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Keddi Posta katolikus lap 1930. augusztus 5-ei számában ezt olvashat-
juk „G. D.” aláírással: 

„[Kálvin] a reformáció legsötétebb alakja. Istenről és az emberekről alkotott fo-
galmai, róluk hirdetett tanításai elképesztő szörnyűségek […] E visszataszító, 
iszonyt és rémületet kiváltó tanításának erőszakos úton-módon való elterjeszté-
sére Genfben külön szervet léptetett életbe. Konzisztórium néven bujkál a tör-
ténelem poros lapjain ez az inkvizíciós intézmény, amelyiknek ő volt sugal-
mazója, a háttérben rejtőző mozgatója.”1 

A korabeli magyar reformátusságban viszont igencsak eltérő Kálvin-kép élt, 
hiszen az Institutio megjelenésének négyszázadik jubileuma alkalmából (1936) 
megtartott kutatás szerint mind a fiatal, mind pedig az idősebb gyülekezeti ta-
gok úgy vélték, hogy Kálvin „istenfélő, kegyes ember volt”, aki „sokat harcolt, 
de mindig győzött, mert ütközés közben is Istent kérte”. Sőt „csupa jóság 
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1 A cikkből válogatott részleteket közöl: Pásztor Mihály: A római katholikus sajtó Kálvinról. 
In: Kálvinista Szemle XI. (1930/34), 276–277. 
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volt”, nagyon „szerette az embereket, és kezet fo-
gott mindenkivel, majd köszönt”.2 

Kétségtelen, hogy a Kálvin a népi tudatban című 
felmérés alapján egy olyan reformátor képe bon-
takozott ki, aki Genfben az Ige, az imádság, vala-
mint az egyházfegyelem segítségével és nagy érzé-
kenységgel fordult a protestáns gyülekezet gondjai-
hoz. A 19. században azonban korántsem volt 
megfigyelhető a reformátor személyének effajta 
egységesen pozitív megítélése. Ugyanis a 19. század 
első felében megjelent liberális teológia nem várt 
fordulatot eredményezett a hazai teológiai-tudomá-
nyos életben, s mivel a „szabadelvű” teológusok 
szerint a keresztyénség egyáltalán nem a Bibliában 
és a hitvallásokban található, észfeletti dolgok, pél-
dául Jézus testi feltámadásának elfogadását jelenti, a műveltek evangelizációja ér-
dekében, a csodák és az eredendő bűn tanításain túlmenően még Jézus testi 
feltámadásának dogmáját is elutasították.3 Minden bizonnyal ennek köszönhe-
tő, hogy Fáy András (1786–1864), a magyar liberális teológia egyik legmeghatá-
rozóbb képviselője4 erős kritikával illette Kálvint, mivel az tevékenyen közremű-
ködött Servet Mihály kivégzésében. Fáy András híres Óramutatójában kijelentette: 

„Különösen nem óhajtanám, hogy a protestantismus szellemét, Calvinnak […] 
írásaiból és példáiból kívánjuk kivonni. Őt, bár csodálnom kell […] vele, mint 
emberrel megbarátkozni […] nem birtam soha. Az absolutismusnak […] nem 
vagyok a barátja. [Calvin ugyanis] genfi presbitériumában elnökösködve […] 
Servetet, ki ellen vendégi, igazsági, keresztyén jogokat megtapodott, elevenen 
megégettette, sok másokat pedig tömlöczöztetett.”5  

Szavai magukért beszélnek, hiszen a korszak liberális gondolkodói elsősorban 
a tudomány és a szellem szabadságának eszméjét hirdették, ezért Kálvin szerin-
tük „uralkodásra termett” lelke, teológiájának egy olyan rideg és zárt rendszerét 
hozta létre, amely miatt „képtelen volt más meggyőződés jogosultságának belá-

                                                 
2 A kutatók „Ki volt Kálvin János, és hogy nézett ki?” kérdéseire adott válogatott válaszo-

kat ld. Szabó Zoltán – Vasady Béla: Kálvin a népi tudatban. Igazság és élet füzetei, VII. [k. n.], 
Debrecen 1936, 8–9. 

3 Ld. ehhez: Bucsay Mihály: A Protestáns Egylet kora. In: uő (szerk.): A Budapesti Református 
Theologiai Akadémia története 1855–1955. Református Egyetemes Konvent Sajtóosztálya, Buda-
pest 1955, 38–72.; Márkus Mihály: Liberalizmus és újortodoxia. In: Bartha Tibor – Makkai 
László (szerk.): Tanulmányok a Magyar Református Egyház 1867 és 1978 közötti történetéből. Studia et 
Acta Ecclesiastica V. Magyarországi Református Egyházi Zsinat Sajtóosztálya, Budapest 1983, 
156–189. 

4 Zoványi Jenő: Cikkek a „Theologiai Lexikon” részére a Magyarországi protestantizmus történetéből. 
[k. n.] Budapest 1940, 137. 

5 Fáy András: Óramutató. [k. n.], Pest 1842, 23. 
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tására.”6 Ám annak köszönhetően, hogy König Tivadar Kálvin című háromkö-
tetes történeti regénye (1863) a reformátort mint a keresztyén hit nagy szerve-
zőjét és védelmezőjét mutatta be,7 Fáy András kijelentései 1864-ig, azaz a Ré-
vész Imre (1826–1881) tollából származó első magyar nyelvű Kálvin-életrajz 
kiadásáig jelentősebb cáfolat nélkül maradtak.8 

1. Révész Imre:  
Kálvin élete és a kálvinizmus (1864) 

Ifj. Révész Imre úgy vélekedett, hogy nagyapja már 1854-ben, „meglehető-
sen racionalista korszakában is a fejében forgatta [Kálvin] életrajzának 
megírását.”9 Ezt Révész 1854. február 10-ei, Pethő Bálintnak címzett levelével 
igazolta,10 amelyben nem sokkal genfi látogatása után Révész így írt: 

„Érdekes volna, ha valaki szépen megírná Kálvin életét is. Dicső nagy ember 
volt az minden tekintetben. Én az ő életírását a nálam lévő forrásokból éppen 
most tanulmányozom.”11 

Gaál Botond minden bizonnyal ifj. Révész életrajza alapján jelentette ki, 
hogy a debreceni lelkipásztor Kálvin életrajzát „tíz évig írta”.12 Kétségtelen 
ugyan, hogy Révész Imre már 1854-ben tervbe vette Kálvin életrajzának meg-
írását, mégis a reformátorról szóló monográfiája elkészítéséről inkább 1861 és 
1864 közötti levelezéséből értesülünk. Ugyanis Révésznek az életrajz megírá-
sára vonatkozó első fontosabb levele 1861 karácsonyán született meg, amely-
ben ezt írta barátjának, Ballagi Mórnak (1815–1891): 

„Én elhatároztam magamat, hogy a jövő év végére Kálvin életét 30–40 nyomta-
tott ív […] terjedelemben megírandom. Kálvin életének némely egyes főbb 
pontjait már eddig gyökeresen vizsgáltam s tanulmányoztam, jelenleg pedig, a 
művelt népek irodalmában az ő életére vonatkozó művekből, s az ő saját mun-
káiból is, a mi közönségünk által megbírható terjedelemben, egész életfolyamát 
és jellemrajzát meg akarom írni. Kevesebb mint másfél év múlva éppen 300 éve 

                                                 
6 Marczali Henrik: 1. Az újkor: A reformatio kora. Nagy Képes Világtörténet VII. Franklin 

Társulat-Révai Testvérek kiadása, Budapest [1898–1905], (330–344) 342. 
7 König Tivadar: Kálvin. Történeti regény. I–III. kötet. [k. n.], Pest 1863. Servethez ld. III. kötet, 

218–219. 
8 Bővebben ld. Magyar Balázs Dávid: „Könyv kell hát, hadd ismerjük meg Kálvin nagy 

szellemét!” Révész Imre Kálvin életrajzának keletkezése, kiadása és recepciója hazánkban. In: 
Református Szemle CV. (2012/2), 176–197. 

9 Révész Imre (ifj.): Révész Imre élete 1826–1881. Debreceni Református Egyház kiadása, 
Debrecen 1926, 205. 

10 Uo. 247. 
11 Levél Pethő Bálinthoz (1854. február 10.). Ld. Révész Imre: Levelek. (Kézirat, Révész Im-

re hagyatéka: Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár = TtREL I, 25, b.). 
12 Gaál Botond: Kálvini vonások a magyarok lelki arcán. In: Confessio XXXII. (2009/1), 

(66–95), 81. 
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Révész Imre levele Ballagi Mórhoz  
(1861. december 24.)  

lesz a nagy Kálvin halálának, s míg 
az angolok, franciák, németek, hol-
landok, sőt még az olaszok iro-
dalma is nagy terjedelemben hirde-
ti Kálvin életét és dicsőségét: addig 
a mi irodalmunk mezején neki 
még egyetlenegy életírója sem 
akadt.”13 

Tény, hogy Révész Imre már 
1861-ben tudatosan készült Kálvin 
János életrajzának megírására, s 
ennek egyik legfontosabb része a 
reformátorról szóló szakirodalom 
felkutatása és vizsgálata volt. 

Ifj. Révész Imre szerint nagyap-
ja „elsősorban kutató volt,”14 ezért 
nem meglepő, hogy Révész meg-
annyi, Kálvin életére vonatkozó 
levele és irata tanúskodik alapos 
kutatómunkájáról, amely elsősor-
ban a témában elérhető legújabb, 
tudományos forrásmunkák beszer-
zésében és használatában mutat-
kozott meg. Minderről Révész 
Kálvin-életrajza előszavában is megemlékezett: 

„Én, a lehető legnagyobb buzgalommal s nem csekély áldozatkészséggel igye-
keztem megszerezni, és meg is szereztem minden értékesebb műveket, melye-
ket Kálvinra vonatkozólag a világirodalom létrehozott.”15 

Révész Imre hagyatéka két olyan bibliográfiai jegyzéket is őriz,16 amelyek 
betűrendben tartalmazzák a Kálvin életét és munkásságát tárgyaló külföldi 
folyóiratok cikkeit, leveleiben mégis a híresebb, idegen nyelvű monográfiákat 
említi. 1862 márciusában Révész Imre ezt írta Ballagi Mórnak: 

                                                 
13 Levél Ballagi Mórhoz (1861. december 24.) A Révész-levelek fotóiért illesse köszönet 

Farkas Zsoltot, a TtREL munkatársát..  
14 Révész Imre (ifj.): Révész Imre élete 1826–1881, 196. 
15 Révész Imre: Kálvin élete és a kálvinizmus. Osterlamm Károly kiadása, Pest 21864 (Előszó, 

VIII.). 
16 Révész Imre: Bibliografiai és másféle jegyzetek. Kézirat. (Révész Imre hagyatéka: TtREL I. 25. 

d. 16.). Tárgymutató a vegyes tartalmú olvasmányokhoz. Kézirat. Oo: TtREL I. 25. d. 23.) 
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Révész Imre levele Ballagi Mórhoz  
(1862. január 24.)  

„Én Kálvin életrajzához már erősen 
készülök. Ami figyelemreméltó ez 
ügyben az európai irodalomban meg-
jelent, azt gyökeresen felösmerni és 
használni fogom, sőt immár haszná-
lom.”17 

Révész Imre egyik Erdős József-
hez írt levelében is közölte a Kálvinra 
vonatkozó lényegesebb művek listá-
ját: 

„Kálvinról az ő halálának három-
százados fordulati pontján a magyar 
kálvinisták is megemlékeznek. Kálvin 
életrajzát én írtam meg 22 nyomta-
tott íven, s ehhez a franciák közül 
Bungenert, Guizot-t, Haag-t, Sayous, 
Flamand-t, Mignet-t és másokat hasz-
náltam fel.”18 

Révész Imre levelének második, 
érdekesebb eleme az életrajz elkészí-
tésének és kiadásának határidejére 
vonatkozik. Sorait olvasva nem feled-
kezhetünk meg arról: a szerző 1861-
ben írta, hogy „kevesebb, mint másfél 
év múlva éppen 300 éve lesz a nagy 

Kálvin halálának”,19 és emiatt Révész Imre 1864 helyett – tévesen – 1863-ra 
tette a nagy reformátor halálának 300. évfordulóját és az életrajz megjelenésé-
nek tervezett időpontját. Közel egy hónap telik el, amíg Révész Imre felismeri a 
Kálvin-évforduló általa hibásan meghatározott időpontját, és ezt írta Ballagi 
Mórnak: 

„Kicsoda az, aki években, hónapokban, s napokban könnyebben tévedhetne, 
mint a történetíró, ki szüntelen ezekkel dolgozik. Ime ez megesett rajtam is […]. 
Én úgy írtam hozzátok, hogy Kálvin halálának 3 százados évfordulati napja,  
a jövő 1863-ik évben lesz. Ez nem igaz, mert Kálvin 1564. május 27. este érte el 

                                                 
17 Levél Ballagi Mórhoz (1862. március 11.). Vö. „A Kálvinra vonatkozó összes irodalmat 

jóformán bírom.” Levél Hegedűs Lászlóhoz (1864. március 30.). 
18 Levél Erdős Józsefhez (1864. június 10.). 
19 Levél Ballagi Mórhoz (1861. december 24.). 
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Révész Imre levele Ballagi Mórhoz  

(1862. január 9.) 

a megoszlattatás óráját. Ezért az ő halálának 3 százados emléke nem a követke-
ző 1863, hanem az 1864-ik évben jő el, ha megérjük azt.”20 

Amiként az bemutatásra került, Révész Imre 1861 karácsonyán részletesen 
tárgyalta Ballagi Mórnak címzett levelében az életrajzi munka időszerűségét, 
majd megemlítette a mű kiadásának nehézségeit is: 

„Ezt azért vagyok bátor tudtodra adni, hogy ha valamikor mostanában a pesti ki-
adókkal érülközni fogsz, légy szíves egy pártól, pl. Heckenasttól és Osterlammtól 
kivenni, nem lennének-e hajlandók az én munkámat annak idejében becsületes dí-
jazással megvenni s kiadni. Szívesen szabadulnék a kiadás nehézségétől, de más-
részről óhajtám, fáradtságom tűrhető díjazását is.”21 

A levél kézhezvételét követően Ballagi, csakúgy, mint a szerző Dévay Bíró 
Mátyás életrajzának kiadásakor,22 ismét barátja segítségére sietett. A Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap (PEIL) főszerkesztője még abban az évben sikerrel járt, 
hiszen Révész Dévay életrajzának kiadója, Osterlamm Károly, nemcsak Kálvin 
életének kiadására, hanem terjesztésére is hajlandóságot mutatott. Ballagi Mór 
ezért írta ezt az 1862. január 6-án kelt válaszlevelében: 

„Egy kedvesebb újévi köszöntővel meg nem lephettél volna, mint amidőn azon 
hírrel leptél meg, hogy Kálvin életét meg akarod írni. Ez szerencsés gondolat, kü-
lönösen most, midőn a 300 száza-
dos ünnep közeledik. Meg is tettem 
a kellő lépéseket a kiadó iránt, és 
Osterlamm hajlandó azt közölni és 
téged illőn díjazni.”23 

1862. január 9-én Révész Imre 
ezt válaszolja Ballagi Mórnak: 

„Örömmel és hálával vettem ked-
ves soraidat, melyekben Kálvin 
életrajzának kiadása ügyében tett 
szíves fáradozásaidról értesítesz. 
Nagyon köszönöm szíves tanácso-
dat is. A napokban írni fogok 
Osterlamm úrhoz.”24 

                                                 
20 Levél Ballagi Mórhoz (1862. január 14.). 
21 Levél Ballagi Mórhoz (1861. december 24.). 
22 Révész Imre: Dévay Bíró Mátyás. Az első magyar reformátor életrajza és irodalmi művei. Oster-

lamm Károly kiadása, Pest 1863. 
23 Ballagi Mór: Levél Révész Imréhez (1862. január 6.). Ballagi kijelentését 1862 júniusában 

újra megismétli: „Osterlamm munkád kiadását és díjazását felvállalja.” Ballagi Mór: Levél Ré-
vész Imréhez (1862. június 28.). A Révész Imréhez írt levelekhez ld. TtREL I. 25. a. 1. 

24 Levél Ballagi Mórhoz (1862. január 9.). 
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Révész Imre levele Ballagi Mórhoz  
(1864. február 8.) 

Így közel négy esztendő „folyt le” elhatározásának megszületése és annak 
gyakorlati megvalósulása között, ugyanis Révész Imre először 1861 decemberé-
ben írta:  

„Elhatároztam magamat […] Kálvin életét […] megírandom,”25 majd a követ-
kező év során három levelében is megemlíti életrajzi művének elkészítését. 
1862-ben két levelében is megírta Ballaginak: „[…] én azonban, ha Isten élete-
met megtartandja, Kálvin életrajzát bizonyosan megírom”, továbbá azt is, hogy 
„én Kálvin életrajzához erősen készülök.” 26 

Az életrajz írása azonban lassan haladt, mert Révész egyik levele szerint 

„Egészségem nincs rendben. […] A minap a hideg […] kilelt; idegzetem gyengül; 
sokszor alig tudok állani a kathedrában; étvágyam egy héten nincs egyszer.”27 

Így egészségi és hivatali gondja-
inak következtében barátjának, 
Hegedűs Lászlónak (1814–1884) 
1864. január 10-én is azt írta: 
„Kálvinnal vagyok elfoglalva.”28 
Révész 1864 februárjában fejezte 
be Kálvin életrajzának megírását, 
ugyanis február 8-án írt levelében 
ezt jelentette Ballagi Mórnak: 

„Kálvint [ti. a kéziratot] maholnap 
sajtó alá adom itt Debrecenben, 
hogy legalább május elején már el 
legyen terjedve a hazában.”29 

A kiadást azonban megnehe-
zítette, hogy Révész még 1864 
februárjában is „Kálvinnal bajló-
dik”,30 ugyanis a könyv „aláírási 
felhívásainak és a debreceni nyom-
da mutatványainak”31 rendezése és 
összeírása sok idejét emésztette 
fel. Az első magyar nyelvű Kálvin- 
életrajz próbaíve 1864 márciusá-

                                                 
25 Levél Ballagi Mórhoz (1861. december 24.). 
26 Levél Ballagi Mórhoz (1862. január 14.). 
27 Levél Ballagi Mórhoz (1862. március 11.). 
28 Levél Hegedűs Lászlóhoz (1864. január 10.). 
29 Levél Ballagi Mórhoz (1864. február 8.). 
30 Levél Hegedűs Lászlóhoz (1864. február 29.). 
31 Levél Ballagi Mórhoz (1864. február 25.). 
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ban, a korrektúra és az előszó pedig áprilisban készült el. Az életrajz próbaívé-
nek javítását követően Révész Imre fontosnak tartotta eljuttatni Kálvin életraj-
zának íveit barátjához, Hegedűs Lászlóhoz. Az ívekhez a következő megjegy-
zést fűzte:  

„Kálvin íveinek egyikét azért küldöm hozzád barátságosan, hogy ha akár en-
gem, akár e művet valami balsors éri, nálatok Patakon legyen meg egy példány 
mint kuriózum.”32  

Ma már jól tudjuk, hogy legvégül sem a szerzőt, sem pedig könyvét nem ér-
te balsors, s így az első magyar nyelvű Kálvin-életrajz időben megjelent 1864 
áprilisában. Osterlamm terjesztői munkájának sikerét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a monográfia ismertetése már 1864. május 1-jén megjelent PEIL 
hasábjain. 

2. Az életrajz nyomán kibontakozó „Kálvin-képek” 
A PEIL akkoriban már a protestáns szellemi és tudományos élet vezető lap-

ja volt, ezért nem meglepő, hogy Révész könyvének „népszerűsítése” céljából, 
ismét csak Ballagihoz fordult. Révész 1864. április 25-ei levelében ezt írta:  

„Ha kezedben lesz a mű, lapozd végig, s valaki ösmertesse meg lapodban igen rö-
viden. Az öreg Szilágyinak ne add; mert elbeszél róla egy évig unalmasan; a kis 
Szilágyinak33 se add, mert az haragszik rám, minthogy ő vitte Filót34 a feltáma-
dásvita során] azon sárba, amelybe én jól belemártottam.”35 

Így Ballagi jobbnak látta a könyvrecenziót Farkas Józsefre,36 a Budapesti Re-
formátus Theologiai Akadémia későbbi tanárára bízni, aki az első magyar nyelvű 
Kálvin-életrajzot folytatásos cikkben mutatta be. Farkas József elsősorban Ré-
vész művének időszerűségét és Kálvin „hősi, egyházszervezői” alakját méltatta: 

„Ismerjük-e az alakot? névleg igen. Tudjuk, hogy ez nem más, mint Kálvin, tud-
juk tán élettörténetének is egy néhány főbb mozzanatát, ismerjük tanait, az álta-
la életbe léptetett intézkedéseket, […] mégis magyar egyházi irodalmunkban 
mindekkorig hiányzott a mű, mely e háromszázad óta vezérképül álló hősét, 
alapítóját egyházunknak részletesebben megismertette volna. […] E nagy hiányt 
pótolá ki Révész úr jelen művével, melyben ismeretes alapos tudományosságá-

                                                 
32 Levél Hegedűs Lászlóhoz (1864. március 30.). Révész Kálvin életrajzának 304 oldalas 

kézirata megtalálható Debrecenben (TtREK R1005). 
33 Az öreg Szilágyi: Szilágyi Ferenc (1797–1876) a Magyar Tudományos Akadémia egykori 

levelező tagja, a kis Szilágyi pedig ifj. Szilágyi Sándor (1827–1899). 
34 Filó Lajos (1828–1905). 
35 Levél Ballagi Mórhoz (1864. április 25.). 
36 Bucsay Mihály: A Protestáns Egylet kora, 62. 
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val úgy a régi kútfők, mint az 
újabb jelesebb munkálatok fel-
használásával […] feltünteti előt-
tünk Kálvin életét.”37 

Révész Imre Kálvinról írt mű-
vét nemcsak dicsérő, hanem bíráló 
szavak is érték.38 Id. Szilágyi Fe-
renc, aki Révész Dévay Bíró Mátyás. 
Az első magyar reformátor életrajza és 
irodalmi művei című monográfiáját 
1862-ben még meleg szavakkal 
üdvözölte,39 1864 nyarán több cikk-
ben is bírálta az első magyar nyel-
vű Kálvin-életrajzot. Id. Szilágyi 
Ferenc Még egyszer Calvin ünnepély 
című írása 1864. május 15-én je-
lent meg a PEIL hasábjain, amely-
ben vitatta az életrajz objektivitá-
sát, és többször is kijelentette, 
hogy a történelmi tények egy ré-
szét Révész Imre vagy szándéko-
san hallgatta el az olvasók elől, 

vagy éppen elferdítve közölte azokat, és azt állította, hogy a tények szándékos 
elhallgatása, illetve elferdítése különösen Servet perének és halálának bemutatá-
sakor tűnik szembe, amikor a Kálvint teljesen ártatlannak találta Servet meg-
égetésében.40 Révész Imre 1864. május 17-én, tehát nem sokkal azután, hogy 
Szilágyi Ferenc megjelentette a PEIL-ben a maga kritikus hangvételű cikkét, ezt 
írta barátjának, Ballagi Mórnak, a lap főszerkesztőjének:  

„Jól tudtam, hogy az öreg Szilágyi meg nem állja, hogy Kálvinhoz hozzá ne 
szóljon. Ez igen szép és helyes dolog; csak az a baj, hogy a valódi alapos eljárás-
ról s különösen a történelmi bírálatról, s erős logikáról az öregnek is, mint fiá-
nak igen sajátságos fogalmai vannak.”41 

                                                 
37 Farkas József: Könyvismertetés. I. rész (Kálvin élete). In: PEIL VII. (1864/18), (555–558) 

557. Révész Kálvin-életrajzát a Sárospataki Füzetek is bemutatta röviden, ld. Heiszler József: 
Könyvismertetés (Kálvin élete). In: Sárospataki Füzetek VIII. (1864), 358–361. 

38 Révész Imre (ifj.): Révész Imre élete 1826–1881, 139. 
39 Szilágyi Ferenc: Könyvismertetés (Dévay Bíró Mátyás). In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 

V. (1862/47), 1510–1514. 
40 Szilágyi Ferenc: Még egyszer Calvin ünnepély. In: PEIL VII. (1864/20), (616–621) 618. 
41 Levél Ballagi Mórhoz (1864. május 17.). 
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Levelét követően Révész azonnal „felvette a kesztyűt.” Néhány szó Kálvinról 
című rövidebb terjedelmű tudományos reflexiója 1864. május 29-én jelent meg, 
amelyben kijelentette: 

„Jól tudtam és tudom, hogy azon felfogással és eredménnyel, amellyel én Servet 
ügyét tárgyaltam, sokan nem lesznek megelégedve; mert régóta általános divat 
volt a Servet szomorú végsorsáért […] Kálvin egyéniségét tenni felelősnek. [...] 
Én Kálvin egyéniségét egészen ártatlannak tartom.”42 

Kettejük irodalmi és nem kevésbé tudományos vitája 1864 júniusában lett 
személyeskedővé és sértő hangvételűvé, amikor Szilágyi Ferenc megjelentette 
Calvin és Servet című folytatásos cikkét. Ugyanis Szilágyi szerint Révész mellőzte 
a Servet-ügyre vonatkozó legújabb forrásokat, és szándékosan rajzolt Kálvinról 
ideális képet: 

„Révész úr […] több kétségtelen történeti tényt megtagadott, elhallgatott, vagy 
amint látszik, nem ismert, sőt megtagadta saját maga elvét is [...] hogy Calvint 
»lehető legtisztábbvalódiságában« állítsa az olvasók elibe.”43  

Szilágyi a maga cikkének második részében is kifejtette, hogy Servet ügyének 
történeti előadását „elhibázottnak tartja”44 az újabb kutatások alapján, de emel-
lett Révész történetírói stílusát is támadta: 

„Nem helyeslem továbbá Calvinnak dicsőítését, nagy és erős szavakban való 
magasztalását.”45 

Révész Kálvin-életrajzának irodalmi vitája, a debreceni lelkipásztor Történelmi 
tájékozás Kálvin és a kálvinizmus ügyében című, hosszabb tanulmányával zárult, me-
lyet a PEIL főszerkesztője, Ballagi Mór mindösszesen nyolc, rövidebb terje-
delmű cikkre tördelt.46 Habár Révész a maga cikksorozatában minden részletre 
kiterjedően sikeresen cáfolta meg Szilágyi Ferencnek az életrajz objektivitására, 
stílusára és nemkülönben Kálvin személyére vonatkozó vádjait, tanulmánya, 
mégis károsan befolyásolta irodalmi működését. Révész levelezése alapján töb-
bek között ez a cikksorozat vezetett el végül a Ballagival való személyes és írói 
barátság megszakításához. Ugyanis Révész az egész „Szilágyi-ügyet” méltatlan-

                                                 
42 Révész Imre: Néhány szó Kálvinról. In: PEIL VII. (1864/22), 690. Révész Imre minden 

bizonnyal Fáy András elhíresült kijelentésére utalt cikkében Servet ügyének tárgyalása kapcsán.  
43 Vö. Szilágyi Ferenc: Calvin és Servet (I. rész). In: PEIL VII. (1864/25), (785–791) 785. 
44 Szilágyi Ferenc: Calvin és Servet (II. rész). In: PEIL VII. (1864/26), (817–824) 818. 
45 Uo. 819. 
46 Révész Imre: Történelmi tájékozás Kálvin és a kálvinizmus ügyében (I–IX. rész). In: PEIL 

VII. (1864/29), 917–921; (1864/30), 947–950; (1864/31), 986–991; (1864/32), 1012–1015; 
(1864/33), 1049–1051; (1864/34), 1080–1085; (1864/35), 1117–1120; (1864/36), 1155–1158; 
(1864/37), 1177–1185. 
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nak és „Kálvin emléke meggyalázásának” érezte.47 Így született meg 1864. au-
gusztus 2-án kelt levele, amelyben csalódottan írta Ballagi Mórnak: 

„Nem egyezik jellememmel az, hogy bár színleg is munkatársa és szellemi gyá-
molítója legyek egy olyan lapnak, melynek semmi határozott elve nincs, s mely-
nek mezején […] rokkant és kalandor eszmék szerencsét próbálhatnak. Ostoba 
ember volnék én akkor, ha azt mondanám, hogy az én művemet ne bírálja sen-
ki. Am bírálja bárhol és bármikor a legszigorúbban, de ne vénasszonyi ostoba 

fecsegéssel, melyben annyi a hiba, ahány 
a szó. […] A nagyközönség előtt bizo-
nyára nem válik becsületedre a Sz. F. el 
való cimborálás. Na de azért éljetek vígan 
és szerencsésen együtt, ha egymást szere-
titek.”48 

Ám Révész Imre és Ballagi Mór sze-
mélyes és írói kapcsolatában Ballagi 1864. 
október 27-én kelt hosszú, mégis szemé-
lyes hangvételű válaszlevele sem hozott 
megnyugvást.49 Révész 1870-ben saját 
költségén indította be az általa szerkesz-
tett Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Fi-
gyelmezőt, amellyel a PEIL irodalmi túlsú-
lyát kívánta mérsékelni. A két szellemi 
óriás kapcsolatában a Figyelmező megszű-
nése hozott érdemi változást (1878), ami-
kor Révész meglátogatta Pesten a majd-
nem egy évtizede nem látott Ballagit, „aki 
»igen érzékenyen« fogadta őt”, Révész 

pedig 1879–80-ban újra a Ballagi lapjában közölte utolsó értékes cikkeit.50 
A korabeli személyes feljegyzések, naplók és magánlevelek alapján kétségte-

len, hogy Révész Imre Kálvin-életrajza, valamint a genfi reformátor személyé-

                                                 
47 Levél Erdős Józsefhez (1865. június 14.) Ifj. Révész ezt a levelet – tévesen – a Balogh Fe-

renchez írt levelek közé sorolja. Vö. ifj. Révész Imre: Révész Imre élete 1826−1881, 139. és 244. 
48 Levél Ballagi Mórhoz (1864. augusztus 2.). Az eset után Révész Imre így írt barátjának, 

Hegedűs Lászlónak: „Vetted-e figyelembe a hős és nagyságos Szilágyi Ferenc elleni pole-
miámat. [...] Én azon meggyőződésben vóltam és vagyok, hogy Sz. F. Kálvinról írott cikkei oly 
alaptalanok, oly logikátlanok, oly ferde, sőt majdnem szennyes irányúak, hogy azokat egy okos 
szerkesztő se vette volna fel. Én tehát Ballaginak minden munkatársi viszonyát félbeszakítot-
tam.” Levél Hegedűs Lászlónak (1864. augusztus 27.). 

49 A levélben Ballagi többek között így írt: „Oh, mily buzgalommal voltam, hogy könyved 
[…] napvilágot lásson […] Azonban midőn Sz. F. bírálatának megjelenése után első leveledet vet-
tem, és abban te az öregről, mint vénasszonyos feleségről a legmélyebb megvetéssel nyilatkozol [.] 
sejtettem, hogy ennek nem jó vége lesz.” Ballagi Mór: Levél Révész Imréhez (1864. október 27.). 

50 Révész Imre (ifj.): Révész Imre élete 1826–1881, 166. 
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ről folyó vita igencsak megosztotta a hazai protestáns értelmiséget. Ez annak 
ellenére igaz, hogy a Kálvin személyéről folytatott úgynevezett Révész–Szilágyi-
vitát a lelkipásztorok közül végül senki sem kívánta újabb tudományos, irodal-
mi érvekkel és adalékokkal gazdagítani a nagy nyilvánosság előtt. Nem így ma-
gánleveleikben és feljegyzéseikben. Jó példa erre elsőként Fábián Mihály őszödi 
lelkipásztor, aki ifj. Révész Imre feljegyzései szerint 1864. július 5-én azt a kéré-
sét fogalmazta meg Révész számára, hogy járuljon hozzá egy Kálvin életéből 
készítendő, 2–2% nyomtatott ívre terjedő kivonat sajtó alá rendezéséhez.51 Ré-
vész Imre válasza ez volt:  

„Nekem mint szerzőnek semmi legkisebb kifogásom nincs kegyed szándéka el-
len, sőt örülök a felett. Munkám jelenlegi birtokjoga azonban az Osterlamm uré, 
s nem tudom, hogy vajjon neki nem lennének-e ellenvetései. […] Legjobb lenne 
talán, ha Ballagihoz méltóztatnék egy pár sort írni rögtön, hogy ő adjon tájékoz-
tatást. Azt is érdekes lenne tudni, hogy vajjon másvalaki Pesten nem foglalko-
zik-e ezen eszmével.”52 
Végül újra leszögezte, hogy szerzőként semmi kifogást sem emel egy olcsó, 

rövidített kivonat kiadása ellen:  
„Általában azt vagyok bátor ajánlani, hogy a mű ne legyen puszta kivonat.  
A Kegyed egyéni színezése és technikája vonuljon azon át. Ott a hol kell, idéz-
heti Kegyed művemet; vagy az előszóban egyszerűen megemlítheti, hogy azt 
használta. […] A jótékony célt Kegyed maga tűzze ki tetszése szerint.” 53 
Sajnálatos, hogy Fábián Mihály több levele nem található meg Révész hagya-

tékában. Ezek hiányában pedig nehéz megállapítani a kivonat „eszméjének” 
további sorsát, és nincs tudomásunk Révész Kálvin-életrajzának Fábián Mihály 
szerkesztette kivonatáról. 

Ám Schneider Pál újverbászi (ma Szerbia) református lelkipásztor szolgatár-
sával, Fábián Mihállyal szemben különös érzékenységgel reagált a Révész által 
megrajzolt „Kálvin-képre”. Ugyanis saját kötetének előzék- és zárólapjain a kö-
vetkezőképpen véleményezte a reformátor személyét a „Servet-pör” kapcsán: 

„Édes Lelki Atya! Ne adja olvasás végett valakinek e könyvet. – Servet esete 
megsemmisíti a magasztos s szép – mostani calvinista hitet s egyházat. – Oly folyt 
az, melyet az emberi érzület utálattal olvas! – Bravo – Calvin! […] Luther, most 
látom, ki voltál te (viszonyítva Calvinhoz)! Calvin! – 0 – Servet! – Folt! Pfu?”54 

                                                 
51 Révész Imre (ifj.): Révész Imre élete 1826–1881, 139. 
52 Révész Imre: Levél Fábián Mihályhoz (1864. július 10.). 
53 Fábián Mihály levelei egykor Révész hagyatékának részét képezték, azonban ifj. Révész 

Imre Fábián három levelét, a címzett fiának, Fábián Zoltánnak ajándékozta id. Révész Imre vá-
laszleveléért cserébe. Ld. Révész Imre: Levél Fábián Mihályhoz (1864. július 10.). Ifj. Révész 
Imre megjegyzése a levél alján. 

54 A Révész-könyv fotóiért illesse köszönet Loment Péter lelkipásztort (Hajdúböszörmény, 
Bocskai tér).  
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Schneider Pál bejegyzése saját Révész-kötetében (1877. június 15.?) 

Látható tehát, hogy a korabeli lelkipásztor értelmiségnek igencsak markáns 
véleménye volt a reformátor személyének megítéléséről Servet kivégzése miatt, 
amelyet még a Révész-féle pozitív „Kálvin-ábrázolás” sem tudott teljes mérték-
ben „megjobbítani”. Ám Schneider mint a liberális teológia „fellegvárának” szá-
mító Budapesti Református Theológiai Akadémia (1855) harmadéves hallgatója55 
még a könyv címéhez is külön leírást csatolt, és így módosította azt: Kálvin élete 
és a kálvinizmus. „Vagyis egy kis sporibus a reformátioról Keverve Korának 
megbocsáthatatlan bűneivel főleg a máglya Kegyetlenségével”. A szerző neve 
mellé pedig ezt írta: Révész Imre, „jobb lett volna neked a tollat nem fogni, mint 
ily csúfosan Calvinod(?) jellemezni”. Úgy tűnik, hogy Schneider Pál elsősorban 
nem a könyv történeti hitelességét vitatta, amiként azt Szilágyi Ferenc tette, ha-
nem a Kálvin eljárása felett való ifjúkori csalódottságát az életrajz írójának kíván-

                                                 
55 A Budapesti Református Theológiai Akadémia jubileumi évkönyvében közölt matrikulált 

hallgatók névsora szerint Schneider Pál 1855-ben született Kiskéren, és 1874. október 5-én irat-
kozott be az akadémiára. Így a könyv olvasásakor (1877. június 15.) minden bizonnyal harmad-
éves volt. Sőt az sem kizárt, hogy Révész életrajza ekkoriban már a reformáció korának „köte-
lező hazai irodalmába” tartozott. Ld. Bucsay Mihály: A Budapesti Református Theologiai Akadémia 
története 1855–1955, 230 (1558. tétel). 



MAGYAR BALÁZS DÁVID: KÁLVIN… A 19. SZÁZADI… ÉRTELMISÉG MAGÁNLEVELEIBEN... 513 

ta felróni. Mindebből kiolvasható, Schneider szemében Servet Mihály szomorú 
végsorsáért egyértelműen Kálvin könyörtelen természete volt a felelős, ezért nem 
meglepő, hogy a könyv olvasása befejeztével a saját egyháztörténetében(!) 
Luthert magasabb polcra helyezte, mint Kálvint. 

A két lelkipásztor között úgyszólván közvetítő álláspontot képviselt Révész 
Imre tanítványa, Balogh Ferenc (1836–1913).56 Ő ugyanis londoni tanulmányai 
alatt ösztöndíjas diákként ismerkedett meg Révész Kálvin-életrajzával, amelyet 
Kain Albert57 ajándékba küldött el neki Debrecenből. Balogh már három napja 
Révész könyvét olvasta, amikor Schneider későbbi véleményéhez (1877) ha-
sonlóan ezt írta Londoni Naplójába 1864. augusztus 10-én: 

                                                 
56 Révész és Balogh kapcsolatához ld. Kovács Ábrahám: Két kálvinista centrum egymásra 

találása: a skóciai ösztöndíj létrehozása. In: Gaál Sándor (szerk.): En Christo. Tanulmányok a 85 
éves Dr. Bütösi János tiszteletére. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2004, 
177–187. 

57 Kain Albert debreceni főorvos volt. Balogh Ferenc szüleinek halála után nevelőként ke-
rül a Kain családhoz, ahol már korán „megszeretik az eszes és jó szellemű férfiút”. Ld. Ötvös  

 
Schneider Pál bejegyzése saját Révész-kötetében  

(1877. június 15.?) 
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„Éjfélig Kálvin-életét olvastam, a Servet története volt nagyérdekű. Sajnálom, 
hogy Kálvin ott nem volt nagy és emberi, a rideg ész uralkodott rajta, a min ki-
haltnak látszott lenni, hogy ő volt Servet elfogatása oka, sőt vádlója, e hiba alól 
nem mentheti őt ki senki. Itt nagyobb volt Luther. Tagadhatatlan, hogy [ezt] 
nem lehet lemosni a túl szigorú Kálvinról. […] Egészen fel voltam izgatva eze-
ket [Servet-ügyeit] olvasván, borzad a lelkem […] az ily ábrándozó őrültet, mint 
Servet volt máglya helyett inkább tébolydába kellene küldeni.”58 

Mindazonáltal néhány nappal később Kálvin egyház- és társadalomformáló 
szolgálatát és Révész életrajzát egységesen szemlélve, mégis kijelentette: 

„Ma megérzém be nagy vigatosság lelki ébredések közt a Révész által írt Kálvin élete. 
Első hatása rám, hogy erős vágy támada bennem […] Edinburgot, a világ protestantiz-
mus északi sarkpontját meglátogatni. Örvendek, hogy nekünk is van már egy Kálvin éle-
tünk, s éppen egy második Kálvin által írva meg. […] Különösen felkeltette érzelmeimet  
a Kálvin elveinek kifejtése s a Lutheranizmus és Catholicizmussal való egybevetése. Ez ko-
ronája ez életrajznak. Kálvin […] visszahívásánál ésélete végnapjai olvasásánál könnyeznem 
kellett. Sok fáradtsággal íratott mű […] de meg lesz gyümölcse […] mi nálunk.”59 

Tény, hogy Balogh Ferenc egyháztörténeti munkássága során mindvégig ki-
tartott a „Servet-pör” és Kálvin személyének eme olvasata mellett. Ugyanis mi-
után Szász Károly a Budapesti Szemlében „hatalmaskodó és ellentmondást nem 
tűrő, tartós gyűlöletre képes”60 emberként jellemezte Kálvint, Balogh Ferenc  
a méltán híressé vált Keresztyén egyháztörténelem című munkájának negyedik füze-
tében (1882) így emlékezett meg a Servet-ügyről: 

„Sem az első 3 század, sem az újabb kor szempontjából nem menthető Kálvin 
és mind örökre sajnálandó, hogy a különben nagy Kálvin nem tudott a századán 
felül emelkedni e tekintetben, s reformátori kötelmének hű betöltése vitte  
a tulzásba őt. Luther […] nem helyeselte az álpróféták megölését, e tekintetben 
emelkedettebben gondolkozott, mint Kálvin.”61 

                                                 
László: Balogh Ferenc életműve. Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, Debrecen 1997, 
114–115. 

58 Balogh Ferenc: Londoni Napló, 259. (Kézirat, Balogh Ferenc hagyatéka: Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kézirattár, DEENK, Ms 28/2). Ld. még Ferenczy Károly: 
Fénylő nyomokon. Dr. Balogh Ferenc debreceni kollégiumi professzor (1836–1913) kéziratos naplója tükré-
ben. Kézirat. (Balogh Ferenc hagyatéka: uo. Ms. 28. 14.) Balogh Ferenc és az első magyar nyel-
vű Kálvin-életrajz kapcsolatához ld. Magyar Balázs Dávid: Kálvin János noyoni fogsága. Egy 
hibás életrajzi adat nyomában. In: Mediárium. Kommunikáció – Egyház – Társadalom III. 
(2009/3–4), 34–46. 

59 Balogh Ferenc: Londoni Napló, 262. 
60 Szász Károly: Kálvin. In: Budapesti Szemle VI. (1878/33–34), (209–245) 243.Vö.: „Azon erős 

vádakat azonban, melyeket Servet miatt Kálvin ellen emeltek, s emelnek […] kénytelenek vagyunk 
visszautasítani.” Thelemann Ottó: Kálvin élete. Hornyánszky Viktor kiadása, Pest 1871, 71. 

61 Balogh Ferenc: Keresztyén egyháztörténelem. IV. füzet, ifj. Csáthy Károly kiadása, Debreczen 
1882, 201. 
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Balogh Ferenc Londoni Naplója, 
amelyben Kálvin személyéről ír Servet kapcsán 

Balogh Ferenc tehát Révész Imre véleményét lényegi kritika nélkül vette át: 
láthatóan nem kívánta sötétebb vonásokkal megrajzolni a tanítómestere, Révész 
Imre által festett „Kálvin-képet”, azonban ő is elismerte, hogy Servet kivégzé-
sével a genfi reformáció történetének könyve egy kitörölhetetlen sötét lappal 
gazdagodott. S mert a protestantizmus korabeli hazai irodalmában továbbra is 
ellentmondásos maradt Kálvin alakjának megítélése,62 amikor Bokor József 
(1843–1917), a Pallas Nagy Lexikona szerkesztőjének kérésére Balogh Ferenc 
egy rövid tanulmányt készített Kálvinról, akkor a szócikkben teljesen egészében 
hallgatott Servet kivégzéséről.63 Ő csupán egy alkalommal említette a spanyol 
orvos nevét, amikor azt jelezte az olvasóknak, hogy Servetről a lexikonsorozat-
nak egyik későbbi kötetében lesz szó.64 

                                                 
62 „[Kálvin] az egyéni szabadság elnyomója volt, és azon kedélyekhez tartozott, kik mély 

meggyőződéstől áthatva […] egész életükben képtelenek voltak más meggyőződés jogosultsá-
gának belátására. Ha Kálvin korábbi században él […] inquisitorrá tette volna szelleme.” 
Marczali Henrik: Az újkor története. Világtörténelem VI. Szerk. Ribáry Ferenc. Mehner Vilmos 
kiadása, Budapest 1883, (250–258) 257. Vö.: A Servet elleni pert „[…] nem szabad a 19-ik szá-
zad mértékével mérnünk meg! Jóllehet a reformátio a lelkiismeret szabadságát és a vallásos tü-
relmet hirdette, azt még maguk a reformátorok sem tudták teljesen átérteni, mert emberek vol-
tak és még nagymértékben koruk befolyása alatt álltak. […] a [Kálvint érő] támadásokkal 
szemben meg kell jegyeznünk, hogy nagy történelmi tudatlanságot árul el azon állítás, mely sze-
rint Servet halálát Kálvin zsarnokoskodó természete idézte volna elő.” Jancsó Sándor: Kálvin 
János élete és egyházpolitikája. Baldi Károly kiadása, Nagyenyed, 1894, 46. 

63 Balogh Ferenc: Kálvin János (lexikonszócikk). In: Pallas Nagy Lexikona. X. kötet. Pallas 
Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest 1894, 73–75. 

64 A lexikon Servet Mihályról szóló rövid tanulmányát Farkas József, Révész Kálvin életé-
nek recenzense készítette el. A szócikk nem vizsgálja a reformátor szerepét Servet kivégzésé-
ben, Kálvin nevét pedig csupán kétszer említi. Farkas József: Servet Mihály (lexikonszócikk). 
In: Pallas Nagy Lexikona. XIV. kötet. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest 
1897, 1069–1070. 
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Összegzés 
Kálvin életéről, valamint egyház- és társadalomformáló szolgálatáról megem-

lékező különféle kiadott cikkek, tanulmányok, monográfiák és kiadatlan magán-
levelek, naplók, személyes feljegyzések azt tükrözik, hogy Kálvin személyének 
megítélése ellentmondásos volt a 19. században. A tanulmány által bemutatott 
kordokumentumok alapján a reformátor alakjának konfesszionalista és liberális 
„ábrázolása” rajzolódik ki. Az előbbi irányzat képviselői (Révész, Balogh, Fábi-
án, Jancsó) Kálvin egyéniségét és fellépését például Servet máglyahalálában egé-
szen ártatlannak találták, de hangsúlyozták: a halálos ítélet végrehajtása nem 
volt méltó a protestantizmus szellemiségéhez. 

A liberális felfogású egyháztörténészek (Szilágyi, Schneider, Szász) szerint 
Kálvin valójában Genf könyörtelen lelki zsarnoka volt, aki a tudomány és szel-
lem szabadságának teljes letörésével kívánta érvényesíteni hatalmát. Servet te-
hát Kálvin korlátlan uralkodásra vágyó lelkületének esett áldozatul. Ám Kálvin 
alakja egységesebb megítélésének nem kedvezett később Warga Lajos (1835–
1900) és Zoványi Jenő (1865–1958) munkássága sem, akik írásaikban Kálvin 
személyét rendre elítélő bírálatban részesítették.65 
                                                 

65 Bővebben ld. Magyar Balázs Dávid: Kálvin János – szent vagy bűnös? A reformátor 
személyének és szerepének megítélése Servet kivégzésében a magyar nyelvű Kálvin-életrajzok  

Balogh Ferenc értékelése Révész Kálvin élete című könyvéről  
(Londoni Napló) 
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The consolidation of the entire law system of Hungary during the 19th century (e. g. laws of 
38/1868, 34/1874, 43/1895, and 33/1896) created a brand-new alliance between Austria (ruled 
by the Habsburg-house) and Hungary, which paved the way for the practical fulfillment of the 
Kiegyezés (Compromise / Ausgleich) in 1867. This special legal situation influenced not only the 
everyday life but also the higher educated levels of the so-called “Reformed Church of Hun-
gary”. In this sparkling intellectual sphere, several essays, books, and cyclopedia were published 
related to the history of the Reformation and the life of John Calvin. Among the pieces of this 
irretrievable literary heritage, the collection of Calvin-biographies (1864−1906) written in Hun-
garian bears a distinctive role. In spite of the rich history of Hungarian Calvin-research, the 
several portraits of Calvin illuminated by these biographies have not been examined until now. 
Among the prominent representatives of the Hungarian Calvin researchers, Imre Révész did 
the first substantial contribution to the opening of the closed world of Calvin’s collective 
memories in Hungary. One of his best-known books was the Life of Calvin (1864). It was the 
first biography of Calvin published in Hungarian. However, Révész’s evaluation of Calvin’s 
personality and his role for example in Servetus’ death caused a long-standing debate in the 
published and the unpublished works of Calvin-researchers as well. Namely, Révész and his 
famous follower, Ferenc Balogh (1864), believed the reformer was “quite innocent” in the 
death penalty of Servetus, but their literary “opponents”, for instance Ferenc Szilágyi (1864), 
Pál Schneider (1877), Károly Szász (1878), Lajos Warga (1887), Ferenc Kanyaró (1891), and 
Jenő Zoványi (1908), depicted Calvin as a bloodthirsty tyrant, dictator of Geneva who perse-
cuted intellectual freedom entirely. 

Keywords: John Calvin, Calvin-portraits, Hungarian Calvin-biographies, Hungarian memoirs of 
Calvin, Michael Servetus, Imre Révész, Ferenc Szilágyi, Pál Schneider, Ferenc Balogh, Lajos 
Warga, Jenő Zoványi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


