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F o r r á s :  http://www.calvin09.org/media/pdf/bio/Busch_Wer_war_Calvin_D.pdf – a 2009-
es Kálvin-év német honlapja (állapot: 2009.01.22). Előadás a 2007. április 15-én Genfben 
megtartott Nemzetközi Kálvin Konzultáción. Teljes, szöveghű fordítás. 
A  s z e r z ő  1937-ben született, svájci református hittudós. Teológiai tanulmányait 
Wuppertalban, Göttingenben, Heidelbergben, Münsterben és Bázelben végezte. A Bázeli 
Egyetemen, ahol Karl Barth tanársegédje volt (1965–1968), teológiai doktorátust szerzett 
1977-ben. Előbb lelkipásztorként és rádiós igehirdetőként működött, majd 1986-ban a 
rendszeres teológia tanárává nevezték ki a Göttingeni Egyetemen (Németország), amelynek 
jelenleg professor emeritusa és az ugyanott működő Karl Barth Kutatóközpont vezetője. A 
kolozsvári és a debreceni protestáns teológiai fakultáson díszdoktori címmel tüntették ki. 
Számos monográfia szerzője (egyebek közt Karl Barthról, a pietista Johannes Buschról, 
Kálvinról és más reformátorokról írt könyveket), valamint több tanulmánykötet szerkesztője. 
Főbb művei a közelmultból: „Verbindlich von Gott reden, Gemeindevorträge (Gleichgültigkeit 
als Herausforderung christlicher Rede heute)” (Kötelezően szólni Istenről, Gyülekezeti 
előadások [A közömbösség mint kihívás a keresztény beszéd felé], Wuppertal –Neukirchen-
Vluyn, 2002); „Credo, Das Apostolische Glaubensbekenntnis” (Credo, Az Apostoli Hitvallás, 
Göttingen, 2003); „Die Barmer Thesen, 1934–2004” (A barmeni tézisek, 1934–2004, 
Göttingen 2004); szerk. és előszó: „Karl Barth, Briefe des Jahres 1933” (Karl Bart levelei az 
1933-as évből, Zürich, 2004). 
 
 
1. Korábbi értelmezések 
 
A mintegy száz évvel ezelőtti Kálvin-értelmezésekre visszatekintve a legkülönbözőbb 
felfogásokra bukkanunk, amelyek évtizedeken át párhuzamosan határozták meg a 
reformátorról alkotott képet. Albrecht Ritschl szerint Kálvin felcserélte Luther 
megkülönböztetését az egyház mint kegyelmi intézmény, ill. az állam mint a rend és a 
büntetés szerve között, és olyasmiről beszélt, ami a német lutheránusok számára 
elképzelhetetlen: a törvény előtti egyenlőségről és annak lehetőségéről, hogy a nép 
megdöntsön egy zsarnokot.1 Ezt a felfogást ismételte meg Dietrich Bonhoeffer 1940-ben 
megjelent „Etikájában”2. A baseli kultúrtörténész, Jacob Burckhardt ezzel szemben 
kijelentette: „Azt az egyszemélyes zsarnokságot, amikor egyetlen ember a saját 
szubjektivitását teszi általános törvénnyé, és nemcsak elnyom vagy száműz minden más 
meggyőződést…, hanem a legártatlanabb ízlésbeli dolgokban nap mint nap mindenkit meg is 

                                                
1 A. RITSCHL: Geschichte des Pietismus I, Bonn, 1880, 61–80. 
2 D. BONHOEFFER: Ethik, München, 1958, 43. 



sért, senki se vitte jobban túlzásba”, mint Kálvin.3 Ezt a vonalat követte Stefan Zweig, az író 
1937-ben, amikor Kálvin-ábrázolásokra támaszkodva ördögi lénynek mutatta be Adolf 
Hitlert.4 De Karl Barth is azt írta, hogy Kálvinról a zsarnokság és a farizeizmus jut eszünkbe. 
„Egyikünk … sem szeretett volna ebben a szent városban [Genfben] élni.”5 

André Biéler előtt már Ernst Troeltsch is cáfolta Max Weber széles körben elterjedt 
nézetét, amely szerint Kálvin lett volna a kapitalizmus egyik atyja.6 A reformáció egyházain 
belül a 20. század elején valójában a vallásos szocializmus alakult ki Kálvin nyomában, 
szemben a konzervatív lutheranizmussal.7 Az Egyesült Államokban, a Princetoni Egyetemen 
tanító Charles Hodge – Troeltschtől eltérően – a két birodalomról szóló lutheri tanítás egyik 
képviselőjének tartotta Kálvint. Eszerint az egyháznak mint olyannak semmi köze a világi 
ügyekhez. Ez akkor is érvényes, ha Hodge így folytatja: a politikusok nem köthetik be az 
egyház képviselőinek a száját, ha azok Isten igazságáról és törvényéről tanúskodnak.8 A 
holland Abraham Kuyper Hodge-hoz kapcsolódva kijelentette: a kálvinizmus egyrészt 
szigorúan különbséget tesz az állam és az egyház, ill. a kultúra között, másrészt azonban 
mindkettő közvetlenül Isten uralmának van alárendelve.9 E szövegek nagy részéről 
elmondható, hogy inkább általánosságban az úgynevezett kálvinizmusról szólnak, mintsem 
Kálvinról, vagy ahogy Stanford Reid mondta 1991-ben: gyakran úgy beszélnek Kálvinról, 
„hogy közben nem veszik maguknak a fáradságot, hogy utánanézzenek, mit is mondott 
valójában.”10 
 
 
2. Kálvin teológiájának középpontja 
 
Igaz, hogy kérdésfeltevésével minden korszak meghatározza kutatásainak eredményét, de 
talán kijelenthetjük, hogy az utóbbi években és évtizedekben igyekeztek alaposabban 
meghallani, „mit is mondott valójában” Kálvin – a reformáció hajnalán mindenekelőtt 
Franciaországban és Genfben. Lassan megértettük, hogy a reformációnak – amint azt 
Németországban előszeretettel hangoztatják – nem Luther személye az egyedüli mércéje. 
Így az is világosabbá vált, hogy a reformáció és a római katolicizmus között voltaképp nem a 
megigazulás tanának megfogalmazása az egyedüli döntő különbség. Ezt fontos 
leszögeznünk, noha Kálvin ragaszkodott hozzá, hogy a megigazulás csakis a kegyelemből 
fakad, jóllehet az 1Kor 1,30 alapján a korabeli lutheránus vallásnál határozottabban vallotta, 
hogy a megigazulás elválaszthatatlan a megszentelődéstől: „Őt [Krisztust] tette nekünk Isten 
bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.” Hogy milyen tisztán 
képviselte a megigazulás tanát, kitűnik differenciált állásfoglalásából, amely lényegében az 
első protestáns hozzászólás az egyébként színvonalas tridenti megigazulástanhoz (1547). 

                                                
3 Vö. W. KAEGI: Jacob Burckhardt, 5. k., 1973, 90. 
4 ST. ZWEIG: Castellio gegen Calvin oder ein Gewissen gegen die Gewalt, 1936. 
5 K. BARTH: Die Theologie Calvins 1922, Zürich, 1993, 163. 
6 E. TROELTSCH: Gesammelte Schriften I, Tübingen, 1912, 713. 
7 I. m., 721. 
8 CH. HODGE: Discussions in Church Policy, New York, 1878, 104–106. 
9 A. KUYPER: Calvinism, Six Stone-Lectures (1898), Grand Rapids, 1931. 
10 ST. REID: „Early Critic of Capitalism (II)”, R.C. GAMBLE: Articles on Calvin and Calvinism, 11. k., New York 
– London, 1992, 169. 



Utóbbit ekkor még nem is tették közzé hivatalosan, Kálvin azonban nem csak a szövegét 
ismerte, hanem tudomása volt a zsinati atyák vitáiról is. Az állásfoglalás 1999-ben jelent meg 
először németül tanulmányainak összkiadásában. Ahogyan Anthony Lane rámutatott, Kálvin 
már a tridenti zsinat előtt részt vett az evangélikusok és a rómaiak között főként a 
megigazulástanról folytatott regensburgi beszélgetésen.11 A protestáns Kálvin-magyarázók 
napjainkban arról vitáznak, hogy milyen mértékben juthatna egyességre a két felekezet épp 
Kálvin tanítása révén a Gal 2,16 páli kijelentéséről, mely szerint a hit cselekedetek nélkül 
tesz megigazulttá, míg a Gal 5,6 szerint a szeretet által. 

Ami tehát a megigazulástant illeti, Kálvin mindenképpen reformátor, de Rómától 
másban tért el. Bernhard Cottret 1995-ben Párizsban megjelent Kálvin-életrajza szerint 
Kálvin számára az 1534. év végén kitört párizsi plakátügy hozta meg a fordulatot. Az itt-ott 
kifüggesztett plakátok a Zsidókhoz írt levélre hivatkozva hevesen bírálták a misét: valójában 
Krisztus az egyetlen közvetítő és az egyetlen pap, aki egyszeri áldozatával illuzóriussá teszi 
az emberi egyházi hivatalnokok papi méltóságát, amely a római gondolkodásban olyannyira 
központi szerepet játszik.12 Az éppen ezen a ponton tapasztalható ellentét akkor tudatosult 
igazán Kálvinban, amikor I. Ferenc francia király a plakátragasztás után Párizsban 
eucharisztikus körmetetet rendezett, s közben az útszélen „feláldozták”, azaz megégették 
azokat az „eretnekeket", akik vitatták a miseáldozat katolikus értelmezését.13 Az eseményt 
feldolgozva Kálvin – Zwinglitől eltérően – nem a késő középkori igeistentiszteletet 
szorgalmazta, és maga a liturgia sem vált közömbössé számára. Valójában, miként Christian 
Grosse rámutatott, az ősegyházi példa nyomán törekedett a liturgia újjáalakítására.14 Ennek 
középpontjában, az Istennel Krisztus által történő kiengesztelődést az Úrvacsorában a 
Szentlélek közli az emberekkel, akik e kegyelemért hálából Isten gyülekezetének vallják 
magukat. Kálvin – állítólag Genf teljhatalmú ura – azonban még arra sem volt képes, hogy a 
magisztrátussal szemben érvényre juttassa komoly felismerését, hogy ti. az Úrvacsora 
minden istentisztelethez hozzátartozik, nyilvános imák (vagyis zsoltárénekek) és 
írásmagyarázat kíséretében (a Szentírást pedig nem kiválasztott perikópák alapján olvassák, 
hanem lectio continua formájában).15  

Az a tény, hogy Kálvin számára az Úrvacsora helyes értelmezése volt a római 
egyházzal folytatott vita legfontosabb mozzanata, jól látható abból, hogy milyen sok helyet 
foglal el az erről szóló értekezés Institutio Christianae Religionis című műve 1536-os első 
kiadásában. Kritikáját a mű jóval terjedelmesebb végleges kiadásában (1559) a könyv több 
mint harmadát kitöltő s magáról az egyházról szóló vitává bővítette. Azt is mondhatnánk, 
hogy ez a fő témája a reformátorok második nemzedékének. Még ha igaza is van Wilhelm 
Neusernek abban, hogy az 1559-es kiadás négy különböző részének felépítése zavaró16, 
azért véleményem szerint egyértelműen kiderül belőle, hogy Kálvin az első három részben 
Istenről mint Atyáról, Fiúról és Szentlélekről akar beszélni, és a részletes negyedik részben 
az egyházról – vagyis azokról a külső eszközökről, amelyekkel Isten meghív minket a vele és 

                                                
11 H. SELDERHUIS (szerk.): Calvinus Praeceptor Ecclesiae, 2004, 233–264. 
12 B. CROTTET: Calvin, Paris, 1995, 109. 
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14 Calvin-Studienausgabe, 2. k., 137–225. 
15 CHR. GROSSE: „Dogma und Doctrina bei Calvin”, H. SELDERHUIS (szerk.): Calvinus Praeceptor, i. m., 189 kk. 
16 W. H. NEUSER: „Einige Bemerkungen zum Stand der Calvinforschung”, vö. Calvinus Praeceptor, i. m., 189. 



egymással való közösségre. Itt Kálvin hosszasan vitatkozik a római egyháztannal. Az az 
izgalmas benne, hogy ugyanazokkal az alapadatokkal dolgozik, mint a másik oldal, de 
ezeket formai és tartalmi szempontból merőben másként fogja fel. Az egyházról szóló római 
tanítás lényegét támadja: szerinte már nem igazolható a pápai rendszer.17 Nem gondolnám, 
hogy a korabeli lutheránus vallás ehhez jelentősen hozzájárult volna. Kálvin azonban 
jelentős mértékben. 

A római és a kálvini oldal közös felfogása szerint Krisztus mint Isten és ember közötti 
közvetítő három hivatalt tölt be: a pap, király és próféta hivatalát. A római oldaltól eltérően 
azonban Kálvin hangsúlyozza, hogy Krisztus él, és ezért ezt a három hivatalt nem adta és 
nem is adhatja tovább egyházi intézményeknek. Úgy viszonyul az Egyházhoz, mint fej a 
testhez – nincsenek pótfejek. Ő vezeti az egyházat, amely a testvérek vele összekapcsolódó 
és az egymással való kölcsönösségben fennálló közössége – ahogy az az 1545-ös genfi 
katekizmusban olvashatjuk.18 Minden tag részesül a fejből, de mind csak úgy, mint testének 
tagjai. A Krisztusba vetett hitben minden keresztény közvetlenül részesül Krisztus hármas 
hivatalában. És az egyházi közösség emberi vezetői is csak Krisztus testének a tagjai, nem 
pedig a gyülekezet fői. Ezt azáltal nyilvánítják ki, hogy a három hivatalt vezetőségükön belül 
különböző személyekre osztják ki, akik közösen vezetik az egyházat. És így az egyházi 
vezetés által gyakorolt három hivatal is új jelentést nyer a római egyházzal szemben: a 
pásztorok Krisztus prófétai tanító hivatalának felelnek meg, tehát semmiképpen sem papok – 
talán ez vág leginkább elevenébe a római felfogásnak. A presbiterek töltik be Krisztus királyi 
hivatalát – ők vezetők és lelkigondozók, de nem uralkodnak a gyülekezeten. A papi 
szolgálatnak, amelyet Krisztus a kereszten egyszer s mindenkorra teljesített, a szegényekért 
végzett diakóniai szolgálat felel meg. 

A mai Kálvin-kutatás azonban alig foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy miben látta a 
genfi reformátor a korabeli római egyháztól való eltérés lényegét – noha azt gondolom, hogy 
látásmódja ma is időszerű, amikor a református lelkészek oly szívesen tekintik magukat 
papoknak, a lutheránusok pedig kissé zavarba jönnek, mivel a megigazulástannal 
kapcsolatos felfogásuk már nem szükségképpen választja el őket a római egyháztól. Nem 
azt állítom, hogy az egyházról szóló tanítás Kálvin teológiájának centruma. A középpont 
Jeremiás-kommentárjának egyik állításával jellemezhető: „Ubi cognoscitur Deus, etiam 
colitur humanitas” – „Ahol Istent megismerik, és komolyan veszik, ott az emberségről is 
gondoskodnak.”19 Ez a mondat találóan jelzi Kálvin törekvését a lutheri teológiának azzal a 
tendenciájával szemben, amely Krisztus istenembersége alapján hajlamos megfeledkezni az 
Isten istensége és a mi emberségünk közti különbségről ahelyett, hogy tiszteletben tartaná. 
 
 
 
 
 
                                                
17 Vö. TIMOTHY GEORGE (szerk.): Calvin and the Church, A Prism of Reform, Louisville, 1990; STEFAN SCHELD:  
Media Salutis, Zur Heilsvermittlung bei Calvin, Wiesbaden, 1989 (az Institut für Europäische Geschichte, Mainz 
kiadása), 125. k. 
18 J. CALVIN: Catechism of Geneva, Questions 34–45. 
19 E. F. K. MÜLLER: Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche, Leipzig, 1903, CO 38,388. 



3. Szövegkiadások 
 
A mai Kálvin-kutatás szemlátomást keveset foglalkozik ezekkel az alapvető kérdésekkel. 
Pozitívan megfogalmazva: rendkívül intenzíven törekszik arra, hogy sok kis, különálló és 
tapogatózó lépésben újra felfedezze Kálvint. A rá háruló roppant feladatok közül az első 
Kálvin hátrahagyott szövegeinek új vagy épp első feldolgozása és széles körű 
megismertetése. Kálvinnak csakugyan vannak olyan, meglehetősen fontos szövegei, 
amelyek a XVI. század vagy a XVII. századi első leideni nyomtatott kiadás óta nem jelentek 
meg nyomtatásban, de olyanok is, amelyeket még soha nem publikáltak. A XIX. és a XX. 
században a különböző kiadásokban hozzáférhető Institutio mellett számos egyéb Kálvin-
szöveg is megjelent eredeti nyelven és fordításokban: kommentárok a bibliai könyvekhez, 
levelek és vitairatok. A legfontosabb és legátfogóbb publikáció a Calvini Opera (1877-től 
kezdve 59 kötetben, eredeti nyelven). Ennek kisebb kiadása a Calvini Opera Selecta (kiad. 
Peter Barth és Wilhelm Niesel, 1929–1936). A régebbi kiadások azonban egyfelől 
hézagosak, másfelől nélkülözik a tudományos színvonalat, mint pl. a latin bibliai 
kommentárok August Tholuck kiadásában (XIX. század közepe). Éppen itt lépnek be most 
az újabb szövegkiadások, amelyek megpróbálnak egyrészt tudományosan vállalható 
szövegeket nyújtani, másrészt igyekeznek kiegészíteni a hézagokat. Az újabb kiadások 
nyilvántartásához nélkülözhetetlen mű: Michael Bihary: „Bibliographia Calviniana, Calvins 
Werke und ihre Übersetzungen” [„Kálvin művei és azok fordításai”], Prága, 2000. 

Ilyen hézagot pótol 1961 óta a Supplementaria Calviniana, Sermons inédits 
[„Kiadatlan beszédek”] című sorozat, amely hatszáz, nyomtatásban még nem közölt 
prédikációt kíván közkinccsé tenni. Valójában Kálvin jóval több, mint 2400 prédikációt 
mondott.20 Ez a kiadás a becslések szerint tizenöt vagy annál is több kötetre rúg majd. A 
középfrancia nyelven írt, sokszor tíz sűrű oldalnyi prédikációkból kitűnik, hogyan használta 
fel Kálvin az ősegyházi, a középkori egyházi és a zsidó szövegmagyarázatokat.21 Eredeti 
nyelvű bibliakommentárjait jelenleg a kereken száz éve megjelent Calvini Opera c. 
életműkiadás tartalmazza. Az új sorozat, amely nyolc neves Kálvin-kutató gondozásában, 
hasznos irodalmi utalásokkal és lábjegyzetekkel jelenik meg, merész vállalkozás: a még 
Kálvin életében kinyomtatott és általa is ellenőrzött végső változaton alapszik (Ioannis Calvini 
Opera Omnia, a genfi Librairie Droz kiadásában). Az eddig nyolc kötetből álló új sorozatba 
felvették Kálvinnnak a Római-levélhez írt kommentárjának Thomas H. C. Parker által 
gondozott kiadását is. Ez az a kommentár – Kálvin első bibliamagyarázata – melyet a 
reformátor 1539-ben Strassburgban készített nagy műgonddal és 1551-ben dolgozott át. 

Mivel az értő olvasó is nehezen birkózik meg a régi nyelvekkel – nem csak a 
középfranciával, hanem sokkal inkább Kálvin mesteri klasszikus latinjával –, a szövegek e 
nyelveken történő közreadása számos tudományos képzettségű olvasó számára is a 
szövegek elzárásával ér fel, és azzal az eredménnyel jár, hogy csak szűk szakértői kör 
számára válnak hozzáférhetővé. Ahhoz, hogy Kálvin „csattanós stílusát és kifinomult 
teológiai érvelését” megértsük, otthonosan kell mozognunk a nyelvekben, amelyekben ő is 
otthon volt. „Ha napjainkban valaki meg akarja szólaltatni Kálvint, le kell fordítania” – írja 

                                                
20 J. CALVIN: Predigten über das 2. Buch Samuel, XIII. 
21 I. m., XXXII. 



Christian Link az 1994 óta többekkel közösen kiadott tudományos Kálvin-összkiadás 
előszavában. E könyvsorozatban, mely a kálvini teológia reprezentatív darabjait tartalmazza 
eredeti nyelvükön és német fordításban, eddig négy kötet jelent meg, s hamarosan 
napvilágot lát a Római levélhez írt kommentár is két kötetben. Mivel a klasszikus nyelvek 
oktatása csökkenő tendenciát mutat, a jövőben nem boldogulhatunk fordítás nélkül. Úgy 
tűnik, az angol fordítások megelőzték a német nyelvűeket. 
 
 
4. Új értelmezések 
 
A szövegközlés nagy feladata mellett, amelyet a legújabb tudományos Kálvin-kutatás végez, 
szinte átláthatatlan bőséggel burjánzik az egyéni kutatómunka. A legújabb publikációkat 
Peter de Klerk sorolja fel a Calvin Theological Journalban 1971 óta megjelenő Calvin-
Bibliographyban. Az újabb közleményekre már optikailag is jellemző, hogy a szövegek fele 
lábjegyzetekből áll, melyek az egyéni kutatások bőséges – a olvasó számára azonban 
elérhetetlen – tárházára utalnak. Előfordulnak olyan állítások is, amelyeket csak 
hipotézisekkel lehetne bizonyítani. Három kutató nemrég megjelentetett egy munkát, amely 
dokumentumok híján csupán „számos kérdést nyitva hagyó kísérlet”.22 Más tanulmányok 
még egyszer körülményesen bebizonyítják, amit már régóta tudunk. Ettől eltekintve a Kálvin-
kutatásnak is az lehet a problémája – az említett nyelvi nehézségeken túl –, hogy itt is, mint 
oly sok mai tudományban, speciálisabb témák vetődnek fel szakemberek egyre szűkülő 
körében, miközben még a teológiailag képzettek között is egyre több a hozzá nem értő. E 
problémára nincs megoldásom, a kérdés csupán az, hogy kinek szolgál szorgalmas 
munkájuk? A választ maguknak a szakértőknek kell megadniuk. Úgy vélem, szakszerű 
választ csak akkor fognak tudni adni, ha Kálvin megértésére irányuló buzgalmukban hagyják, 
hogy Kálvin megfertőzze őket, s hogy „a sánta küldöttel” együtt megértsék, amit Isten neki és 
mindnyájunknak megmutatott. „Calvinus praeceptor ecclesiae” – ez a címe a legutóbbi 
nemzetközi Kálvin-szimpózium kiadványának. Vajon ott csakugyan úgy tekintettek-e rá, mint 
az egyház tanítójára, és komolyan vették-e tanítását? 
 Nem volna azonban tisztességes, ha a legújabb kutatásokhoz csupán kritikus 
kérdéseket fűznénk. El kell ismernünk, hogy e munka nyomán sok tekintetben élesebb fény 
vetül Kálvinra és világára, sőt életművének rejtett zugaiba is betekinthetünk, s végül 
közelebb kerülünk a reformátorhoz. Megduthatjuk, hogyan viszonyult Martin Bucerhez23 és 
Clairvaux-i Szent Bernáthoz24, Melanchtonhoz25, Jan Laskihoz26 és genfi kollégáihoz27, Szent 
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Ágostonhoz28, Pighiushoz29 vagy a lengyel Zsigmond Ágost királyhoz30 és másokhoz. 
Megláthatjuk őt fiatal emberként31, de éppígy a nőkhöz32, a gyerekekhez és a fiatalokhoz33, az 
anabaptistákhoz34 vagy épp a görög filozófiához35 fűződő viszonyában is. Leginkább azonban 
teológusként jelenik meg előttünk, aki egyaránt foglalkozik a hermeneutika36, az 
antropológia37, a predesztinációtan38, az üdvösségközvetítés39, az eszkatológia40, a doctrina41, 
az imádáság42 témájával és sok egyéb kérdéssel is.  

Az írások hosszú listáját nem szükséges továbbiakkal kiegészítenünk. A kutatások 
természetesen nem azonos irányt követnek, és jó ideje már nem is mind hivatkoznak 
egymásra. Afféle kirakós játék módjára mégis összeilleszthetők, és így sokat megtudhatunk 
belőlük a genfi reformátorról és művéről. 

A Kálvin-szakirodalom további felsorolásánál talán fontosabb, ha megemlítem, hogy a 
számtalan prédikáció és bibliakommentár tükrében a Kálvinról és teológiájáról alkotott kép az 
utóbbi időben változásnak indult. Címszavakban megfogalmazva: korábban Kálvint főként 
Institutiója felől és polémikus írásaival összefüggésben értelmezték, most viszont főként 
prédikációit és írásmagyarázatait kezdik olvasni. Már nem annyira a dogmatikus, sokkal 
inkább az egzegéta kerül közelebb hozzánk. Teológiai előadásainak tartalma ugyanis nem 
az Institutio volt, hanem a szövegek magyarázata, melyet hivatalos írnokok jegyeztek le, s 
később meg ki is adtak. Számára a teológiai oktatást az írásmagyarázat jelentette – 
ugyanakkor Kálvin számára a prédikáció is írásmagyarázat volt. Mindkettőt úgy adta elő, 
mint doktrínát, ami Victor dʼAssonville szerint nem más, mint kijelentés Isten megbízásából, 
eltérően a dogmától, amely az erről szóló emberi tanítás.43 A prédikáció nem ugyanaz, mint 
az előadás, de Kálvinnál nincs alapvető különbség közöttük: az előadások a prédikációk 
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rövid és tömör előkészítései, amelyekben aztán ugyanazt részletesebben, szemléletesebben 
és a hallgatókra szabva adja elő. Kálvinnak a hivatalról szóló tanítása szerint a prédikáció és 
az előadás összetartozik: mindkettő az egyház prófétai megbízatásának teljesítése. Az 
utóbbi időben épp ezeket a szövegeket vonták be erőteljesebben Kálvin teológiájának 
kutatásába. Tanítása ekként, ha nem merőben más, de sok szempontból új megvilágításban 
mutatkozhatott meg – egyrészt a szövegekkel kapcsolatos mélyreható megfigyelések, 
másrészt a hallgatókat vagy olvasókat célzó megszólítások sikeres összjátékában. 

Max Engammare például Kálvin Teremtés-értelmezésével foglalkozik.44 Szerinte a 
genfi reformátor számára Ábrahám alakja vigasztaló példa. Kálvin egész élete során 
menekültnek tekintette magát, és így is fordult az emberekhez: a franciaországi 
üldözöttekhez, akik azt remélték, hogy országukban megvalósulhat Krisztus uralma; 
azokhoz, akiknek szorongattatásaik miatt menekülniük kellett hazájukból – sokan közülük 
Genfben telepedtek meg –, és azokhoz, akik e hittestvéreiktől tanulják meg, mit jelent a hit. 
Wilhelmus H. Th. Moehn Kálvinnak az ApCsel 1–7-hez írt, általa megjelentetett prédikációi 
kapcsán külön is utalt Ábrahámra mint „Isten egyházának atyjára”.45 Moehn itt az ApCsel 7 
magyarázata mellett kitért Ábrahám alakjára is, amely Kálvin egyidejűleg íródott Teremtés-
értelmezésében szerepelt. Szerinte Ábrahám annak előképe, hogy az igazi hit 
elválaszthatatlan az engedelmes követéstől. Ábrahámmal Kálvin egyúttal saját korának 
kiemelten vitás kérdését, a nikodemitizmust is célba vette: azok magatartását, akik bár 
szívükben evangéliumi hitűek, ezt a külső életben, a más vallású többséghez alkalmazkodva, 
tagadják. Abból tehát, hogy Ábrahám később a pogányok között élt Kánaánban, szerinte a 
helyi genfiek számára az a feladat adódott, hogy ne a várost, ne felebarátaikat, hanem 
önmagukat „hagyják el”. És egyben – tekintettel Ábrahámnak utódaiért érzett aggodalmára – 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a felebaráti szeretetnek a következő nemzedékekre is ki kell 
terjednie. Az ilyen munkák ígéretesek: jelzik, hogy mi minden kerülhet még a napvilágra, ha 
Kálvin prédikációit és exegéziseit még jobban feltárják. 
 
 
5. Kálvin etikája 
 
Robert Kingdon kérdésfeltevése, amely megvilágító módon gazdagítja, ugyanakkor 
helyesbíti is a genfi reformátorról alkotott képünket, észak-amerikai kutatók egész raját 
indította érdekes vizsgálódásra. A kérdés így hangzik: mi az, amiben a kálvini Genf új és 
más volt a középkorhoz képest?46 E kérdés valójában a korabeli Genfben zajló szociális és 
gazdasági tevékenységekre vonatkozik. Kingdon szerint a középkorban is segítettek a bajba 
jutott szegényeken. A XVI. század újdonsága az volt, hogy ezt a munkát ésszerűsítették és 
laikusokra bízták. De mivel járult ehhez hozzá Kálvin? Mark Valeri szerint Kálvin a közjóléti 
gazdaságot az etikával összhangban gondolta el.47 Azáltal, hogy a versenyszellemmel 
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szembeállította a közösséget, szembefordult kora gazdasági trendjével.48 Kivált az uzsora 
ellen harcolt, s mivel az uzsora előszeretettel bújik egyre-másra különböző jogcímek mögé, a 
nyelvvel való visszaélés ellen is küzdött és a megbízhatóságot szorgalmazta – nem vak 
radikalizmussal, hanem olyan teológusként, aki gyakorlati észjárásával különbséget tud tenni 
hitelezést és uzsora között. Ekként a társadalmi szolidaritásért szállt síkra. Kálvin szándékát 
hangsúlyozva Valeri néven nevezi a reformátori kritika tárgyát: „ A társadalmi együttélés 
során a kommunikáció kötelékeinek megszűnése elszigeteli egymástól az egyéneket, és oda 
vezet, hogy visszaélnek a másik emberrel: tárgynak tekintik és hasznot húznak belőle.”49 
Jane Demsey Douglass így ír: Kálvin szerint „a gyógyult emberség nem individualista, 
hanem szociális”. Az emberek egyenlőek és egymás számára vannak teremtve; ha az ember 
vét ez ellen, akkor bűnt követ el és Isten haragját vonja magára.50 Kálvint itt nyilvánvalóan a 
személyes felelősség érdekli, egyúttal azonban a társadalmi szolidaritásra is figyelmet fordít. 
A krisztusi test kölcsönösségére is gondol, amikor azt a kölcsönösséget hangsúlyozza, 
melynek jegyében a városvezetés tagjai és az egyházi presbiterek nyilvános felelősséggel 
végzik munkájukat. 
 Amint az említett kutatók rámutattak: prófétai feladatvállalása során Kálvin 
mindenekelőtt két ügyet karolt fel a genfiekkel szemben. Pontosabban: a szegénységnek és 
a nyomornak azt a két formáját, amelyek belátása szerint zavarták a városlakók együttélését 
és komolyan próbára tették mind a személyes felelősséget, mind a társadalmi szolidaritást. 
Az egyik a helybéliek viszonya volt az idegenekhez, akik néhány éve kerestek menedéket 
Genfben. Mindaddig az volt a szabály, hogy minden város felel a helybéli rászorulókért – de 
most egyszeriben tömegével érkeztek a hazájukból elűzött francia menekültek. Mivel pár év 
leforgása alatt Genf lakosainak száma szinte megkétszereződött, megélhetésük kérdése 
égetővé vált. Nagyon is gyakorlati problémaként vetődött fel tehát, hogy csakugyan teljes 
egészében felebarátaink-e az idegenek. A régi genfi családok Kálvinnal kapcsolatos 
bosszúsága alighanem indokolt volt, legalábbis részben, hiszen e nagyon is gyakorlati 
kérdésre ő egyértelmű igennel felelt: a nehézséget azzal is hangsúlyozta, hogy Genfben ő 
maradt a leghosszabb ideig külföldi. Ennél is nagyobb bosszúságot okozott azzal, hogy egy 
idő után – 1555-ben – a város vezetése épp ennek az idegennek a kezébe került.51 Az 
idegenek főleg franciaországi menekültek voltak, de lassan megnyíltak a kapuk az itáliaiak 
és az angliaiak előtt is. Kingdon egy török és egy zsidó megsegítéséről is említést tesz.52 
Egyik prédikációjában, mely a Másodtörvénykönyvhöz kapcsolódik, Kálvin egy idegennel 
való találkozásáról beszél és a következőt mondja: noha egy szót sem tudtunk váltani 
egymással, „Urunk ma megmutatja nekünk, hogy testvérek leszünk, mert Krisztus az egész 
világ és lakóinak békéje. Ezért testvérek családjaként kell együtt élnünk, amit Krisztus 
alapozott meg vérével. És minden ellenségben [aki utunkba akad] alkalmat ad, hogy 
ellenálljunk az ellenségeskedésnek.”53  
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A másik nyomorúság, amelyre Kálvin tanárként és prédikátorként felhívta a genfiek 
figyelmét – és amely nehéz próbára tette társadalmi közösségüket – a szegények és a 
gazdagok helytelen viszonya volt. Igaz, hogy a középkorban is ismerték a jótékonyságot és a 
szegényeknek nyújtott adományt. A jótettek lehetőségén túl azonban nem számított, hogy 
közben a szegények szegények maradtak. A szegénység így akár a szentek eszményévé is 
válhatott. Kálvin ezzel szemben elviselhetetlen botránynak tekintette a szegénységet. 
Nicholas Woltersdorff a következőképpen foglalja össze Kálvinnak a szegénység e rettentő 
alakváltozatával kapcsolatos gondolatait: „A társadalmi igazságtalanság és a társadalmi 
áldozatok könnyei Istent is megsebzik.” Szerinte Kálvin azt, hogy az emberek Isten 
képmására teremtettek, úgy értelmezhette, hogy Isten önmagát pillantja meg elkínzott 
embertársainkban mint áldozatokban. De éppen Istennek ez a sérülékeny szeretete 
alapozza meg az igazságosságért folytatott harcot, ahogy azt Woltersdorff a továbbiakban 
bebizonyítja.54 Kálvin szerint a gazdagok feladata még nem merült ki az adományokkal. 
Valeri Kálvint idézi: „nem tudok elszakadni azoktól, akik bajba kerültek, akikkel Isten 
összekötött.” Az ilyen szolidaritás fordítottjaként a nagyvárosi gazdagok fényűzése 
botránynak tűnik fel. A luxus az „egoizmus” egyik kifejeződése – amint azt Valeri az első 
Korintusi levélhez írt Kálvin-kommentárral igazolja.55 Az Institutióban Kálvin 
megszentelődésről szóló tanításának az önmegtagadás kölcsönöz profilt. Ebből érthetjük 
meg igazán, hogy nem valamely önmagában értékes erényre gondolt, s nem is az 
életörömre való képtelenségéről van szó (akkor sem, ha ez Kálvin arcán – betegségei miatt –
 kevésbé mutatkozott meg). Az önmegtagadás itt a gazdagok önzése ellen irányuló 
tevékeny, segítőkész ellenkezdeményezést jelenti. Azt, hogy a gazdagok osszák meg 
javaikat a szegényekkel, abban a reményben, hogy ekként az adakozás és az elfogadás 
kölcsönösségén alapuló, szolidáris társadalom alakul ki. A legújabb kutatások rámutattak, 
hogy a szegényekkel való osztozásba a gazdag franciaországi menekülteket is bevonták. 
Mindezt egy olyan társadalmi szolidaritás távlatában tették, amelyben nem a versengésből 
adódó szegénység lesz a lakosság túlnyomó részének osztályrésze. Miként már Ernst 
Troeltsch is hangsúlyozta: amikor Kálvin a szociálpolitikában „a társadalom és az egyén 
kiegyezését” szorgalmazta, Adam Smith klasszikus kapitalizmus-elméletével ellentétes 
irányba fordult.56 Troeltsch hozzáfűzi: míg a lutheránus vallásban ez nem egyéb, mint 
„támadás az Isten adta rend szent alapzata ellen”, addig a református vallásban e 
hagyomány a szociáldemokrata lelkészek alakjában él tovább.57 Így vélekedik újabban R. C. 
Gamble és Stephen Reid is: „A genfi kálvinizmus nem a tőkefelhalmozást védelmezte, 
hanem fellépett a gazdagság ellen.”58 

Woltersdorff Kálvin egyik prédikációját idézi – a Gal 6,9-11-ról –, amely egyaránt szól 
a szegényekről és az idegenekről: „Saját arcunkat csak tükörben láthatjuk meg: a 
szegényekben és a megvetettekben (…) mintha a legmesszebbről érkezett idegenek 
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lennénk a világban. Jöjjön hát közénk akár egy fekete vagy barbár – minthogy ember, tiszta 
tükröt tart elénk, melyben megláthatjuk, hogy testvérünk és felebarátunk.”59 Úgy vélem, 
ebben a spirituális belátásban gyökerezik Kálvin érdeklődése a szociális és gazdasági 
kérdések iránt. A 2Kor 8,13-hoz és az ezt követő versekhez fűzött magyarázatában, melyre 
már André Biéler is utalt, így ír: „Isten azt akarja, hogy kapcsolat és egyenlőség legyen 
közöttünk: mindenkit lehetőségeinek mértéke szerint lássanak el azzal, amire szüksége van, 
hogy senkinek se legyen túl sok és senkinek se túl kevés.”60 Kálvin itt „Isten akaratáról” 
beszél – mint aki Isten igéjét hirdeti a keresztény gyülekezetben, amely olyan egybegyűltek 
közösségének kell, hogy tekintse magát, akik személyes felelősséget vállalnak Krisztus, a fő 
vezetésével. Innen nézve Kálvin úgy tekint az állami szférára, mint a közjót és a szabadságot 
szolgáló intézményre, ahol a közjó nem a szabadság rovására és a szabadság nem a közjó 
rovására valósul meg. De ezt Biblia-magyarázóként mondja prédikációiban és írás-
kommentárjaiban, miközben nem akar visszaélni a Bibliával saját ízlése szerint, hanem mint 
Isten által hitelesített igét törekszik komolyan venni és a jelenre vonatkoztatni. Annak az 
Istennek a nevében beszél, aki nem zsarnok, hanem – amint Krisztusban megmutatkozott – 
a legkisebbeket felkaroló legnagyobb. Már utaltam Wolterstorff mondatára Kálvinnak arról a 
belátásáról, mely szerint a társadalmi áldozatok könnyei Istent is megsebzik. Most Randall 
Zachmann „Kiáltás Istenhez a kétségbeesés peremén” című Kálvin-könyvét említeném: a 
szerző ebben Kálvinnak a 22. zsoltárhoz fűzött magyarázatáról beszél: „Istenem, miért 
hagytál el?” A genfi reformátor válasza: nem önmagunktól, hanem Istenre feltekintve 
bizonyosodhatunk meg arról, „hogy Isten irgalmas hozzánk, még akkor is, ha úgy tűnik, 
mintha ellenünk volna”. Ehhez Kálvinnak a 77. zsoltár panaszához fűzött mondatát idézi.–
„Isten elfeledkezett irgalmáról” – így a zsoltár; és Kálvin: „Isten jósága elválaszthatatlanul 
összefonódik lényével, számára lehetetlen, hogy ne legyen irgalmas.”61 Akárhogy is: olyan 
hang ez, amely igazán csak az újabb Kálvin-magyarázóknál szólal meg. (Varga Judit 
fordítása) 

                                                
59 WOLTERSTORFF: i. m., 138f.; CO 51, 105. 
60 CO 50, 100 k.; A. BIÉLER: The social Humanity of Calvin, Richmond, 1964, 33. A teljes idézet Visser’t Hooft 
előszavában, 8. 
61 RANDALL C. ZACHMAN: „Crying to God on the Brink of Despair, The Assurance of Faith Revisited”, Calvinus 
Praeceptor, i. m., 351–358, itt: 355 k. 


