozgalmatjogilagegészenaz
államhatalmatkezébentartóvárositanácsvezeti:Zwingli
apolitikaihatóságegyházvédőfeladatárólésreformá-
torijogárólelvilegéppúgygondolkozik,mintLuther,
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sőtőmégnagyobbbizalommalteszileazEvangélium
ügyétafelsőségkezébe.Ezért,egészreformációjajóval
radikálisabbjellegeellenére,ősemhajlandóközösséget
vállalniazanabaptistanépmozgalompolitikailagisag-
gasztó,szektásrajongásával.Zürichpéldájanyomána
svájciszövetséglegnevezetesebbvárosállamai,elsősor-
banahumanistaszellemmeltelítettBernésBasel,szin-
ténbefogadjákahúszasévekvégéigareformációt,csak
azőskantonokkonzervatívparasztságanemakarhallani
róla.Avallásiellentétszélsőségesenkiélezteavárosi
ésaparasztkantonokközöttmárareformációelőttis
régmegvolt,azsoldoskérdésáltalsúlyosbítottpolitikai
ellentéteketsegymássalgyűlölködveszembenállópoli-
tikaiéskatonaiszövetségekbetömörítetteakétfelet.
Zwingli,akibenreformátorimunkájaegypillanatra
semszorítottaháttérbeapolitikustésahazafit,elérke-
zettnekláttaazidőtasvájciszövetséglazakapcsainak
megerősítésére,amitegyújpolitikaiátszervezésselakart
elérni,Zürichkezébeösszpontosítvaahegemóniátaz
egészSvájcfölött.Ezttaláltavolnaalegjobbmódnak
Svájcpolitikaifüggetlenségeerősebbalátámasztásáras
egybenazevangéliumireformációjövőjénekbiztosítá-
sárais.Mivelpedigazőskantonokazősellenséggel,
HabsburgiFerdinánddalakartakszövetkezni,Zwingli
egészentermészetesnektalálta,hogyamagarészéről
megazevangélikusnémetbirodalmirendekkelkeres-
senkapcsolatot.Ennekazeszméneknagytámogatójára
találtareformációértőszinténlelkesedő,dekülönben
tisztátalanjellemű,kapkodóFülöphessenitartomány-
grófbanskettőjükpolitikaitervezgetéseegészenegy
nagyeurópaihabsburgelleneskoalíciómerész,denem
irreálisgondolatáigeljutott.Előbbazonbananémet
rendekésasvájcikantonokszövetkezésénekügyétkel-
lettvolnanyélbeütni,deennekviszontmúlhatatlanelő-
feltételevoltaZwingliésLutherközöttazúrvacsora-
tanbantámadtellentételoszlatása,vagylegalábbelsimí-
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tása.Ezazellentétmárahúszasévekközepétőlkiala-
kultsegyreelmérgesedettebbtheologiai,deaszemé-
lyeskedéstőlsemmentvitatkozásforrásáválettakét
nagyemberéstheologussuite-jükközött.AZwingli
humanistabibliakritikaiszellemeazúriszentvacsorát
szerzőKrisztusnakemeszavait:„ezazéntestem,ezaz
énvérem“,tisztánjelképesértelembenfogtafölsaz
úrvacsorábanegészbenvévenemnagyonvolthajlandó
többetlátniakeresztyéngyülekezetemlékünnepély-
szerűhitvallásiaktusánál.Luthernekmystikushajlamú
mélykeresztyénkegyességeeztafölfogástazúrvacsora
szentségtelenmegüresítésénektekintette:őalelkemin-
denszálávalragaszkodottKrisztusnakaszentvacsorá-
banvalóreálisjelenlétéhez.Ezakeresztyénléleknek
igenfundamentálisüdvtapasztalataugyan,demikor
LuthertheológiailagiskiakartafejezniésZwinglivel
szembenmegvédelmezni,scholastikustanulmányainak
éskatholikusemlékeinekhatásaalattnehézkesésaz
evangéliumiegyszerűséggelstisztasággalnemnagyon
összhangzófejtegetésekbebonyolódott.AFülöptarto-
mánygrófáltalösszehozott1529-ikimarburgicolloqui-
umonakétteljesenmásszellemialkatúésiskolázott-
sígánagyembernemtudtamegtalálniegymásszívén
átatheologiaiközösnevezőtsanagyszövetkezésterve
meghiúsult.AsvájcievangélikuspártnakélénZwingli-
vel,magárahagyatottan,bensőlegismeghasonolvakel-
lettfölvennieakatholikusőskantonokkalaharcot.A
kappelicsatában(1531)emezekgyőzteksatáboripré-
dikátorkéntszinténkivonultZwinglihalvamaradta
csatatéren,egyháziéspolitikaireformeszméinekkövet-
kezetesvértanújaként.Areformációsvájcihaladását
azonbanelsőnagyihletőjénekezatragikusvégecsak
ideig-óráigbirtafeltartóztatni:anagyobbvárosokban
zavartalanulfennmaradtésfejlődötttovábbaZwingli-
tipusúpuritán,radikális,erősenintellektualistaés
ethikusjellegűreform,amelynekmégegykülönösen



36

kiemelkedővonásavoltnagyszociálisfelelősségérzete.
AZwingli-féleúrvacsoratanpedigaSvájccalhatáros
németvárosokbanisterjednikezdett.Egészbenvéve
mindamellettmégsemvoltmegazaszuggesztívereje
aZwingli-féletipusnak,mintaLutherének:megérzett
rajta,hogyZwingliinkábbazíróasztalmellettlőnrefor-
mátorrá,semmintatérdein,akegyelmesIstenértvaló
vívódásban.ígyezatipusvégtéreiscsakegyszűkebb
körreszorítkozósesetlegnagyongyorsanelsekélyesedő
humanisztikusánárnyaltváltozatamaradtvolnaarefor-
mációnak,haegyúj,csodálatosanfölényesszemélyierő-
nekaföllépéseátnemalakítjasmeglepőenújmondani-
valókkalelnemtölti.
Amainyugati„romand“Svájcareformációszáza-

dánakelejénmégnemtartozottbeleahelvétköztársa-
ságokszövetségébe,hanemszinteáttekinthetetlentar-
kaságbanegyháziésvilágikisterritóriumoktömkelegére
oszlott.Ezekközülemelkedettki,előnyösföldrajzi
helyzetébőlkövetkezőforgalmiéskereskedelmijelentő-
ségével,Genfvárosa.Ez,amagaönérzetes,kemény-
nyakúpolgáriarisztokráciájávalfokozatoserőfeszítések
után1531-refüggetlenítettemagátasavoyaihercegnek
máraddigisnagyongyengelábonálltfőuralmátólés
belépettahelvétállamszövetsége.Minthogyebbena
küzdelembenlegfőbbtámaszaazakkorésamaviszonyok
köztigenhatalmasberniállamvolt,amelymárévek
ótabevetteareformációt,ekapcsolathatásaalattegé-
szentermészetesenfölmerültGenfbenazatörekvés,
hogyapolitikaifüggetlenséggelegyüttsannakbizto-
sítékáulazegyháziiskivívassék.Annálérthetőbbvolt
ezatörekvés,mertaddigasavoyaiherceggelegyütta
genfipüspökisigényeltmagánakbizonyospolitikaifenn-
hatóságotavárosfölött.Agenfitanácsésnépteháttúl-
nyomólagapolitikaiönállósulásösztönébőlkaroltafel
shajtottavégre1535-reareformációt.Avároselső
reformátora,atüzeslelkű,erősjellemű,dekövetkezetes



37

szervezőmunkárakevésbbéképesFarelVilmoscsak-
hamarmegdöbbenvelátta,hogyahitelvekésazegyházi
életátalakulásátnemkövetiazevangéliumieszmények-
nekmegfelelőerkölcsimegújhodás:azősgenfipolgárok
hirhedtkönnyűvérűségearégiegyházirendfékének
eldobásautánbántóbbanjelentkezik,mintvalaha.
Ekkorkerültegészenváratlanulszemeeléegy,iro-

dalminevérőlmárismertfiatal,alig27évestudós:Cal-
vin(eredetilegCauvin,magyarosátírássalKálvin)
János,akiéppúgy,mintFarel,franciaországieredetű
volt(1509—1564).Márgyermekkorábankitűntóriási
észtehetségével,akaraterejéveléserkölcsibátorságával.
Jogipályárakészült,deérdeklődéseésszellemimun-
kájajavátmárnagyonkoránlekötötteahumanizmus,
előbbcsakirodalmiéstudományosértékeivel,általános
embereszményével,majdvallásioldalávalis,amelyleg-
komolyabblelkületűképviselőitFranciaországbanismár
évtizedekótaazevangéliumielmélyedésfeléterelte.A
zárkózottlelkűifjúban,akicsaládilagnagyonerőska-
tholikusnevelésbenrészesült,deviszontrómaipapikép-
zésbensohasem,csakhamarmegindultegy,arészletei-
benmáigsemismertlelkifejlődésifolyamat,amelytel-
jesvoltrendkívülibelsővívódásokkalstetőpontjára
akkorjutott,amikorParisbanhatásaalákerültafőleg
Lutherirataibóltáplálkozótitkosevangéliumimozga-
lomnak.Nemsokáúgyérezte,hogydöntenikellésmár
aharmincasévekelejénmegistörténtezadöntés:Isten
alelkét—ennyitárulelcsakbelőle—„egyhirtelen
megtérésáltalengedelmességbeigázta.“Ettőlfogvaegy-
szerreésradikálisanszakítrégiegyházával,amitmin-
denesetrenagyonmegkönnyítszámáraaz,hogyőmár
amásodikreformátorinemzedékheztartozik,akielőtt
másokmegtörtékazutatsígyőnekiéppenazúttörés
bizonytalanságaivalnemkelltöbbéküzdenie.Dealeg-
bensőbbokaannak,hogyőbelőlejóformánegyszerre
készreformátorpattanki,mégsemez,hanemszellemi
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egyéniségénekvoluntarisztikusalapjelleme,amelynél
fogvaőamegigazítóhitbennemannyiraabizalomra,
mintazengedelmességretesziahangsúlytsvallása
nemannyiraelnyugovásamindenhatókegyelemben,
amelyahívőbűnösegyéntigazzáteszi(mintLuther-
nél),hanemsokkalinkábbengedelmességakegyel-
mesIstensouverainakaratának,amellyelőazegész
világbanésazegészemberéletben—tehátnemcsupán
ahívőegyénéletében—maga-magátakarjamegdicső-
íteni.Ezazengedelmességmegtéréseutánnyomban
arrakésztette,hogyaddigióvatosvisszavonultságából
kilépve,nyíltanföllépjenazevangéliumireformációmel-
lettParisbanésegyebütt,aminekkövetkeztébenvégre
ismenekülniekellhazájából.Bujdosásaközbenírja
megalapvetőművétInstitutioReligionisChtistianae
(Tanításakeresztyénvallásra)címmel,amelynekelső,
1536-ikibaselikiadásátkésőbbazéveksoránfolyvást
javította,bővítetteéselmélyítette,amígvégsőalakjá-
banazevangéliumireformációgondolatrendszerének
legteljesebbéssohautóinemértklasszicitásúösszefog-
lalásaéskifejtéselett,ugyancsakCalvináltalkészített
franciaszövegébenpedigafranciairodalmiprózaegyik
legkorábbiremeke.
EzafiatalemberutazottkeresztülGenfenaz

1536-ikesztendőközepénserrőlsejtettemegvalami
különösintuícióvalFarel,hogyGenfnekőreávanszük-
ségeareformációerélyeséskövetkezetesbetetőzésében.
PedigCalvinnakeszeágábansemvoltGenfbenmeg-
telepedniésareformációgyakorlatiküzdelmeibebele-
vetnimagát:őtollávalakartatovábbisszolgálniarefor-
mációügyétazInstitutioelsőkiadásánakeurópa-
szertenagyerkölcsisikereután,sevégbőlelakart
húzódnivalamelyiknagysvájcivagynémettudományos
központba.DeFarelolyellenmondástnemtűrőszent
szorongatássallépettfölveleszemben,hogyengedel-
mességbeigázottlelkeIstenparancsszavátvéltekihal-
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ianiazemberihívásbólskedveéshajlamaiellenéreott
maradtGenfben,aFarelsegítőtársának.
Ittcsakhamarkészenlettprogrammjával:arefor-

mációhitbelialapelveibőllevonniakövetkezményeket
nemcsakazegyéni,hanemaközösségiéletminden
vonalánisésígybizonyítanibeország-világelőtt,hogy
azevangéliumireformációnemrontja,hanememeliaz
erkölcsiszínvonalat.Gyakorlatitevékenységénekdönther
tetlenülszilárdalapotabibliaipredestináció-tanadott.
Eztegyértelembenvallottatöbbinagyreformátortársai-
val,akikaBibliaalapjánszintúgytanították,mintő,
hogymindenemberüdvössége,illetőlegkárhozataaz
örökkévalóságszempontjábóltekintveegyes-egyedülaz
igazságosésirgalmasIstenelveelrendelésétőlfügg,
amelynekkövetkeztébennémelyeketmindenérdemükön
kívülkiválasztazüdvösségre,másokatpedig,azere-
dendőésacselekedetibűnökméltóbüntetéseként,kár-
hozatravet.DeamígezatanLuthernélcsupánakegye-
lemmindenhatóságánakbiztosításátésmindenemberi
érdemabszolútkizárásátszolgálja,Zwinglinélpedig
egyfilozófiailagiskövetkezetesenátgondoltvilágnézet-
nekakeretétalkotjaelsősorban,addigKálvinnála
mellett,hogytermészetesenezeketaszerepeketiselső-
rangúanbetölti,egyszersmindóriásigyakorlatijelentő-
ségeisvan.Nevezetesenapredestináltegyénésazilye-
nekbőlállóegyház—azigaziegyháztermészetesen
csakilyenekbőlállhat—tartozikamagaválasztottvol-
tátnemcsaknapról-napraszilárdulóhittelhinni,hanem
avilágelőttszentélettelmegisbizonyítanisezáltalis
növelniIstendicsőségét.Ebbenameggyőződésében
rátetteazéletétarra,hogyGenfbenatisztaevangéliumi
tanalapjánszigorúegyházifegyelmetteremtsen,amely
aválasztottaknakhitbenéserkölcsbenvalómegszentelő-
désétnapról-naprajobbanelőmozdítjaésellenőrzi,a
nemválasztottakatpedig—akiktehátcsakkülsőlegés
látszólagtagjaiazigaziegyháznak—legalább féken
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tartja.Ehhezafegyelmezéshez,főkéntpedigehheza
fékentartáshozmármostCalvinisigénybeóhajtotta
venniavilágihatalomsegítőjobbját,merthiszenrefor-
mátortársaival,valamintazegészkeresztyénközép-és
ókorralegyüttőismindeningadozásnélkülvallottaazt
azelvet,hogyazállamifelsőség,általábanapolitikai
hatóság,mintilyenistartoziktámogatni,hakell,akár
fizikaieszközökkelis,Krisztusnakésazőláthatóegy-
házánakügyét.AzonbanCalvin,ellentétbenarefor-
mációaddigifőirányaival,igényelteugyanavilágihata-
lomsegítségét,deerélyeskövetkezetességgeltávol
kívántatartaniannakazegyházbeléletébevalóbármi-
féleközvetlenbeavatkozását.Újszövetségialapontelje-
senátvolthatvaazegyháznak—aláthatóegyháznak
is—szellemiönjogúságától,éselviselhetetlenvoltszá-
máraazagondolat,hogyazállamhatalomazegyház
spirituálistevékenységénekgyakorlásába,tehátahitbeli
éserkölcsifegyelmezésbeis,amagaavatatlankezével
belenyúljon.Ezértmárkezdettőlfogvaolyanszerveze-
tetigyekezettadniGenfevangéliumiegyházának,amely
azállammalvalószorosegyüttműködésmellettisbiz-
tosítsaazegyházbelsőfüggetlenségétmindenhitbeliés
erkölcsikérdésben.Abibliaiőskeresztyénmintáraalelki-
pásztorokésdoktorok(tanítók,tanárok)hivatalamellé
felállítottaazegyházbanafegyelemreügyelőpresbyterek
ésarendszeresszeretetmunkát(szegény-ésbeteggondo-
záststb.)végződiakónusoktisztétsezzelazegyháznak
belső,autonómerőtbiztosított,mertmindenlényeges,
Istenszabtafunkciójátasajátéletébőlbibliaielőírássze-
rintkinőttszervekkelakartavégeztetni.
Természetes,hogyCalvinnakeztazelviálláspont-

játahatalmáraféltékenygenfivárosállamnemegy-
könnyenvállaltasmégkevésbbévolthajlandóellen-
kezésnélkülvállalniaCalvinpresbyteritestületének
vasfegyelmétazerkölcseibenaddigugyankevésfegyel-
metismertősgenfipolgárságésköznép.Calvinezért
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márgenfiszolgálataelejénemésztőharcokbabonyoló-
dikúgyahivatalosállami,mintahangadótársadalmi
tényezőkkel.Többmintháromesztendőreszámkivetik
isavárosból,aminekiigennagylelkimegkönnyebbü-
léstjelent,Genfazonbannembírjatovábbnélkülözni
fölényeselméjét,rendezővaskezétésmegvesztegethetet-
lenjellemszilárdságát,sazIstenakaratánakkeserves
lelkiküzdelemután„áldozatravittszívvel“engedel-
meskedőCalvintvisszahívja.Mégezutániscsaknem
másfélévtizedes(1541—1555)rettentőküzdelmébe
kerül—amelyneksoránakárhányszorazéleteiskockán
forog—amígavároshatóságaitésnépétáttudja
gyúrniIstendicsőségénekszolgálatáraazőmagasztosés
tökéletesenönzetlenelgondolásaiszerint.Állásamind-
végigcsakazegyszerű,nagyonszerényenjavadalmazott
prédikátoré,deszellemiéserkölcsifölényeelőttvégre
alegmakacsabbellenfeleiismeghódolnak.Azaztán
emberilegnagyonisérthető,hogyahitésazerkölcsök
tisztaságáértfolytatott,megalkuvásnélküliküzdelmében
márcsakazelleneszakadatlanulmegújulónyilttámadá-
sokésaknamunkákkövetkeztébensem,deegyénivér-
mérsékleténekindulatosságafolytánsemtudtamindig
megtartaniazevangéliumihatárokatsgyakranvissza-
esettazótestamentomszigorába,amelytestifegyverek-
kelkívántaorvosolnialélekbajaitis.Ezazőegyénisé-
gébenrejlővonásazegyik,hanemisazegyetlenoka
annak,hogyGenfbenareformációművétúgyahitbeli,
mintazerkölcsieltévelyedésekmegtorlásaterénigensok
durvaerőszakosságsötétítiel,egészenahalál-,sőtkín-
halálbüntetésigmenőleg.Azonbanéppenazezekközül
legismertebbesetben,aszentháromságtanellenesspa-
nyolServetMihálytűzhalálában(1553)különösvilá-
gossággalmegállapítható,hogyezértésmindenhasonló
protestánsautodafé-értelsősorbanésdöntőlegazegész
korlelkébemégnagyonmélyenbeidegzettantik-közép-
korikeresztyénkoncepció a felelős,amelyszerintaz
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„eretnekek“,mármintilyenek,azállamiéstársadalmi
rendmegbontóiésmárcsakezértishaláltérdemelnek.
KülönbenéppenaServet-pöridején,ettőlegészenfüg-
getlenellentétekmiatt,aCalvinegésztekintélyeésbefo-
lyásanagyonisgyöngelábonállottGenfbenazállam-
hatalomakkoriviselőiésazuralkodópolitikaipártelőtt
sahivatalosköröknagyonszívesenengedtékvolnafutni
Servetet,márcsakazértis,hogyagyűlölt,bárnélkü-
lözhetetlenreformátoronegyetüssenek—haaszom-
szédossvájciállamokésalegnagyobbeurópaitekinté-
lyűprotestánstheologusokegyértelműlegéselvialapon
nemköveteltékvolnaaközveszélyeseretnekhalálbün-
tetését.
EsötétvonásellenéreisaCalvinszellemeésakarat-

erejeGenfállamátéstársadalmátazakkoriegészEuró-
pábanpáratlanulállóerkölcsimagaslatraemelte,amely-
bőlazonbanapolitikaitekintélynekésazanyagijólét-
nekisnemközönségesfokaszármazott.Afényűzés
könyörtelenüldözéseésakeménymunkakényszer,úgy-
szintén—aLutheráltalisvallottközépkorifelfogással
ellentétben—atisztességeskamatszedésmegengedése
hatalmasanföllendítetteazipartésakereskedelmet,
előmozdítottaatőkeképződést.Aszegényüggyelvaló
állandófoglalkozáslehetetlennétetteabelsőtársadalmi
forrongásokat,amígapolitikaivezetésegyensúlyáta
Franciaországbólésegyebünnenhitükmiattkiüldözött
reformátusokbevándorlásafolytánelőállottújpolgári
rétegneknagyobberkölcsisúlyaéstágabblátókörebiz-
tosította.KülpolitikailagisnagybanmegnőttGenftekin-
télyeamagatöbboldalrólisnagyonveszélyeztetetthely-
zetében,seztelsősorbanszinténreformátoránakköszön-
hette,akiazegészkeresztyénNyugatot,sőtközépés
keletiEurópaegyrészétisbehálózóhatalmaslevelezése
útjánnemcsakatisztaEvangélium,develeegyüttGenf
ügyétisazethikusésspirituálisdiplomáciaegynemé-
velnagyoneredményesentudtaképviselni.
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ACalvinmegalkottatípusbanbontakozottkiapro-
testantizmuselőszöranémet-skandinávkultúrakörbőls
lettjórésztmárazőmesszeszétágazótevékenységének
hatásaalattvilágtényezővé.Hitbeliélményeiéstheoló-
giaifelfogásaegynagyonszerencsésösszetételtjelen-
tettekaLuthergondolatvilágánakősmélységeiésa
Zwingli-félerendszerátfogópillantása,kritikairadika-
lizmusaközött.Különösenanagy,keservesbelsővita-
kérdésben,azúrvacsorakérdésébenlátszottezmeg,ahol
amindenscholastikuselőítélettőlmentes,dekülönben
nagyonmélyhitéletű,aKrisztussalvaló„uniómystica“
mélységeitisismerőCalvinnaksikerültmegtalálniaazt
atheologiaifogalmazást,amelyaszembenállókéttábor
legtöbbjogoslelkiérdekétkielégíthette(ahivőlélek
azúrvacsorábanaSzentlélekcsodásmunkálkodásaáltal
valósággaltáplálkozikaKrisztustestébőlésvéréből,
amelyekazonbannincsenekazúrvacsoraijegyekkel
együtthelyilegjelen).EzzelatanításávalanémetSvájc
zwingliánusirányútheologusaithovainkábbsikerült
megnyernie,aminekkövetkeztébenaZwingli-féletípus
önállóságanemsokámegisszűnt,annálinkább,mert
hiszenakálvinireformációakülsőségekben,kiváltaz
istentiszteletberendezésébenaZwingliéhezhasonló
radikáliséspuritánelveketkövetett,nohaittiselmélyí-
téssel.Alutheriirányúnémettheologusokzömeviszont
aCalvinközvetítőjellegűúrvacsoratanábanburkolt
Zwingli-féleszellemetgyanítottésmerevenvisszautasí-
tottaazt.Anémetbirodalomegyestartományaibaazon-
ban,ígyfőkéntapfalziválasztófejedelemségbe,azultra-
lutheránustheologusokkeményellenállásamellettis
behatoltaCalvinúrvacsoratanaésveleegésztheolo-
giájaséppitt,aPfalzbanszületettmegakálvinirefor-
mátoriiránynakvilágszertelegelterjedtebbhitvallási
irata,aCalvinkétnémettanítványátólírtHeidelbergi
Katekizmus(1563).
LegteljesebbhatásátaCalvinszelleménekkohójá-
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banújegységgéformáltsvájcireformátoritípushárom
nyugatinépnek:afranciának,ahollandnakésaskótnak
akebelébenfejtetteki.
Afranciakirályoknakakúriával(1516)kötöttelő-

nyöskonkordátumukrendkívülerősbefolyástbiztosí-
tottazegyházéletéresegybenegyházirészrőlazállam-
kincstárbafolyóbusásjövedelmeketis.Politikaiérdekük
tehátalétezőegyháziállapotokfenntartásátjavallta,
lelkihajlandóságpedigmegintcsakminélkevesebb
voltbennükazegyházireformeszmékmegértéseiránt.
Ezért,nohaahumanistairányú,deevangéliumilagis
elmélyülnikezdőegyházireformtörekvésekazudvarig
ésakirályicsaládigfelhatoltak,semmifélebátrabbés
következetesebbreformációsfellépésnemszámíthatott
azállamhatalomrészérőlkíméletre.Aszázadközepétől
fogvamármáglyávalisüldözöttfranciaprotestánsok
számaennekellenéresemapadt,sőtanemzetlegintel-
ligensebbrétegeibőlfolyvástnövekedett,kiváltazután,
hogyelhatározóanhatásaalákerülteknagyhonfitársuk-
nak,Calvinnak,akifőképakezealattnevelkedőifjúige-
hirdetőkáltal,deaszellemiérintkezésmásmódjánis,
valamiegészenrendkívülihitvallóhősiességetvoltképes
beléjüksugallanisigazimártírnemzetséggéneveltea
„hugenottákat“.Azüldözöttek,mélyésmindenízében
öntudatoshitükmellettaszervezkedésbenkeresnekerőt
saCalvinegyenesútmutatásaivalélve,már1559-ben
egységesországosegyházszervezetethoznaklétre,az
ú.n.„zsinatpresbyteri“egyházalkotmányoklegelső
klasszikusmintáját,amelyegybenlegelsőmegvalósu-
lása—szinténaCalvinszíveszerint—azállamtóltel-
jesenfüggetlen(merthiszenattólegyenesenüldözött),
újszövetségielgondolásúautonómegyháztípusnakis.A
gyorsvérbefojtástólarettenthetetlenülhithűhugenotta
egyházatazóvjameg,hogyapolgárságésaköznemes-
ségutánafőnemességegyrészeismagáévátesziarefor-
mációügyét,alegértékesebbekegészenszemélyeslelki
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szükségletből,atöbbiekinkábbcsakazért,hogyegyrészt
akirályiházzal,másrésztegyfőnemesiellenpárttalvaló
politikaiellentétüketezzelisjobbankihangsúlyozzák.
Anagyhatalmúfőnemescsaládokvédelmealattarefor-
mációmostmárszélesebbkörökbeniselterjed—noha
afrancianemzetzömeígyisérintetlenmaradtőle—
snyugodtabbankifejthetivallásiéserkölcsinevelőhatá-
sait,amelyekebbenazállandónyomásalattálltkisebb-
ségbenegy,azalkotóéstermelőmunkamegazalázatos
szenvedésterénegyarántkülönösenértékesembertípust
termeltekki.Deugyanakkorvégzetesséisválikarefor-
mációügyérenézveapolitikusnagyuraktámogatása,
mertavallásszabadságügyeettőlfogvamindinkábbegy-
bekapcsolódikazabszolútkirályságellenutolsónagy
harcaikatvívórendiérdekekkelésamikorezekneka
franciapolitikaifejlődésmárrégkialakulttendenciája
folytánbukniokkell,velükegyüttbukikelmajdarefor-
mációügyeisakövetkezőszázadfolyamán.Addig
azonbanakálvinireformációszellemeafranciaművelő-
désnekmajdnemmindenágárareányomtaamagabélye-
gét,habárazelőbbiokbólkifolyólagnemmaradandóan.
Ilyen,kezdettőlfogvavéresenüldözöttprotestantiz-
musvoltanémetalföldiis.AmaiHollandiaésBelgium
területea16.századelejéncsaknemugyanolyantarka
szövődményevoltszámosegyháziésvilágikistérri-
toriumnak,mintkorábbanamaiSvájc.Ezekegyrésze
azonbanmárburgundiaiörökségképenV.Károlynak
jutott,akiazutánaszázadközepéiglépésről-lépésre
szerzimegatöbbitisésspanyolkoronájánakfőségé
alattúgypolitikai,mintegyháziszervezettekintetében
teljesenegységesállamotakarbelőlükalakítani.Már
ezért,deaKárolyszemélyeshajlamainálfogvaiski
voltzárva,hogyanémetbirodalombólideiskoránbe-
hatolóreformációakárazállami,akárazegyházihata-
lomrészérőljóindulatratalálhasson.Ahatalombirto-
kosainakszemébenannál indokoltabb a reformáció
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elleninagyonkeményfellépés,mertazelőszörcsakhu-
manisztikus,majdlutheriirányúcsöndesebbreformmoz-
galomnakazanabaptistákelőtérbelépéseegyideigfor-
radalmijellegetkölcsönöz.Németalföldönszenvedtek
kiareformációlegelsővértanúi,kétfiatalantwerpeni
szerzetes,1523-banskésőbbtöbbezerrementazáldo-
zatokszáma.Azonbanamozgalomennekellenéresem
voltfeltartóztatható:acsöndesszenvedésrekészhit-
vallókazötvenesévektőlkezdveelhatározóanaCalvin
szelleménekabefolyásaalákerülteksezzelújenergiát
nyerteknemcsakakitartásra,deaszervezkedésre,sőt
későbbahősiesellenállásrais.Alegsúlyosabbüldözte-
tésközepettemegszerveztékkálvinimintáraegyházaikat,
majdkezetfogtakaspanyolpolitikaiésgazdaságinyo-
másellenfeltámadónemesiéspolgáriellenállássalés&.
predesztinációhitrendkívülienergiátólfűtöttenkitört2
legendáshírűvallásiéspolitikaiszabadságháború,ame-
lyetaspanyolkoronánakazegészreformációtörténeté-
benpáratlantömegesvérengzésselsemsikerültelfoj-
tani.Ezvégülis(1579)ahétészakitartományelszaka-
dására,harmincévmúlvapolitikaiésvallásiönállósá-
gánakelismertetéséreésakálvinitanokalapjánszerve-
zettreformátusegyháznakállamegyházzáemelésére
vezetett,amelylegutóbbitényazonbannemzártakielég
széleskörűtürelemgyakorlásátazújállammásvallás-
felekezetűpolgáraiiránt(anéhánytartománybaneleinte
mégtöbbségbenvoltrómaikatholikusokirántis).
Ugyanilyenkiváltságoshelyzetetvívottkimagának

akálvinitipusúreformátusprotestantizmusazakkor
mégkülönállamiságúSkóciában.Ittmáraközépkoróta
azvoltahelyzet,hogyatulajdonképenipolitikaihatal-
matanemességgyakorolta,amelynekegybennagyon
kiterjedtegyházijogosítványaiisvoltak.Azönmagában
nagyongyengekoronaviszontarendiségelleniharcá-
bananagybirtokú—állítólagazországfeleterületével
rendelkező—főpapságratámaszkodott.Magátóladó-
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dotttehátazahelyzet,hogyakirályihatalomafőpapság
érdekébenellenezni,anemesirendekellenbentámogatni
fogjákareformációt.Ennekelsőhirdetőjeamára
húszasévekvégénvértanúhalálthaltHamiltonPatrik
volt,akirályicsaláddalrokonifjúlutherkövető.Az
üldözésállamiésegyházirészrőlittiselégkegyetlenül
lépföl,deerejétnagybanelvesziafő-ésaköznemes-
ségnekmindnagyobbmértékbenareformációpártjára
állása.Ennekegyszersmindnemzetiéspolitikaiháttere
isvan,mertafranciadinasztikusrokonikapcsolatokban
állókirályicsaládéppenezzelaFranciaországhozsimuló
politikájávalhovatovábbteljesenelidegenítimagátóla
nemesirendeket.Abűbájosánszép,deteljesenledér
sareformációvalnemrokonszenvezőStuartMáriaural-
kodásaalattkiélesedikahelyzet.Ekkorkerülaskót
reformációvezetéseKnoxJánosnakakezébe,akiaz
egyiklegelszántabbéslegkövetkezetesebbtanítványa
voltagenfimesternek.Ezaz„emberiarctólsohasem
rettegett“,hitéértgályarabságotisszenvedettóriásiszen-
vedélyű,deegyúttalhatalmasszervezőképességűember
ellenállhatatlanerejűszavávaléstollávalteljesenkálvini
jellegetnyomazegészskótreformációra,puritánságban,
ótestamentumizordonságbanésádázantiromanizmus-
banmégmagánCalvinonistúltéve.Knoxszellemihatása
apolitikaifejleményekkelegyüttmár1557-benszövet-
ségbe—akésőbbhíresséváltskótcovenant-eklegelse-
jébe—terelianemességet,amelyaparlamentbenmár
háromévmúlvabetetőziareformációművétarefor-
mátuskonfessziókizárólagosállamvallássáemelésével,
amibeaStuartMáriatrónvesztésévelakoronaiskény-
telenbeletörődni.Arómaikatholicizmusettőlfogvatel-
jesenelveszítetteSkóciábanatalajt—követőirehalál-
büntetésszabatott—segészenalegújabbidőkigaskót
néplettavilágnaklegtisztábbanreformátusnépe,amely-
nekéletébenaCalvinszelleméneknagyonsoknemes
hatásaállandósult:akeresztyénilelkimélység,ahitélet
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rendkívüliöntudacosságamellettkülönösenamagán-és
közéletbelierkölcsipuritánizmus.

3.VEGYESHATÁSTERÜLETEK

AmegelőzőkbenelőadottakonkívülmégEurópá-
nakszámosolyan,areformációtóltöbbévagykevésbbé
érintettországaisvolt,amelyekbensematiszta
lutheri,sematisztasvájci(kálvini)reformáció-
típusnemtudottegyeduralomrakerülni,hanemakülön-
bözőfő-ésmellékirányokigenváltozatosegyüttességeés
ezzelegyüttjáróhatáskeveredéseállottelő.Ezegy
helyüttolymérvűvolt,hogyegyviszonylagújreformá-
ciótípusjöttlétrebelőle.Máshelyekenakülönböző
reformátoritípusokegyikesemtudvánatöbbitasszimi-
lálni,semazokkalösszeötvöződni,megmaradtakamaguk
egymásmellettiségükbenegészennapjainkig.Végülnéhol
azegymásmelletthatókülönbözőreformátoriirányok
mindegyikénsorraerőtvettazönmagátújraösszeszedő
régiegyházellenreformációsszervezkedéseszorosszö-
vetségbenapolitikaihatalommalésanépszellemmel,
úgyhogyezekenahelyekenareformációhatásamond-
hatninyomnélküleltűntsegészenmindmáigcsakele-
nyészőenkismértékbentalálhatónémiújabbkeletűpro-
testantizmus.
Aviszonylagújatadóvegyestipuskeletkezésének

Angliavoltaszínhelye.Aszigetországnakakontinensé-
tőlegyébkéntistöbbtekintetbenelütőfejlődésevallási
ésegyháziképénekkialakulásábanisnyomothagyott.
Egyetemesnagyegyházireformvágyazangolnemzetet
egyáltalánnemhatottaát:aWiclif-félemozgalomerő-
teljesenbiblikusésrómaelleneseszméiazértelmesebb
írni-olvasnitudókisemberekközöttlappangvaéltek
ugyan,deamozgalomerőszakosvisszaszoríttatásaóta
szélesebbkörbennemhathattak.Azegyetemekensaz
alsóbbfokúiskoláklegjavánvirágzóhumanista tanul-
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mányokviszontelőidéztek—magánakErasmusnaksze-
mélyesbefolyásaalatt—bizonyosevangéliumielmé-
lyedést,decsakegykisszellemiarisztokráciaügye
maradtak.Magaakirály,atehetséges,dealsóbbrendű
ösztöneinekparancsolninemtudóVIII.Henrikisbele-
tartozottebbeaszellemiarisztokráciába,nemközönséges
humanistaképzettséggelrendelkezett,deamelletta
scholastikustheologiábanismeglehetősjártassággalbirt
sagyökeresebbegyházreformgondolataegészentávol
álltlelkivilágától.Azonbanmárelődeitőlabszolutisz-
tikusirányúpolitikaitörekvéstörökölt,amelyneksze-
mélyeshajlamaiisnagyonmegfeleltek,smiutánarégi
híresrendiparlamentetmárelődeimeglehetősenmegpu-
hították,őarendiséglegutolsóerősoszlopát,azegyhá-
zatésapapságotakartamindenkülföldibefolyástólfüg-
getlenengedelmesszolgájávátenniakoronának,azegy-
házijavakatpedighasznosítaniakincstárszámára.A
kitűnőalkalmaterremeghoztaaVII.Kelemenpápával
valóösszeütközése,akipolitikaiokokbólhúzta-halasz-
tottasvégülismegtagadtaHenrikamaóhajánaktelje-
sítését,hogybontsafel,azaznyilvánítsakánoniokok-
bólérvénytelennekArragoniaiKatalinnal,testvéreözve-
gyévelkötöttházasságát.Akirály,akit—aBoleyn
Annáhozvonzótestiszenvedélyemellett—hatalom-
teljeegyházitérenisleendőérvényesítésénekvágya
fűtött,merészlépésreszántaelmagát:erőszakosnyo-
mássalmagátismertetteelaklérusáltalazangolegy-
házfejének,apápaijogokatAngliahatárainbelülsem-
misekneknyilváníttatta,illetőlegapápaijövedelmekkel
együttakoronaszámárakonfiskálta,azújcanterbury-i
érsekkelfelbontattaházasságáts1534-benaparlament-
telfölállíttattaalegmerevebbállamegyházirendszert,
amelyben„alegfőbbföldiegyházfő“akirály.Abszolút
hatalmánakezújabbmegteljesedésévelélve,Henrika
klastromokatpárévalattbezáratta,azoknaktetemes
javaivaléskincseivelamagakincstárát,megahozzáhű
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nemességgazdaságierejétgyarapítva.Egyébkéntazon-
banakontinentálisreformációhozvalócsatlakozásgon-
dolatát,rövidátmenetiingadozásutánvéglegelutasította
magától.Pedigmárekkorsokanvoltakazegyháziés
világielőkelőkközött—elsősorbanmagaacanterbury-i
prímásérsek,akésőbbivértanúCranmerTamás—akik
vagyazegyházifüggetlenségbetetőzéseérdekéből,vagy
többé-kevésbbémélyvallásosmeggyőződésbőlis,az
evangéliumireformációfeléhajoltak.Apápátólvaló
jogielszakadáskülönbenistermészetszerűenhozta
magával,hogyazországbaegyrebővebbenáramlottak
beúgyanémetbirodalmi,mintasvájcireformátoriirá-
nyokeszméi.Henrikazonbanelvoltszánva,hogyezeket
azeszméket,amelyeketvégülsemtaláltbeleillőknek
abszolutisztikusegyházpolitikaiprogrammjába,éppoly
kíméletlenülvérbefojtja,mintamilyenkönyörtelenül
toroltmegakirályiegyházfőséggelszembentanúsított
mindenellenállást.De1547-benbekövetkezetthalála
után,kiskorúfiának,VI.Eduárdnakkormányahatározott
lépésekettettazállamegyháznakevangéliumiszellemben
valómegreformálásairánt.Ezareformmunkaérdekesen
eklektikusmódonmentvégbe,amelyazutánazangol
protestantizmusnakerreazállamegyházitípusáramind
emainapigmaradandóbélyegetnyomott.Ekkorugyan-
ismárazangolszellemiéletbenlutheri,Zwingli-féle
éskálvinihatásoknagyonsokszerűváltozatokbanötvö-
ződtekegymássalsazegyháziéstheologiaireformirá-
nyításábanjelentősszerepjutottakontinensrőlAngli-
ábameghívottfőlegsvájciirányúreformátoroknak,de
kiváltastrassburgiBucerMártonnak,akiúgyszólván
egészéletemunkájátaLuther-Zwingli-féleúrvacsora-
taniéskapcsolatostheologiaiellentétekegyeztetésére
vagylegalábbelsimításárafordítottasakinekezaközve-
títőszellemenagymértékbenkihatottazangolreformá-
ciómagatartásárais.ígytörtént,hogyaVI.Eduárd
alattireformsematanban,semaszertartásokbannem
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foglaltelkövetkezetes,egységesésjellegzetesálláspon-
tot:elfogadtaazevangéliumireformációalapelveit,
kezdveahitáltalimegigazulásonésamiseáldozatelve-
tésén,azúrvacsoratanábanluther-kálvininyomonhaladt,
apüspök-érsekiegyházalkotmányhozésakirályiegyház-
főséghezpedigegyujjalsemnyúlt.Azifjúkirálykorai
halálaegyelőremégennekafontolvahaladásnakisútját
szegte:Máriakirálynő,VIII.HenrikésArragoniai
Katalinleánya,II.Fülöpspanyolkirályfeleségekegyet-
lenvérengzésseligyekezettareformációhíveitkiirtani
sapápáhozvalóvisszacsatlakozástelőkészíteni,amiben,
lehet,sikertistudottvolnaelérni,mertanépzömé-
benmégegyáltalánnembírtnépszerűséggelnemcsak
akövetkezetesevangéliumireformáció,deaHenrik
végrehajtottanagyegyházjogiátalakulássem.Ámde
mindösszeötéviguralkodhatottshalálávalHenrikés
BoleynAnnaleánya,Erzsébetkerülttrónra(1558),aki-
nekmajdnemfélszázadraterjedő,politikailagisnagy-
emlékűuralkodásaalattazevangéliumireformációfoly-
tatódottésakezdettőlfogvajellemzőenmérsékelt,köz-
vetítő,eklektikusiránybanmegisszilárdult.Erzsébet
magaegyáltalánnemvoltmélyenhívőlélek,inkábba
nagystílűész-,erő-ésakaratembershakespeare-irenais-
sance-típusánakegyikigenérdekesnőiváltozatátlehet
bennelátni,depolitikaiéleslátásaszükségesnekmu-
tattaeztakevertésnemegypontonnagyonkövetke-
zetlen,azalapelvektekintetébenmégiskétségtelenül
evangéliumireformációt.Azelsőalakjábanmég1549-
benmegállapítottsazangolállamegyházéletébenmáig
alapvetőszerepetvivőhíresszertartáskönyv,aBookof
CommonPrayer,megavégsőformájában39cikkely-
bőlállóhitvallás(melyetaparlament1571-benfoga-
dottel)rögzítimegazú.n.anglikánizmusvallásiés
egyháziformáját,amelyetazállamhatalomettőlfogva
teljeserővelvédettugyan,debelsőszétágazásaitmeg-
szüntetnihatalmiszóvalnemtudhatta. Innenérthető,
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hogyAngliábanavallásinyugtalanságéppennemszűnt
megahosszúerzsébetikorszakfolyamán.Szélesréte-
gekbennagyonsokrokonszenvéltmégmostisaró-
maikatholicizmusiránt—amithiszenazújhitvallás
ésrendtartásmagaistápláltszámosrómaikülsőségnek
sazapostolisuccessiokatholizálógondolatárafelépí-
tettpüspök-érsekirendszernekafönntartásával—és
eztarokonszenvetnemlehetettegyszerűenpolitikai
eszközökkelésindokolássalelfojtani,nohaennekaz
indokolásnakannyialapjamindenesetrevolt,hogya
spanyolvilághatalomabelföldikatholikusokkalszövet-
kezvemindenkövetmegmozgatottAngliapolitikaiés
egyháziönállóságánakmegsemmisítésére.Ezekneka
törekvésekneka„győzhetetlenarmada“pusztulása
sveleaspanyoltengerihegemóniánakAngliáraáttoló-
dása(1588)végetvetettugyan,deagyőztesAnglia
nemlettengesztelékenyebbaómaikatholicizmusiránt.
Kiirtanimégsemtudta,sőtazőseikhitéhezvértanúi
hűséggelragaszkodóÍreknél,Európaegyiklegrégibb
keresztyénnépénélsokhiábavalóvérengzésutánmég
aztiskénytelenvoltutoljáraelnézni,hogyanyomorgó
népsajáterejébőlfenntartottkatholikushierarchiais
fennmaradt.Atöbbé-kevésbbérejtettkatholikusrokon-
szenvazonbanazanyaországbanismegmaradtúgyelő-
kelőbb,mintegyszerűbbrétegekközöttskésőbbnagyon
sokbonyodalomnaklettazokozója,kiváltmiutánidő-
velazállamegyházitheologiábaiskezdettvisszaszivá-
rogni.Ehhezegyébkéntakatholikusreminiscentiákna-
gyonalkalmasszövetségestkaptakazerőteljesentovább
élőhumanistahagyományokban,mertezek,amennyiben
nemtorkollottakbeleazevangéliumireformációba,itt
Angliábanisvisszahajoltakakatholicizmusfelé,amely-
nekkombináltkegyelem-ésérdemtanakülönbenisjob-
banmegfeleltazüdvösségrőlvalóracionalistaésmora-
listajellegű,azemberiönerőtantikmódrakihangsú-
lyozó tanításuknak,mintakegyelemabszolútságának
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protestánshirdetése,hátterébenapredesztinációnakal-
kutéskibúvótnemismerőtanával.Ebbőlkövetkezett,
hogyazanglikántheologiábanmárezidőktőlfogva
vanegyolyanáramlat,amelykülönösenamegigazulás
ésazüdvözüléstanában,deazutánkövetkezetesenegyéb
fontostanokbanis(egyház,sákramentomok)folyvást
erősbödőhajlamotmutategyhumanisztikusánenyhített
éshígítottkatholicizmusfelé.Determészetes—már
csakahatásésellenhatásalapjánis—hogyugyan-
ekkoregyszögesenellentétesmásikáramlatiskialakul:
ésezaztköveteli,hogyazállamegyházhivatalostaná-
banmeglévőkétségtelenevangéliumialapelemekfejt-
tessenekkiegységesenéskövetkezetesensérvényesül-
jenektökéletesbiblikustisztasággalnecsakatheologiá-
ban,hanemakultuszbanésazegyházalkotmánybanis.
EzeketaCalvinszellemétőlinspiráltengesztelhetetlen
„puritánokat“Erzsébet,forradalmárokatgyanítvánben-
nök,éppolykegyetlenülüldözte,mintRómahíveit,de
szellemibefolyásukatéppolykevéssétudtaazangoltár-
sadalombólkirekeszteni,mintamazokét.Sőtazüldözés
súlyamárekkorkezdtebennükkifejleszteniazokataz
eredetikálvinizmusbanméghiányzóvagycsakcsíra-
szerűenmeglévővonásokat,amelyekkésőbbjórésztszek-
táskodássádaraboltákszéjjelapuritánmozgalmats
máigkihatóerővel,igenjellegzetesenformáltákazan-
golvallásiéletet(aspiritualizmusésazindividualizmus
túlzása,aszentség,azújjászületettséggőgösönérzete,
atomizáltegyházfogalom,állammalszembenatúlhajtá-
sigtökéletesfüggetlenségihajlamstb.).Azangolpro-
testantizmustovábbifejlődésénekkulcsát—elegészen
napjainkig—ebbena16.századutolsóharmadafolya-
mánkialakulthelyzetbenkereshetjük:azállamegyház
eklektikus,aranyközéputastheologiai,liturgikusésal-
kotmányirendszerénekörökösmaga-egyensúlyozásaez
akatholizálóésromanizálóhajlamokmegapuritánkö-
vetelményekközött.Mintilyen,azanglikánizmusaje-
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lenbeisbelenyúlólegérdekesebbszellemtörténetipro-
blémákegyike,mertkülönösenszemléletesésigenmély
bepillantástengedabbaasohaegészenfölnemoldható
tragikusfeszültségbe,melytulajdonképennemcsakitt,
hanemareformációnakmindenmástípusábanéshelyén
iselőállottsmáigismegvanazevangéliumieszmény
ésavalóságos,gyakorlatikeresztülvitelközött.
Másvegyeshatásterületenolyanviszonylagújtípus,

mintazanglikánizmus,nemkeletkezettreformátoriirá-
nyokérintkezéséből.Akülönbözőirányok,habárter-
mészetesenkölcsönhatásokat,sokszorakaratukellenére,
adtakéskaptak,legtöbbszörmegmaradtakamaguk
egyénikialakulásánakéstovábbfejlődésénekútjainegy-
másmellett.Ilyenvegyeshatásterületneklehettekinteni
magátanémetbirodalmatisannyiban,amennyibenen-
nekegynéhánytartományaazágostaihitvallásrólkésőbb
akövetkezetesebbnekfölismertreformátuskonfesszióra
tértát:ígyamáremlítettpfalziválasztófejedelemség,
későbbnéhánykisebbgrófság(Lippestb.)ésBréma
városa.Hollandihatásalattnéhányalsórajnaitarto-
mánybanis(Jülich,Clevestb.),aholazállamegyház
katholikusmaradt,kialakultegykitűnőenszerve2ett
erősreformátuskisebbség,amelynagyonsúlyoskereszt
alattisfennbírtamagáttartani.Végülmára17.század
elejénabrandenburgiválasztófejedelemésveleaHo-
henzollern-háznakezazágaisareformátushitvallás
hívelőn,dealutheránizmushozkeményenragaszkodó
alattvalóitnemtudtamagávalvinni.Ennekaztánaz
anevezeteskövetkezményelett,hogyitt,ebbenaké-
sőbbvilágtörténelmijelentőségreemelkedettnémettar-
tománybantörténtmegelőszörazáttöréseazaugsburgi
vallásbékeamamerevrendelkezésének,hogyazalatt-
valókafejedelemvallásáttartoznakkövetni,vagypedig
kivándorolni.Igaz,hogyebbeavallásbékébearefor-
mátushitvallástartományijogosultságatulajdonképen
—főkéntazidősebbprotestánstestvérsokáigelnem
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múltszűkkeblűségefolytán—mégbelesemvoltfog-
lalva,csakavesztfáliaibékébekerültazutánbe:dea
reformátusokaddigishivatkozhattakarra,hogyőka
helyesenértelmezettágostaihitvallássalnemállanak
ellentétben.Csakhogyeztahivatkozástalutherkövetők
igennagytöbbségenemvolthajlandóelfogadniésa
protestánstábornakmégareformációkezdőkorábólszár-
mazóáldástalanbelsőtheologiaiésegyházpolitikaihuza-
vonáitszázadokighurcoltákmagukkal,kínosteher-
tételülareformációnémetországiegyházai.
Anémetbirodalommalvalóközvetlenkulturálisés

részbenpolitikaiösszeköttetésfolytánnagyonkorána
reformációvalamennyifő-és(későbbtárgyalandó)mel-
lékirányabehatoltaHabsburg-háznémetésszlávtar-
tományaiba,valamintLengyelországbaésMagyarország-
bais.
Ausztrianémettartományaibanareformációhatása

valamennyinéprétegbennagyonerősenjelentkezettmár
ahúszasévekelejétől.Legnagyobbtermészetesena
lutherieszmékbefolyásavolt,dekisebbmértékbena
svájciirány,sőt,alegalsóbbnéprétegekbenidőnként
meglepőennagyarányúelterjedéssel,azanabaptizmusis
hatott.Akoronarészérőlkezdettőlfogvanagyonke-
ményföllépésellenéreis—amelynagyonsokmártí-
romságotkövetelt—azerősnemesirendiség,ajómódú
városipolgárságésanéholtársadalmiforrongásbais
átcsapó,dekülönösenvallásoséshithűparasztságigen
nagylelkesedésselkaroltafölareformációt.Ámaké-
sőbbiHabsburg-uralkodókezekbenatartományaikban
könyörtelenülkeresztülvittékvérrelésvassalazellen-
reformációművét,amelyegyúttaltermészetesenarendi-
ségtúlsúlyánakmegtöréséreiskitűnőalkalmatszolgál-
tatottnekik.Ésazértmaradéktalanulmégsemsikerült
aprotestantizmustkiirtaniuk:ahegyes-völgyestartomá-
nyokeldugottabbhelyein,néholegészentekintélyeskis
tömegekbenfolytattaazlappangólététcsaknemkétszá-
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zadonát,mígnemaII.József-féletolerancia-rendelet
következtébenújéletrekelhetett,ekkorazonbanmár
elenyészőencsekélykivétellelcsaklutheriformában.
Német-Ausztriábólazannakdélirészénlakószlovének-
hez,ezektőlésamagyaroktólpedigahorvátokhozis
eljutottareformációéstekintélyesirodalmatteremtett
ezekenazaddigaligműveltnyelveken—deittaz
ellenreformációmárnéhányévtizedmúlvamaradékta-
lanulelsöpörte.
Cseh-ésMorvaországbanareformációelterjedését

nagybanmegkönnyítetteazakörülmény,hogyitta16.
századelejénarómaikatholicizmusanemnémetlakos-
ságbantulajdonképenkisebbségbenvoltahuszitizmus-
nakegymegalkuvó,nagyrésztvisszakatholizáltirányá-
val,azú.n.utraquismussalszemben(azérthívtákígy,
mertakorábbihuszitareformkövetelésekközüljófor-
mánegyedülakétszínalatti—subutraquespecie—
áldozáshozragaszkodott),valamintacseh-morvaatya-
fiakmáremlített,lappangva,defolyvástterjedőszek-
tájávalszemben.Azelőbbi,melytörvényesvallásszabad-
ságotélvezett,atársadalommindenrétegébentúlnyo-
móanelvoltterjedve,kezdveakoronávalszembenigen
nagyhatalmúfőnemességen;azutóbbikülönösenaz
alsóbbnéprétegekbőltoboroztaamagaigenválasztékos
erkölcsű,akeresztyénifegyelemreésnevelésrekülönös
súlytfektetőkisközösségeit.Alutheri,majdasvájci
reformációeszméitmindakéthuszitautód-táborrokon-
szenvvelfogadta,anagyszámúnémetlakosságszintén,
emellett—különösenMorvaországban—nagysike-
reivoltakegydarabigazanabaptizmusnakis.Évtize-
dekigtartóátalakulásutánúgyazutraquismus,minta
testvérközösségasszimiláltaalutheri,kisebbrészbena
svájcitípuseszmevilágátéstheologiaifogalmazásait,de
asajáttörténetiegyéniségénektöbbérdekesvonásátis
megőrizte.Akoronánakkedveellenéretűrniekelletta
rendiségtúlhatalmasvédelméretámaszkodórégieret-
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nekségevangéliumimegújhodását,izmosátszerveződé-
sétésszintefeltartóztathatatlanelterjedését,úgyhogyitt
csakaharmincévesháborúelsőszakaszaadtamega
régvártalkalmatarendiségmegtöréséreésaprotes-
tantizmuskiirtására.Deittsemlehetettszázszázalékos
eredménytelérnisaII.Józseftolerancia-rendeletéigitt
iskitudotttartaniamagatitkos,valósággalföldalatti
evangéliumihitéletébenegyrészbenazágostai,részbena
helvétkonfesszióhoztartozótöredék.
Alengyel-litvánbirodalombanakrakkóiegyetem

nevezetesközpontja,akirályicsaládolaszrokonikap-
csolatapedigfőelőmozdítójavoltahumanistamozga-
lomnak.Ezazelőkészítőjealutheri,majdanegyvenes
évektőlkezdveasvájci,kiváltkálvinireformeszmékbe-
hatolásánakazelőkelőnemesikörökbe,felakirályi
családig—ésavárosipolgárságnakkülönösennémet
nemzetiségűrészébe.Alegelőkelőbblengyelcsaládok
egyikébőlszármazottareformátorLaskiJános,(megh.
1560),akihazájábanstöbbmáseurópaiországban,így
Angliábanis,különösensokattettasvájcieszmék,ki-
váltakálviniegyházfegyelemmeghonosításáért.Egysé-
gesésáthatóreformációraazonbannemkerülhetetta
sor,mertazállandóannagyonzavarospolitikaihelyzet
sarómaikatholikushierarchiánakegészbenvévesoha
megnemtörthatalmasbefolyásamiattsemazuralkodó-
háztagjai,semmáselőkelőknemléphettekfelkövet-
kezetesenareformációérdekében.Emellettpedigitt,a
szétfeszítőéssokszorosbensőpolitikaiellentétekklasz-
szikushazájábanareformációnaksemsikerültsoha
bensőegységreeljutniasalutheriéssvájciirányokközti
ellentétmegosztóerejétnagybansúlyosbítottamás,mel-
lékesebbreformátoriirányokfellépéseéserőspropa-
gandájais:ígyacseh-morvaatyafiakegyideszakadt
ágáé,majdaztánkülönösenazanabaptizmussalnemegy
pontonszolidáris(későbbtárgyalandó)antitrinitáriz-
musé,amelyittfőkéntazolaszérintkezésekkövetkéz-
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tében,Erdélybenpediginnenterjedtelésekétország-
banegyházfélealakulatokatishozottlétre.Abensőleg
megosztottlengyel-litvánprotestantizmusonmáraszá-
zadutolsónegyedébenvéglegerőtvettazellenreformá-
ció,amelyazonbanteljesenkiirtanicsakazantitrinitá-
rizmustbírta,akétfőirányhíveinekegykismaradéka,
leginkábbanémetpolgárságkebelében,kiállottaaleg-
nehezebbidőketis.Alengyelkoronahűbérifőségealá
tartozó,németlovagrendiegyházibirtokbólvilágitar-
tománnyászekularizáltPoroszországban,valamintana-
gyobbrésztszinténLengyelországtólfüggőbaltitarto-
mányokbankizárólagalutherireformációterjedtel,
vagyegyenesenhatóságikezdeményezésre,vagylegalább
isjelentékenyhatóságitürelmetélvezve.
A16.századbantörténetének—amaiakatleszá-

mítva—legválságosabbnapjaitéltMagyarországis
koránbelekerültareformációeszméineksodrába,ami-
bendöntőrészevoltazországnémet,kisebbrészben
olaszéslengyelkulturálisösszeköttetéseinek.Amohácsi
vészkövetkeztébenafőpapiszékeknektömegesüresen
maradásaskésőbbis—politikaiokokbólésazállam-
kincstárérdekeiretekintettel—gyakoriüresenhagyása,
aviláginagyföldesurakjoghatóságánaktúltengése,a
törökhódoltságnakésErdélynek,mintazország
pereméreszorulóHabsburg-királyságtólfüggetlenkor-
mányzatiterületeknekkialakulásamindcsupaolyan
körülményekvoltak,amelyekközvetlenülvagyköz-
vetvekedveztekareformációhaladásának.Előbba
lutheri,anegyvenesévektőlkezdveasvájcieszmékis
rohamosanterjedtek;amellékirányokközülazanabap-
tizmuscsakátmenetilegtűntföl,amígazantitrinitáriz-
musafiatalerdélyiállamelsőévtizedeiben,amagyar-
német-olasz-lengyelvérkeveredésűJánosZsigmondfeje-
delem,eműkedvelőtheologuséskielégíthetetlenkereső
lélektámogatásaalattegydarabigigennagyéssehol
másholelőnemfordultlendületteléssikerreltudott
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érvényesülni.Afelvidéki,nyugatmagyarországiéserdé-
lyi,németnemzetiségűéskultúrájúpolgárság(mega
Felvidéktótnépe)hívenkitartottalutheritípusésaz
ágostaihitvallásmellett,amígaTiszavidék,anagy
AlföldésErdélymagyarfő-ésköznemessége,pórnépe
éskisszámúmagyarnemzetiségűpolgárságaazötvenes
évekmásodikfelétőlelkezdveazegészbenvévekálvini
tantípusúhelvétfelfogáshozcsatlakozott,ámbáraCal-
vinspeciálisegyházalkotmányiésegyházfegyelmirend-
szerénekbevezetéséreekorszakbanmégcsakkísérlet
semtörtént.Deaszínmagyarlakosságkebelébenismeg-
maradtakétkonfesszióegymásmellettiségeaDunántúl
skisrészbenaDunamelléken.Eztagyorselterjedésta
magyarországireformáció,vándorterjesztőinekrettent-
hetetlenbuzgalmánésönfeláldozásán,szervezőinektu-
dásánésenergiájánkívülfőképanagyföldesurakésa
városihatóságokigenhathatóstámogatásánakköszön-
hette,aminekesetenként,éppúgy,mintegyébországok-
ban,ittisnagyonkülönféleokaivoltak,dejavarészben
mégislelkiek.Aszázadvégéigarégiegyházhíveimind
aháromországrészbentörpekisebbségreolvadnakle.
AkirályiMagyarországonarómaikatholikushierar-
chikusszervezetmegmaradtugyan,deaprotestánsok
közülkülönösenazágostaihitvalláshíveiszéleskörű,
bártörvényhozásilagéppennembiztosítotttürelmetél-
veznekfőkéntpolitikaiokokból,mertazállamhatalom
areformálthitelőkelőkövetőivelnemhúzhatujjat.
Csakaszázadutolsónegyedébentörténnekaztánellen-
reformációskísérletek,deezeknekegyelőrecsakannyi
eredményükvan,hogykihívjákazErdélyresatörökre
támaszkodórendiellenállást,amelyabécsibékébens
azaztbecikkelyezőországgyűlésen(1606—1608)az
ágostaiésahelvétkonfessziókszabadgyakorlásátskö-
vetőikszámáraafüggetlenegyházszervezkedésjogát
biztosítja.Erdélybenpedigezmáregyfélszázaddalaz-
előtt,azötvenesévektőlkezdődőleg,békésformákközt
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végbemegy:azújrendiállamtársadalmialkotóelemei
avalláspolitikábanolyszerencsésenellensúlyozódnak,
hogyazágostai,ahelvétkonfesszióhívei,azantitrini-
tárizmuskövetői(akésőbbú.n.unitáriusok),úgy-
szinténarégiegyházhozragaszkodókisebbségis,egy-
formántörvényilegbiztosítottszabadvallásgyakorlatot
nyernek(nohaittarómaikatholikuspüspökségpoli-
tikaiokokbólszekularizáltatott).Avallásszabadságnak
ugyanegyállamterületénbelülekkoramértékű,törvé-
nyilagisbiztosítottkiterjesztéseakkoribanegészEurópa-
szertepáratlanjelenségvolt.Atörökhódító,amaga
általközvetlenülbírtországrészben,szinténnemgördí-
tettakadálytareformációterjedéseelé,márcsakamin-
denhódítóvalközös„divideetimpera“elvalapjánsem.
Ilykedvezőkörülményekközöttareformátoriprotestan-
tizmusmindaháromországrészbennemcsakegyházilag
szervezkedhetettmegnagyonerőteljesen,hanem—egé-
szenaII.FerdinánddalésPázmányPéterrelmeginduló
tervszerűésszívósellenreformációig—erkölcsnevelő
ésműveltségterjesztőmunkájátiszavartalanulfolytat-
hatta.Azirodalomjóformánmindenágánakművelése,
asajtóésaziskolaügyamohácsivészutániévektőlel-
kezdve,kétemberöltőnát,elenyészőencsekélykivétel-
lelprotestánskezekbenvolt.Azerdélyiprotestantizmus
—előbbaszászlutheri,majdamagyarreformátus
típusú,amelykésőbb,areformátusfejedelmekkorában,
bizonyostekintetbenkiváltságoshelyzettelbírt—az
evangéliumotsveleegyüttamagasabbszellemikultúra
alapelemeit,elsősorbanakönyvirodalmatmára16.szá-
zadközepétőlbiztatósikerrelkezdetteközvetítenialeg-
nagyobbrésztfélnomádállapotbanélő,tűrtgörögkeleti
vallásúerdélyioláhsághozis.Ennekazevangéliumi
reformációhozkapcsolásaérdekébenamesszetekintő
BethlenGáborfejedelemmagávalazegyetlenprotes-
tánshajlamú,sőtéppenakálvinitannalrokonszenvező
konstantinápolyipátriárkával,atragikussorsúLukaris
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Cyrilleliskapcsolatokatápolt.AzonbanErdélyönálló-
ságánakelveszteazoláhokreformációjánakkülönbenis
mindenállamipártfogásmellettigenlassanhaladó
ügyétegycsapásramegsemmisítette,mertaHabsburg-
koncepcióbatermészetszerűlegnemezillettbele,ha-
nemazoláhságnakarómaiegyházbavalóterelése,ami
aztánakisebbfelérenézvesikerültis.Ígyareformáció
hódításánakamagyarállamterületen,adélkeletiKár-
pátoklábánálmegkellettállnia,agörögkeletikeresz-
tyénségvilágábabehatolnianemlehetett;ittcsakaleg-
újabbidőkbenkezdmutatkozninémimegértés,sőtnéha
rokonszenvazevangéliumiprotestantizmuseszmevilága
iránt.
Hasonlóanegészenalegújabbidőkighozzáférhetlen

területekkélettekareformációszámáraSpanyolországés
Itáliais.Pedigrészbenahumanizmus,részbenaszer-
zetesimystikaittiselőkészítettealelkitalajtazevan-
géliumielmélyedésszámára,amelyetaztánmindané-
metországi,mindasvájcireformációirodalmitermékei-
neknagymennyiségbenvalóelterjedése(fordításokban
is)egydarabigsikeresenlátszottmunkálni.Deazúgy
egyházi,mintállamirészrőlvalóéberőrködéséske-
ményellenállásmiattamozgalomnakkicsinykörökön
túlterjednie,azinkvizícióvalmaradandóandacolnianem
lehetett.Pedigkülönösenazitáliaimozgalombaneleinte
elégnagyszámmalvettekrésztatársadalomésaszel-
lemarisztokratái,ünnepeltasszonyok—ígymagaVit-
toriaColonnais—ésmagasállásúpapiemberek.De
ezekazelsőerősebbfellépésremeghátráltak,akisszámú
—társadalmilagrendszerintkevésbbéelőkelő—hívek
pedigéletükkellakoltak,vagybujdosásbankerestekme-
nedéket.Ezolaszbujdosóevangéliumitheologusok
közülnéhányanasvájciirányúreformációterjesztéseés
megszilárdításateréntöbbnyugatiországbantettekér-
demesszolgálatokat.Hasonlóanvértanúhalálvagybuj-
dosáslettasorsaazészakiésKözép-Itáliábanegydara-
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bigelégmozgékonypropagandátfolytatott,egymással
iskapcsolódóanabaptizmusésantitrinitárizmushívei-
nek.AhatvanasévekelejétőlkezdvesemSpanyolország-
ban,semItáliábannincstöbbreformátorimegmozdulás.
Csakawaldenseknekközépkorieredetű,deakálvini
reformátoritípushozteljesenáthasonultsegyházzászer-
veződöttszektája,amelynekaszakadatlanüldözésekközt
lemorzsolódottutolsótöredékeFranciaországbólvégrea
piemontihegyekközéhúzódott,bírtaottmagátaleg-
borzalmasabbfegyverestámadásokkalisdacolva,mesébe
illőhősiességgelatürelmesebbidőkfelderültéigsazon-
túlismindmáigfenntartani.

4.MELLÉKIRÁNYOK

Areformációazüdvösségeértszorongóemberilé-
leknekarraagyökerébenmegrendítőkérdéséreadott
tisztánbibliaialaponfeleletet:miképenlehetekigazzá,
azazkedvesséazélőIstenelőtt?Azerreadottfelelet-
ből,tehátahitáltalimegigazulásésamindenhatóke-
gyelemtanábólnőttkiareformációegészrendszere
mindakétnagyfőtípusábanésazoknakkisebb-nagyobb
mértékűkeveredéseiben.Ezeknekmindegyikeszilárdul
ragaszkodott,szinténaBibliaalapján,ahhoz,hogyIsten
eztamegigazítókegyelmimunkájátazemberilelken
aKrisztusegyedüliéskizárólagosfőségealattálló
Anyaszentegyházbanvégzi.Azegyházamagaegységé-
ben—mintazüdvösségreválasztottaktársasága—lát-
hatatlan,demindenüttláthatóképenismegjelenik,ahol
ahívőkatisztánhirdetettbibliaiIgeésahelyesen
kiszolgáltatottkétsákramentom(keresztségésúr-
vacsora)alapjánintézményesföldikötelékekkelisegy-
bekapcsolódnakés—amintkülönösenakálvinirefor-
mációhangsúlyozta—akeresztyénifegyelemáltalgon-
dotisviselnekarra,hogymindenemberilegelérhető
tisztasággalképviseljékhitükkeléséletükkelIstennek
amacéljait,amelyeketőamagadicsőségéreelakarérni
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egyházávalebbenaföldilétben.Ebbőlkövetkezett,hogy
areformációáltallétrehozottegyházalakulatok,hakülső-
legnemkapcsolódtakisegyetemesláthatóegységbe,
égyen-egyenmégisnagyonszigorúegységetalkottaks
alényegilegteljesenmegegyezőalaptanokésatöbbé-
kevésbbéeltérőszer-ésrendtartásoktekintetébenerős
tárgyiésintézményeskorlátokatállítottakavallásiszub-
jektivizmuselé.
Ezekkelakorlátokkalazonbannagyonsokörökké-

valóságszomjaslélekmárazokkialakulásánakkezdetén
semtudottmegbarátkozni.Arenaissance-bankibonta-
kozóegyéniigazságkereséselviselhetetlennekérezteazo-
katmagáranézve.Ahumanistakriticizmusáltalaha-
gyományosésintézményestekintélyektőlfüggetlentevé-
kenységhezszoktatottemberiésznemmindenesetben
volthajlandóottmegállani,aholajreformátorokaz
istenikijelentésabszolútságaelőttmeghajolvamegállot-
tak.Ehhezjárultaközépkorieretnekségeknekrejtve
továbbélőeszmevilágais,amelynekalapvetőproblémái
egészenmásokvoltak,mintazok,amelyekbőlarefor-
mációkiindult.Ezekugyanisnemannyiratulajdonké-
penihitbeli,hanemerkölcsiéstársadalmiproblémák
voltak:mikéntlehetafejébenéstagjaibanromlott
pápaiegyházatúgymegtisztítani,hogyazazerkölcsi
értelembenvettvalóságos„szentek“(tehátnemazIsten
általüdvösségrekiválasztottak,hanematökéletesen
szentéletűek) látható társaságává váljék smiként
lehetaBibliának,mintIstentörvényénekbetűszerinti
értelmezésealapjánazegészemberiegyüttéléstúgyát-
alakítani,hogyazelőképelegyenIstentürelmetlenül
várva-vártországának,amessiásibirodalomnak.Emel-
letttovábbéltekaközépkoriszerzetesi,megarenais-
sanceáltalfelújítottantikfilozófiaimystikánakegyes
szélsőségeshajtásaiis,amelyekazistenséggelvalóköz-
vetlen,ész-ésérzékfölöttiegyesülésttűztékkiazüdv-
keresőlélekegyetlencéljául.
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Mindezekazegymássalsokszorosansnéhaaleg-
bizarrabbéslegkövetkezetlenebbmódonkeverődőhatások
hoztáklétreareformációévtizedeibenazokatazirányo-
kat,amelyekareformációtulajdonképenilelkétőlés
szellemétőlegészentávolállva,deannakmunkájával
éssorsávalmégissokszorosanegybefonódva,„areformá-
ciómellékirányai“névenváltakatörténelembenisme-
retesekké.
Közülökalegviharosabbhatástkeltettstársadalmi

szervezkedésterénisalegtöbbsikertelértmozgalom
azanabaptizmusvolt,vagyisaz„újrakeresztelés“moz-
galma,amelyeztanevétarrólakonzervatívegyházi
álláspontonpéldátlanmegbotránkozástokozotttanítá-
sárólnyerte,hogyagyermekkeresztség(abetűszerinti
egyoldalúsággalértelmezettBibliaalapján)érvénytelen
ésígyafelnőtteket,amennyibenaz„igazegyház“tag-
jaiakarnaklenni,újrakellkeresztelni.Ezamozgalom
ahúszasévekbenindult,alelki,erkölcsiéstársadalmi
forradalommindentipikusismertetőjelével,tisztaszán-
dékú,deexaltált,rajongólelkekzavaroséssokszorön-
magukbanisellenmondóradikálisreformköveteléseivel.
ABibliátholalegmerevebbbetűszerintiértelmezésben
alkalmazták,holpedig—különprófétaiihletésekreés
látomásaikrahivatkozva—alegfantasztikusabbszaba-
dossággalértelmezték.Aföldiegyházatatökéletesszen-
tektársaságáváakartáktenni,atársadalmatavallási
kommunizmusegynemévelátalakítani,amimindkettő
abszolútutópia.Alegmerevebbellentétbehelyezkedtek
nemcsupánalétezőállami,társadalmiésjogirenddel
(katonáskodáséseskütilalmazásaabetűszerintértett
Újszövetségalapján),hanemarégiésazújegyház-
alakulatokkaliséssokrészbenjogosult,deegészben
féktelenésmegértéstelenkritikájukkalegyiketsemkí-
mélték.Tanaikareformációlegforrongóbbéveibena
reformátorokévalvetekvő,hallatlannépszerűségretettek
szert,kiváltarengeteglelkiválságésgazdaságinyo-
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morúságközthányódókispolgáriskisebbrészbenpa-
rasztikörökben:voltakévek,mikorkérdésneklehetett
tekinteni,vájjonnemanabaptistaértelembenreformá-
lódik-eazegészKözép-Európa,főképenanémetbiro-
dalom,SvájcésAusztria.Márcsakezértistermészetes,
hogyazanabaptistáknemcsakarégiegyház,deare-
formátorifőirányokhíveinélsemszámíthattakkímé-
letre.Ezutóbbiak,azőkettámogatóállamihatóságok
segítségével,itt-ottmégtúlistettekamazokonazana-
baptistákkegyetlenüldözésébensaközépkorifelfogás
szerintfegyverrelvalóirtásában,amiviszontonnanért-
hető,hogyareformátorifőirányoknakamagukerkölcsi
hiteleérdekébennagyonisnagyszükségükvoltannak
amegbizonyítására,hogyőkefelforgatómozgalommal
semmitekintetbennemszolidárisak.Azanabaptisták
legszebbevangéliumivonásaviszontazacsöndes,alá-
zatosbéketűrésvolt,amellyelirtózatosüldöztetésükke-
resztjéthordozták,szemüketazeljövendőMessiásország
dicsőségérefüggesztve.Deegycsoportjukbóléppenaz
üldözésésamessiásvárásaktívforradalmiságotrobban-
tottki:ezekavesztfáliaiMünstervárosáthatalmukba
kerítvén,ottfékevesztettrajongássalésutoljáradurva
erkölcsimegtévelyedésselberendeztéka„Siónkirály-
ságát“,amelyettermészetesenarajtukerőtvevőfegy-
vereshatalomhamarosaniszonyúvérfürdőbefojtott
(1535).EzazEurópaszerteóriásiizgalmatkeltettese-
ménytermészetesenmégbizalmatlanabbátetteúgya
katholikus,mintaprotestánsállamokközvéleményétaz
anabaptistákiránt,őketmagukatpedigmindenfélefor-
radalmihajlandósággalvalóvéglegesszakításrakész-
tette.Legfőbbelveiketugyan,bámulatosanhősieshit-
hűséggel,azezutánissokszormegújulóüldöztetéseik
közbensemadtákföl,devéglegmegcsöndesedtek,
szigorúfegyelmettartókicsinygyülekezetekkészer-
vezkedtek,azalapelveikkelnemellenkezőpontok-
banareformátushitvalláshozsimultaksezzel,fő-
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kéntpedigrendkívülibecsületességükkel,kiválóipar-
űzőésegyébgazdaságitevékenységükkellassanel-
értékazirántukvalóbizalmatlanságcsökkenésétstöbb
országbanténylegeseltűretésüket(Németalföldön,Svájc-
ban,Németországegyesrészeiben—egycsoportjukat
BethlenGáborErdélybeisbetelepítettegazdaságiérdek-
ből).Eszmevilágukmindenzűrzavarosságamellettis,
bátorföllépésükésnagyszerűkitartásukkomolymementó
voltúgyarégi,mintazújegyházakhíveiszámára.
Nemcsakamindhaláligvalónemeshithűségreadott
példátamegszilárdult,kényelmestörténetikeretekközött
élőkatholikusoknakésprotestánsoknak,dearraislélek-
bemetszőenfigyelmeztetteőket,hogyazegyházésa
„világ“közöttlényegbeliésáthidalhatatlankülönbség
vansazegyházéleténeklegfőbberejenemazállami
hatalomtámogatásában,hanemsajáttagjainakhithüsé-
gébenésszentéletébenkeresendő,márcsakazértis,
mertazeljövendőIstenországávalszemben—amikét-
ségtelenbibliaikijelentésésígéret—minden,mégoly
helyesnekésszilárdnakvéltegyházi,„keresztyén“állami
éstársadalmiberendezkedésiscsaknagyonkétesés
viszonylagosértékű.
Azanabaptizmussaltöbbszörkezetfogva,nemegy

tanításátéskövetelésétmagáévátévevagylegalábbro-
konszenvvelnézve,deegészbenvévemégismáseszme-
forrásokbóleredőenjelentmegEurópábanaszázadkö-
zepénazantitrinitárizmus,vagyisabibliaikijelentésen
alapuló,deegyházidogmáváletttheologiaiformulázá-
sábanténylegbibliánkívüli(görögfilozófiai)hatásokat
ismutatószentháromságtanradikálisnegatívkritikája.
Ebbenaziránybanahumanistakriticizmus,akésőscho-
lastikanémelydogmatikailagbomlasztótendenciái,pan-
theizálóantikfilozófiai,főlegújplatóihatások,kabba-
lisztikuselemek,ítéletnapiváradalmakésazújtermé-
szettudományéstermészetfilozófiaegyesfölvillanómeg-
látásaifolytakössze,egyénenkéntigenkülönböző,sze-
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szélyesegyvelegekben.Legnagyobbésegybenlegszen-
vedélyesebbalakjukamáremlítettgeniálisvértanú
ServetMihályvolt,leghiggadtabbtheologusuksegyben
szervezőjükazolaszSozziniFaustus(akirőlazanti-
trinitárizmusnakáltalakidolgozottmérsékeltválfaját
socinianizmusnaknevezik),legrokonszenvesebbhitvalió-
jukpedigareformációkorabelieurópaiszellemifejlő-
désésvisszafejlődésmindenfokáttragikuslendülettel
megjártmagyarDávidFerenc.Akétutóbbinakfárad-
hatatlanmunkásságakövetkeztébenazantitrinitárizmus,
mintemlítők,LengyelországbanésErdélybenegyház-
féleszervezetetisképesvoltnagyszámúhíveiszámára
létesíteni,deezaszervezetamottnagyonhamarmeg-
semmisültazellenreformációkíméletlencsapásaialatt,
csakemittvoltképesmaroknyihívőseregévelmindmáig
fennmaradni,akisországtürelmesvalláspolitikájakö-
vetkeztében,amelyazonbanazantitrinitárizmusegyér-
dekesoldalhajtására,aszinténméga16.századbanel-
kezdődöttmessiásváró,zsidózószombatosságramárnem
terjedtki.Amásholmindenüttúgykatholikus,mint
protestánsállamokbankegyetlenülüldözöttantitrinitá-
rizmusszellemihatásainemmúltakelnyomtalanul:
előbbanémetalföldiprotestánsságnakaszigorúkálvi-
nizmussalmegbarátkozninemtudórészébentaláltakrej-
tettotthonra,majdegyebüvéiselszivárogva,afelvilá-
gosodástheologiairacionalizmusánaklettekegyikleg-
fontosabbelőkészítőtényezőjévé.Azevangéliumipro-
testantizmusjoggaltagadtamegazantitrinitárizmussal
aközösséget,nemcsakprestige-eérdekében—aszent-
háromságtantagadásátugyanisazegészkeresztyénvilág
közfelfogásaazókortólkezdvemindekkorigazállami
éstársadalmirendfundamentomaibontogatásánakte-
kintette—hanemméginkábblényegébőlkifolyóan,
mertaMegtestesüléstagadásavégzetesenésfeltartóz-
tathatlanulmagautánvonjaakegyelemmindenhatósá-
gánaktagadásátiséshelyébeazembererkölcsiönere-
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jenekfölmagasztalásátállítjaoda.Mindamellettazanti-
trinitárizmusareformációegyházaiszámáraisüdvös
figyelmeztetésvoltarraakétségtelenigazságra,hogya
történetilegkialakultegyházidogmáktheologiaifor-
muláiabibliaikijelentésselszembencsakmásodlagos,
levezetettjelentőséggelbírnaksezértakritikánakújra
megújratárgyaivátehetőkannakmegállapítására,hogy
vájjonegészenhíventolmácsolják-éaBibliábanszóló
örökérvényűisteniüzenetet.
Fölléptekvégülmárareformációelsőévtizedeiben

olyan,magukatmindeneddigiiránytólfüggetlenítőlel-
kekis,akiknagyobbrésztaközépkorvégimystikának,
kisebbrésztarenaissanceújvilágszemléleténekhatása
alatttisztáraegyénilegalakítottákkiamagukvallását,
melyneklegfőbbjellemvonásaamindentörténetiki-
jelentéshittőlfüggetlenbelsőmegvilágosodásravalóhi-
vatkozásvoltsennekkövetkeztébenmindenrégivagy
újegyházkapcsolatnakésegyházigyakorlatnakelvetése.
Legkiválóbbalakjukaszázadközepetájánelhaltnagy
individualistamystikus,anémetFranckSebestyén,aki-
nekmerészenszárnyalóspiritualistaspekulációimárelő-
futáraiavértanúGiordanoBruno,majdaBöhmeJakab
gondolatvilágánaksezekkelegyüttanémetideálizmus
vallásfilozófiájának.Akoráltalánosankeresőlelkéreés
avallásoseszmeközösségképzőerejéreazonbannagyon
jellemző,hogymégenagyonegyéniésfüggetlenlelkek
egyike-másikaisvonzottmagakörékisszektaszerűkö-
zösségekbeösszeverődőhíveketsekicsinykörökegyike
—aSziléziábólÉszak-Amerikábakiüldözöttschwenk-
feldiánusoké—ottmindmáigfennbírtamagáttartani.
Egyébkéntpedigezekbenafüggetlen,mystikushajlamú
vallásosésbölcselőlelkekbenéltareformációszázadá-
nakfolyamánlegtisztábbanéslegerősebbenavallásos
élménymerőbenbelsőegyénialaptermészetének,kívül-
rőlfölnemerőszakolhatóvoltánaktudata,amitare-
formációegyházainakmégcsakkésőbbadatottmegmeg-
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tanulniok,mertezekeleinte,többvagykevesebbeny-
hítéssel,aközépkoriegyházjogilagkötelezőzártdog-
marendszeréneklettekfolytatóivásavallásosegyéniség
jogainaktiszteletbentartásáramégalegkedvezőbbese-
tekbeniscsakminimálismértékigvoltakhajlandóak.

IV.AREFORMÁCIÓEREDMÉNYEI

Areformációlegelsőéslegközvetlenebberedménye-
kéntEurópaszertemegszűntakeresztyénegyházlát-
hatóegysége,amiugyanmáraddigsemvoltosztatlanul
teljes,hiszenagörög-keletiegyháznakakkormárfél-
évezredótamegszakítatlanvoltakülönállása,azonkívül
magánakarómaiegyháznakaterületénismitszázadok
ótaéltekakkorapápaifőségetelnemismerő,többé-
kevésbbészervezettésnemismindigüldözöttkisebb
keresztyénvallásiközösségeksvégülarómaiegyház
kebelébetartozótheologusokésegyébműveltekközött
különösenascholastikabomlásaésarenaissanceszelle-
ménekkibontakozásaótaolymértékűvilágnézetiellen-
tétekállottakfenn,amelyekpusztánkülsőlegesséésfor-
málissátettékazonegyegyházbavalótartozásuktényét.
Etekintetbentehátareformációcsakkifejlesztettés
gyorsítottegymárrégesrégmegindultfolyamatot.En-
nekafolyamatnakkövetkezményéülEurópaszertenagy-
számúprotestánsegyházésszektaalakult(aszekta-
típuslegjellemzőbbvonásaazegyháztípussalszemben
az,hogyazobjektívkegyelemeszközökbirtokahelyett
tagjainakegyéniéíetszentségérevetiafőhangsúlyts
ezért,amígamazazobjektívkegyelmihatásokáltal
nagyobbtömegeketisegybefog,emezmindigcsakki-
csinyközösségeketalkot).Ezeknagyobbrészénekegye-
nesállamitámogatása,vagylegalábbideig-óráigeltűre-
tésefolytánvéglegmegszűntannakalehetősége,hogy
arómaiegyházazegyetemesésláthatókeresztyénegy-
házegységmegóvásáraavilágihatalomkarjátkorlát-
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talanuligényelhesse.Ebbőlahelyzetbőladódiklegköze-
lebbrőlaszükségességeavallásitoleranciának,amodern
világrajellemzővallásegyenlőségiésvallásszabadsági
eszmeelőkészítőjének.Avallásitürelmességtehátelső-
sorbannemareformátoriprotestantizmusbelső,eszmei
indításaiból,hanemegyházpolitikaiszükségbőlállott
elő,amelyelőttkatholikusésprotestánshatalmakegy-
arántkénytelenekvoltakadottesetekbenmeghajolni,
bármennyiremegvoltakisgyőződve,hogyamásikfél
vallásiálláspontjaegyháziésállamiszempontbólegy-
arántelítélendő,büntetéstérdemlőkárhozatostévely-i
gés.Tehátareformációteremtettemegnemannyiraazt
azeszmekört,mintinkábbaztatörténetihelyzetet,
amelybőlavallásitürelmességgyakorlatánakszükség-
képenkikellettsarjadnia.Azisbizonyosmásfelől,
hogyareformációegyházai,bármennyisoktürelmetlen-
ségtapadatörténetükhöz,egészbenvévenemterhel-
hetőkmegazerőszakosvallásüldözésekakkoramérté-
kével,különösenannyivérontással,mintarómai.Pro-
testánsterületekenilyesmicsakelvétvefordultelő,a
rendszeraszabadkiköltözésmegengedéselett.Nemfe-
lejthetjükaztsem,hogyazelsőnagyküzdelmeklevihar-
zásaután—amelyekatürelmességieszménekegyálta-
lánnemkedvezhettek—maguknakahithűéskövet-
kezetesmélységgelgondolkozóprotestánsoknakkellett
mindenikegyházukkebelébenrájönniökarra,hogya
reformátorialapelvekmárönmagukbankizárjákajogi
ésesetlegfizikaivalláskényszert:hiszenamegigazító
hitIstennekkizárólagosszabadkegyelmiajándékas
ennekahitnekigazságaegyedülaBibliábólvilágosod-
hátikmegegyen-egyenmindenhívőszámára,aSzent-
lélekkegyelmessegítségénekmértékeszerint.Teháta
kegyelemsouverainfönségetkisebbítiésaSzentlélek
munkájábakapkodbeleaz,akibármimódonerő-
szakolniakarjaembertársainálennekvagyannakahit-
nézetnekelfogadását,akármilymélyenmeggyőződöttis
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őmagaannakigazságáról.Időteltazonbanbelé,amíg
ezakövetkezetesfelfogásanagyobbprotestánsegyhá-
zakbanérvényrejutott,különösenazokban,amelyek
magukegyáltalánnem,vagycsakátmenetilegszenved-
tekelnyomatást.Legkorábbihirdetőiatürelmességiesz-
ménekaprotestantizmuskebelébenazüldözöttkisebb
egyházakésszektákköréből,vagyamindenrégiésúj
közösségtőlfüggetlenszabadmystikuséshumanista
szellemekközülkerültekki.Ezeknekagondolkozása
szivárgottbelassanazárttanrendszerűnagyegyházakba
slettmára17.századfolyamán,afelvilágosodástelő-
készítőtudósközvéleménybenhatalommá.
Avilágpolitikaijelleggelisbírórómaiegyházegy-

ségmegszűntesehelyettprotestánsnemzetiésállami
egyházakalakulásanagymértékbenközrehatottazállam-
souverainitasteljességénekkifejlődéséreésanemzeti
egyéniségekerőteljesebbformálódására.Ennekmegvaló-
sításiútjaholazvolt,hogyareformációafejedelmi
abszolutizmusnaklegtöbbhelytmáraközépkorótameg-
lévőerőstendenciáitsegítettemajdnemkorláttalanér-
vényesüléshez—holmegaz,hogyetendenciákkal
szembenarendiellenállásnakadottvallásiéserkölcsi
hátteretésigazolást.Ebbenazutóbbiiránybankülönö-
senakálvinireformációnakvoltigennagyhatása,amely
apolitikailagéshitbelilegtűrhetetlenülönkénykedő
uralkodóvalszembenakeresztyénalattvalóikmagatar-
tásátnemkizárólagazalázatos,maga-megadópasszivi-
tásbanjelöltmeg,mintLutheréskövetői—hanem
bizonyosmértékigmármagaCalvinis,dekiváltaz
utánakövetkezőtheologus-ésjogásznemzedékbibliai
ésaBibliávalösszhangbahozotttermészetjogialapon
azttanította,hogyolyanesetekben,amikoreztazalkot-
mánymagaislehetővéteszi,anépnek,rendéivezetése
alatt,jogaéskötelességefegyvertfognizsarnokaiellen.
(Tudjukegyébként,hogyamonarchomachiaésatyran-
nicidiumtanátúgyareformációelőtt,mintutánarómai
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katholikustheologusokistanították.)Ennekatannak
különösenHollandiaésAngliapolitikaisorsánakala-
kulásáraigennagybefolyásalettsközvetveamodern
alkotmányospolitikairendszerekkiformálódásábanis
részevolt.
Haazegyháziésállamipolitikáratetthatásokután

mélyebbreisnézünkareformációeredményeinekvizs-
gálatánál,akkorlegelsősorbanisaztkellmegállapíta-
nunk,hogyalaptanai:ahitáltalimegigazulás,amin-
denhatókegyelem(predestináció),aSzentírásegyedüli
hitszabályozóvoltajelentékenyenelmélyítettékazeuró-
paiemberiséglelkiéletét,személyesebbéésszellemibbé
tettékakeresztyénvallásosságot,finomabbáésélesebbé
azemberiönmegfigyelést.Areformációszellemialap-
vetésenélkülnemképzelhetőa18—19-századicsoda
latosfilozófiailendület,semaKant,semaHegelirá-
nyábanésnemképzelhetőáltalábanamodernlelkiélet
kialakulásasemamagalegnemesebbértékével,aszel-
lemautonómiájával,azegyéniségpáratlanbecsének
alapvetőmeggyőződésével.Ittcsakaztkellmindigszem
előtttartanunk,hogyareformációnakaszellemiélet
terénvéghezvittnagyfelszabadítómunkájanemaszel-
lemkorlátlanautonómiájának,azegyénkizárólagos
bensőöntörvényadásánakhirdetésében,hanemabban
állott,hogyazemberiszellemetnémelyelviselhetetlen-
nekérzettvallásitekintélyektőlfelszabadította,deaz
egyetlenörökésfelülmúlhatatlantekintélyhez,azélő
Istenigéjéhezannálerősebbenhozzákötötte.Tehát
autonómiátcsakannyibanhozott,amennyibenahetero-
nómiátemeltemindenemberitényezőtőlmegközelíthe-
tetlen,transcendensmagasságba.Ennekaheteronómiának
amodernvilágnézetifejlődésáltalvalóelvetésemár
nemareformációkövetkezményeként,hanemnagyonis
areformációellenérekövetkezettbe,ahumanizmusban
felújhodóskésőbbafelvilágosodásnagyáramlatává
tágulóantikfilozófiaihatásokalatt,megazújtermészet-
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tudománybólnyertindításokra,amelyekugyancsakafel-
világosodásbőmedrébeszakadtakbele.
Azautonómiánakésaheteronómiánakugyaneza

viszonyaállapíthatómegareformációnakazerkölcsi
felfogásraéséletretetthatásábanis.Aszerzetesiélet-
eszményelvetésévelmegszüntetteamagasabbésalsóbb
rangúkeresztyénerkölcsiségközöttikülönbségtételtés
minden,azIstentörvényévelmegegyezőemberihivatás-
nakésfoglalkozásnakegyformaerkölcsiönértékettu-
lajdonított.Deeztazönértéketnemazemberiészés
lelkiismeretautonómbelsőtörvényhozásaállapítjameg,
hanemazIstenakaratánakazilletőhivatásiésfoglal-
kozásikörbenvalóföltétlenengedelmesség.Eztazen-
gedelmességetareformációegyházai,kiváltahatározot-
tankálviniszelleműek,nagyonszigorúerkölcsfegyelem
gyakorlásávalmunkálták,úgyhogyazelsőalakulások
zűrzavaraibólkiemelkedősegy-kétnemzedékutánmeg-
szilárdulóprotestánsegyházaknépénekerkölcsiszín-
vonalaareformációelőttihezképestátlagvéveEurópa-
szertejelentősemelkedéstmutatésezaszínvonal-
különbségkésőbbisemberöltőkönátmegmaradkatho-
likusésprotestánsnépközösségekközött.
Dehamarkialakultésszinténsokáigmegmaradtez

aszínvonalkülönbségatudásésaművelődéstekinteté-
benis.Aziskolázáserőteljesebbfejlődéseugyanmára
középkorvégefelémegindult—főlegavárosipolgárság
növekvőműveltségvágyakövetkeztében—deakötelező
eleminépoktatásgondolatánakLutherazelsőfölvetője.
Eztazeszménytugyanaprotestánsegyházaknakésál-
lamoknaktávolrólsemsikerültmindjártareformáció
századábanmegvalósítaniuk,deazbizonyos,hogynéhány
emberöltőmúlvaaprotestánsországokiskolázásama-
gasanfölébeemelkedettakatholikusországokbelinek.
Ennekmárabbólazegyokbólistermészetesenkellett
ígytörténnie,merthiszenaprotestantizmusminden
ágaésárnyalatakizárólagazönállóanolvasottéstanul-
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mányozottSzentírásttesziavallásimegismeréssezzel
együttamegigazulásraalkalmassátévőhitbeliélmény
alapjává,ehhezpediglegalábbolvasnitudásésvala-
mennyirefejlettésműveltértelemiskell.Tehátapro-
testantizmusnaklétérdekevoltaziskolázásfejlesztése
úgyalsóbb,mint(megfelelőszellemivezetőkkiképzé-
sére)magasabbéslegmagasabbfokokon.Ezutóbbiak
végcéljaareformációkorábanismégmindigatheologiai
műveltségelsajátításamaradsazerőstheologiaimeg-
kötöttségáltalábanatudományosoktatásnakésmunkának
mindenágábanésfokánottszerepelt,bárviszontazaz
embereszménypedig,amelyetaprotestánsiskolaiokta-
tásésnevelésmagaelétűzött,korántsemvoltcsaka
theologiából,annálkevésbbécsakaBibliábólmerítve,
hanemlényegilegahumanista-klasszikusemberideál
volt,evangéliumivonásokkalfelruházva.Azegyeteme-
kenésezekenkívülmíveltprotestánstudományosság
elsősorbanbibliai,dogmatikaiésegyháztörténelmitéren
alkotottmaradandó,részbenúttörőműveket.Magaa
reformációmégegyáltalánnemállottugyanazú.n.
„szabadkutatás“álláspontján,eztkizártaasokszorigen
iskülsőlegesenértelmezettIstenigénekabszolúttekin-
télyeelőttvalómeghajlása.Deviszontéppenannálfogva,
hogyatudományoskutatáseléislegfőbbcélulIsten
igéjénekmindmélyebbésteljesebb,mindenemberi
tekintélytőlelvilegalehetőlegfüggetlenebbmegisme-
réséttűzteki,mégiscsakhatalmasújlendületetadott
akutatásnak,amelylassankéntnemcsakatheologiában,
deegyébtudományosmunkábanisszabaddákezdte
tennialevegőt,habáratudományosszabadságmaiér-
telménekésprogrammjánakmegfogalmazásamegint
nemareformációból,hanemafelvilágosodásbólered.
Azmagátólértődő,hogynemcsakatudományos,de
méginkábbanépszerűirodalommilyóriásitfejlődött
mindenfelénéhányévtizedalattakönyvnyomtatástha-
talmasankiaknázóreformációfelléptévelshogyennek
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következtében,különösenpedigabibliafordításokha-
tásaalattmekkorátfejlődöttareformációttöbbé-
kevésbbébefogadotteurópainépeknyelvénekirodalmi-
ságais.Avallásosköltészetnek,elsősorbanazének-
irodalomnakabibliaisrészbenaközépkorigondolat-,
kép-ésformakincsfelhasználásával,deújteremtőihle-
tésseligazigyöngyeittermeltekiareformáció.Ezekhez
megfelelőzenétisteremtett,amelybenahívőáhítatés
aszentszenvedélyaddignemismertmélységeiéserői
nyilatkoznakmeg,előkészítveaBachegyedülállómű-
vészetét.Egészentermészetes,hogyareformációhatása
azenének,mintlegspirituálisabbművészetnekteréna
legmélyebb;aképzőművészetekbenmárlényegénélfogva
nemhathatottakkorainspirálóerővel,deanémetés
hollandiarckép-ésgenrefestészetetmégiskimutathatóan
alelkiségmagasabbfokávalésújminőségéveltermé-
kenyítettemeg.
Társadalmiésgazdaságihatásaiareformációnak

szinténazáltalatetemtettújlelkiségtükröztetői.Are-
formátoroktársadalompolitikaielveiteljességgelkon-
zervatívakvoltaksaszociálisforradalommalvalószö-
vetkezésreegyiküksemvoltkapható.Azonbanazis
kétségtelen,hogyavallásitérenönállóságra,egyedül
Istennekengedelmeskedésreneveltprotestánsembera
szabadságújerőérzetévelvettehovatovábbfontolóra
társadalmihelyzetétisésegyrekevésbbévolthajlandó
bírálatnélkülbelenyugodniannakaközépkorbólát-
öröklődöttpatriarkálisrendjébe.Ezérta18—19-szá-
zadinagytársadalmiátalakulásokhozareformációis
szolgáltatottbizonyosszellemikovászt,annálinkább,
mertkülönösenakálvinitípusbanalegegyszerűbbem-
beris,hogyhahitéveléserkölcsiségévelbizonyságtévő
módonkitűnt,cselekvőlegbevonatottazegyházéletébe,
aszeretetszolgálat,afegyelmezésés—kivált,aholnem
államegyházvolt—azautonómegyházkormányzás
munkájába.Ezrendkívülnövelteaprotestáns ember
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ezenakérdésensokáfennakadnisazegészenmásban
fogjakeresniareformációtörténetisegyszersmindtör-
ténetfölöttiértékét:abban,hogyazIstenkezétőlelőírt
ősésörökbibliaieszményelőtttérdrekényszerítetteés
önmagagyökeresrevideálásáraszorítottaazegésznyu-
gatikeresztyénegyházat,tehátannakapápátólelsza-
kadtéselnemszakadtrészétegyformán.Hogyaztán
eztazönrevíziótakétrészegészenmáskénthajtotta
végre,azbizonyos.Deebbőlalegmagasabbszempont-
bóltekintvearómaikatholicizmusnakazellenreformá-
cióbanvégrehajtotthatalmasönrevíziója:tanbelitovább-
kristályosodása,erkölcsimegtisztulása,intézményesre-
formjaiéskulturálismegújhodásasemegyéb,minta
reformációegyiklegnagyobberedménye—mintaho-
gyanviszontennekatridentizsinatutánibensőlegmeg-
reformáltkatholicizmusnakaprotestantizmussalszem-
benszázadokótaritmusosanmeg-megújulóföllépései
semegyebekugyanebbőlalegmagasabbszempontból
tekintve,mintfolytonismétlődőhalálosankomolyintel-
mekareformációörökösei,egyházak,népekésegyének
számáraareformációnagyrevízióinakszakadatlanújra-
kezdéséresajátmagukon.
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