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A Kálvin-kutató Nagy Barna emlékezete1 
 

an abban valami rendeltetésszer" egybeesés, hogy 2009-ben, amikor Kálvin 
János születésének 500. évfordulóját ünnepeljük, a nagy reformátor egyik 
legnagyobb magyarországi kutatójának, Nagy Barna születésének a 100. év-
fordulójára is emlékezhetünk. Mindezt a Kálvin-év kapcsán egy „közös” konfe-
rencia megszervezésével kapcsolta össze a Sárospataki Református Teológiai 
Akadémia. Hiszen Nagy Barna a pataki Kollégiumnak olyan nagyformátumú 
tanáregyénisége volt, akire méltán lehetnek ma is büszkék.2 

A Kálvin-év kapcsán pedig az egykori professzornak: aki a reformáció ko-
rának irodalom- és könyvészettörténeti, hazai és nemzetközi szaktekintélye 
volt, most Kálvin-kutatásának f bb jellemz it ismét érdemes tanulmányozni.3 
Mert ennek szimbolikus jelent sége is lehet. Ugyanis Nagy Barna Kálvin-
kutató munkásságának áttekintése nem pusztán megemlékezés, hanem egyút-
tal a jöv be való el retekintést jelent. Mert amit   elvégzett, amit félbehagyott 
és amit eltervezett – még egy emberölt  távlatából is  -  aktuális feladatot je-
lölhet ki  a Magyarországi Református Egyházban folyó, 21. századi Kálvin-
kutatás számára. 
 
Életútja 

Nagy Barna 1909. május 15-én született Sárospatakon4. Édesapja Nagy 
Béla (1877-1939) teológiai tanár. 1919 és 1927 között gimnazista a pataki Kol-
légiumban. A kés bbi Kálvin-kutatása szempontjából érdemes megjegyezni, 
hogy ekkor bomlik ki nyelvtehetsége. A sárospataki Ifjúsági Közlönyben sorra 

                                                 
1 2009. október 21-én és 22-én a Sárospataki Református Teológiai Akadémia az 

Osterhaven tanulmányi napok sorozatában megrendezett nemzetközi Kálvin-
konferencián és Nagy Barna-emlékülésen elhangzott el adás szerkesztett változata.    

2 Nagy Barna halálakor írott nekrológokból és megemlékez  tanulmányokból: Dr. 
Újszászy Kálmán: D. dr. Nagy Barna, 1909-1969. Reformátusok Lapja (RL), 1969. 
41. sz. október 5. – Dr. Koncz Sándor: D. dr. Nagy Barna emlékezete. Theológiai 
Szemle (ThSz), 1969. 11-12. sz., 358-361 p. – Dr. Koncz Sándor: Dr. Nagy Barna, 
1909-1969. RE. 1969. 11. sz. 241-243. p. – Holl Béla: Nagy Barna, 1909-1969. Ma-
gyar Könyvszemle (MKSZ), 1970. 1.2. 131-132. p. – Török István: dr. Barnabas Nagy. 
Kirchenblatt fiir die Reformierte Schweiz. Basel, 1970, 386-389. p. – Rövid hír halá-
lakor: Ökumenischer Pressedienst. 1969. Jhg. 36. Nr. 34. 8.p.  

3 Lásd legutóbbi Nagy Barna Kálvin-kutatói munkásságának feldolgozását: Hörcsik 
Richard: Dr. Nagy Barna Kálvin-kutató munkássága. In: Honnan-hová, Budapest, 
1996. 9-26. p. 

4 ThSz, 1969. 11-12. sz., 358. p.  
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jelennek meg angolból, németb l, franciából versfordításai. A teológus évei 
alatt pedig elsajátítja a gyorsírás tudományát, több iskolai versenyt is meg-
nyer.5. Ez pedig abban lesz nagy segítségére, hogy szinte folyamatosan tudja 
olvasni azokat a francia gyorsírók által készített XVI. századi jegyzeteket, ami-
vel Kálvin prédikációit jegyezték le. 

Az 1929-30-as akadémiai tanévet a franciaországi Montpellierben tölti, 
ahol megismerkedik Kálvin teológiájával. Ezután Zürichben Brunnert hallgat-
va a szisztematikai teológia felé orientálódik. Végül is 1933-34-ben Bonnban 
Barth Károly tanítványaként válik ízig-vérig dogmatikussá. Itthon 1936-ban 
avatják Debrecenben teológiai doktorrá. 

1937-ben édesapja helyére a szisztematikai teológia tanárává választják 
Sárospatakon. Az Igazgatótanács jegyz könyve kitér Barth Károly ajánló sora-
ira, amelyben „... t alaposan gondolkodó, a teológia problémáinak önálló for-
mát adó, tehetséges teológusnak min síti és fejl dése fel l a legjobb remény-
ségeket táplálja”.6 1947-ben a teológia dékánja, majd a Kollégium rektora. 
Részt vesz az EVT amsterdami nagygy"lésén. 

Életében az els  komoly törést a pataki Kollégium megsz"nése hozza, 
miután elhagyja imádott városát és iskoláját, Budapestre költözik. 1952-ben az 
Egyetemes Konventre kerül tudományos beosztásba. Ugyan két év múlva a 
budapesti Theológiai Akadémia Victor János örökébe tanárrá választja, de 
csakhamar következik a másik megrázkódtatás. Az 1956-os forradalom után 
rövid ideig börtönbe kerül, és 1957  szén megfosztják pesti katedrájától. Az 
Egyetemes Konvent visszamin sítette „kutató professzorrá”. 

Egykori tanártársa szerint ez a szerencsétlen tény mégis „képességei fo-
kozottabb kibocsátásához segítette, amikor a tanári munkát felváltotta a 
tudományos kutatói szolgálattal. Hatalmas energiával ásta bele magát a 
magyar és ezzel együtt az európai reformáció kezd d  századába.”7 Persze 
az is tény, hogy a katedrájától megfosztott tanár nem nevelhetett teológus 
nemzedékeket, nem tudott kinevelni Kálvin-kutató fiatal nemzedéket, aminek 
ma érezzük hiányát igazán. Mégis ebben a „kutatói asylumban” a hazai Kálvin-
kutatás szempontjából maradandót, mi több pótolhatatlant tudott alkotni! A 
RVSz 1956-ban megbízta a még kiadatlan Kálvin-prédikációk egy részének a 
gondozásával. Ez alatt az évtized alatt munkássága egyre ismertebb lett kül-
földön: Baselban, Genfben, Zürichben, Wittenbergben. Munkája elismerése-
ként a Zürichi Egyetem 1968-ban díszdoktorává avatta. 

Itthon, Kálvin-kutatása mellett, mindjobban beépült a magyar történet-
tudományi, – közelebbr l irodalomtörténet-tudományi kutatásokba.8 Máig 
ható érvénnyel fogalmazta egykori tanártársa: ,,...munkássága olyan masszí-
van beépült a magyar tudományosságba, hogy akkor is jelenvalóként fog 
hatni, amikor elt!nik az a sírhalom is, amely most frissen borul... a pataki 

                                                 
5 Hörcsik, 1996. 10. p. 
6 Szentimrei Mihály: Nagy Barnára emlékezünk. Confessio. 31. évf. 2007. 2. p.  

www.reformatus.hu/confessio/2007.1/4. 
7 RL, 1969. 41. sz. október 5. 
8 Kutatásairól bizonyos id nként jelentést készített az Egyetemes Konvent, a Sárospa-

taki Gy"jtemények részére. Ezek a jelentések megtalálhatóak a Sárospataki Refor-
mátus Kollégium Nagykönyvtára (SRKN) Kézirattárában. Analekta, 1883.sz.-tól. 
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református temet kertben.”9 Nagy Barnát 1969. szeptember 17-én Budapes-
ten, egyik el adása alatt érte a halál. 

 
Kálvin-kutató munkásságának id beni  
és tematikai periodizációja 
Nagy Barna közel harmincéves Kálvin-kutatói munkássága három nagy sza-
kaszra osztható: 

1941 és 1947 között mint teológiai tanár els sorban szisztematikai alapon 
vizsgálja Kálvin teológiáját. Azon belül is politikai teológiáját helyezi új meg-
világításba. Mintha ezzel a témával is üzenni akart volna a világégés felé sod-
ródó magyar és európai országok teológusainak, felel s egyházi vezet inek! 
Ugyanakkor ebben a periódusban az 1943-as svájci tanulmányútja alkalmával 
megmutatkozik a forráskutató tehetsége is. Amikor pontosan számba veszi 
Kálvin addig kiadatlan prédikációit, mintegy újabb izgalmas kutatási területet 
jelölvén ki a jöv  számára. 

1949 és 1956 között Nagy Barnát mint Kálvin kommentárjainak szak-
avatott magyar fordítóját ismerhetjük meg. A Római Levél magyarázatának 
magyar fordítása 1954-ben jelenik meg. Az 1956-os események azonban a 
Zsidókhoz írt levél magyarázata magyar fordításának kiadását késleltetik,  
csak 1965-ben lát napvilágot. 

1957 és 1969 között Nagy Barna új Kálvin-kutató arca mutatkozik meg: a 
forráskutatóé. Kálvin kiadatlan Ezékiel könyvének prédikációit ülteti át mai 
franciára. 

Tematikailag pedig négy téma köré csoportosítható Nagy Barna Kálvin-
kutató munkássága: 1. Kálvin politikai-teológiájának vizsgálata. 2. Nyomta-
tásban megjelent kommentárjainak magyar nyelv" fordítása. 3. Eddig kiadat-
lan prédikációinak forráskutatása. 4. A magyar protestáns „Kálvin-kutatás” 
megszervezése. Mind a négy területen maradandót alkotott. Kutatása haláláig 
„szenvedéllyel és örömmel” töltötte el!10  

 
Kálvin (politikai) teológiájának szisztematikai vizsgálata 

Nagy Barna Kálvin-kutató munkásságának els  szakasza dogmatikai sí-
kon bontakozott ki. Amikor 1937-ben Sárospatakon a dogmatika professzorá-
vá nevezik ki, leginkább Barth Károly teológiájával foglalkozik. Azonban ezzel 
párhuzamosan bontakozik ki Kálvinnal való foglalatossága. Barth mellett Kál-
vint tartja „legnagyobb tanítómesterének”. Nagy Barna rendszeres teológiai 
gondolkodásának alapja: a református konfesszionalitás.11 Mindig is az egyház 
épülését tartja szem el tt. A két legalkalmasabb eszközt ehhez Kálvinban és 
Barth-ban látja – fogalmaz Koncz Sándor. 

A barth-i teológia egyik leghitelesebb magyarországi tolmácsolója és kép-
visel je, mestere intenciói alapján egyre többet foglalkozik Kálvinnal, annak 
teológiájával. Ennek els  látható jele 1941-ben jelenik meg a Theologiai Szem-

                                                 
9 RL, 1969. 41. sz. október 5. 
10 Lásd erre vonatkozóan a Reformátusok Lapjában készített interjút. Makkay Miklós: 

Szenvedéllyel és örömmel tölti el..., – Beszélgetés dr. Nagy Barna tudományos kuta-
tóval. RL, 1966. december 25. 4. p. 14ThSz, 1969. 11-12. sz. 359. p. 

11 ThSz, 1969. 11-12. sz. 359. p. 
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le hasábjain: „Kálvin politikai theológiájának krisztológiai alapvetése” cím-
mel.12 Meggy z désem, hogy e munkának a megszületésében nemcsak Barth-
nak, hanem Vasady Bélának is volt szerepe. Vasady egyébként az Igazság és 
Élet 1937-38. évfolyamaiban cikksorozatban számol be arról az 1938-as oxfor-
di konferenciáról, ahol a világháború el tti id szak közkedvelt témáját vitatták 
meg: az állam és az egyház, a politikai teológia, az ige teológiájának a polgári 
kormányzással kapcsolatos problémáit, stb. 

E téma vizsgálatánál tehát nem véletlen, hogy a barth-i gyökereken ne-
velkedett Nagy Barna Kálvinhoz nyúlt vissza. Nagy Barna el bb említett ta-
nulmánya egyébként igen jelent s a korszak nemzetközi Kálvin-kutatásában. 
Most nem kívánom ismertetni részleteiben a tanulmányt, pusztán néhány 
jellemz  részletet emelek ki, ami rávilágít a Kálvin-kutató Nagy Barna szisz-
tematikai gondolkodására és kutatásának dogmatikai módszereire. 

A témával kapcsolatosan Nagy Barna arra mutat rá, hogy Barth Károly 
ezzel összefüggésben egy bizonyos „hézagra” hívja fel a figyelmet, amely meg-
található a reformátorok teológiájában. Vagyis elmulasztják feltárni azt a pozi-
tív összefüggést, amely a hit centruma: a megigazulás és a jog világa: az állam 
között fenn áll. Barth szerint ez a hiányosság Kálvinnál is megvan. 

Ezen a ponton Nagy szembeszáll mesterével, és így cáfol: „Mi Kálvin m"-
veinek átbuvárlása közben úgy találtuk, hogy ez a hézag-pótló anyag nagymér-
tékben megvan, s az   államtana – minden látszat és a Kálvin-kutatók eddigi 
eredményei ellenére – nem ’valamiféle általános’, bizonyos mértékig anonim 
gondviselésben..., hanem krisztologikus alapokon épül fel. Ezt a Kálvini Cor-
pus-ban található anyagot össze kell gy"jtenünk, ki kell emelnünk s nyomaté-
kosan fel kell mutatnunk, hogy minden fatális félreértésnek és visszaélésnek 
útját vágjuk...”13  

Majd e fejtegetések után Nagy Barna Kálvin prédikációinak ismeretében 
megjegyzi: „Ha a kutatók ezt és még sok más, ezután idézend  kálvini locust 
figyelembe vettek volna, egészen más szemüvegen néznék Kálvin államtanát 
és politikai etikáját.”14  

Vagyis Nagy Barna tanulmányában – a korábbi, els sorban német Kál-
vin-kutatókkal dacolva – teljesen új alapokra helyezve mutatja be Kálvin poli-
tikai teológiáját. Nagy egyértelm"vé teszi, hogy Kálvin politikai teológiájának 
az alapja nem csupán az isteni bölcsesség gondviselése, hanem kifejezetten 
maga Jézus Krisztus! 

Nagy Barna ezt a vizsgálódását nem históriai, hanem szigorúan rendsze-
res teológiai jelleggel végzi. Tanulmányával – elmondása szerint – nem a teo-
lógiai történészek elméleti munkáit kívánja gyarapítani, hanem arra akar vál-
lalkozni „hogy Kálvinnal együtt kérdezzünk a Szentírásban hangzó s itt és 
most hirdetend  Ige igazsága után.”15 Nagy Barnát ez nem mint valami „id t-
len tan”, hanem az itt és most hirdetend  „egyházi tan” érdekli! Nem a kálvi-
nizmus örök érvény" igazságait akarja „magasztalni”, hanem Kálvin egyházi 

                                                 
12 ThSz, 1941. 13-30. p. 
13 Uo. 22. p. 
14 Uo. 24. p. 
15 Uo. 17. p. 
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tanításából okulva – a jelen dönt  kérdései között akar az Ige világosságához 
eljutni. 

Tanulmányából kit"nik: Kálvin csak eszköz arra (és nem végcél), hogy el-
jusson a hiteles válaszhoz, amit arra kell hogy adjon, amit az „élet kérdezett”, 
illetve amiket a kor politikai eseményei kiváltottak az egyházak felel s vezet -
iben. „Azzal a felel sséggel eltelve nyúlunk Kálvin írásaihoz, azt fogjuk találni 
– írja Nagy –, hogy   neki hallatlanul és lélegzetelállítóan aktuális mondaniva-
lói vannak a ma igehirdet  egyháza és ezen keresztül a mai állami és politikai 
élet számára.” Azt hiszem 1941-ben ezek nyílt és világos szavak voltak! 

Kálvin politikai teológiáját Nagy Barna nagy alapossággal, a források biz-
tos kezelésével és Kálvin munkáinak alapos ismeretével tárja olvasói elé. Meg-
állapítja, hogy Kálvinnál az állam, a politikai rend sohasem öncél, hanem szol-
gálatra rendelt gyámolító eszköz, a bennünket Krisztus társaságába hívó és 
abban megtartó Isten kezében. Ezért eleve és elvb l lehetetlenség az államot 
abszolutizálni! 

A tanulmány újszer"ségét mi sem bizonyítja a legjobban, mint az a tény, 
hogy 1943-ban, amikor el adta Baselban Kálvin állam-tanát, „nemzetközileg 
felfigyeltek” rá.16  

Nagy Barna el bb ismertetett szisztematikai Kálvin-kutatásának szinte 
egyenes folytatásaként könyvelhetjük el azt a fordítását, amivel 1943-ban je-
lentkezik. Vasady Béla kezdeményezésére17 lefordítja németb l Niesel: Kálvin 
teológiája cím" munkáját. Jóllehet ez csak egy fordítói tevékenység, mégis 
Nagy Barnánál több ez ennél, mert Niesel könyvében újszer" betekintést ad 
Kálvin teológiai gondolatvilágába. S ez az, ami teljesen egybeesett Nagy Barna 
felfogásával!18  

De ugyanez a célzatosság vezeti Nagyot akkor is, amikor 1942-ben közzé 
teszi a Sárospataki Református Lapokban Kálvin János II. Zsoltár-
magyarázatát.19 „Ezt a Kálvini kommentárt – írja – azért kívánjuk magyar 
fordításban közzétenni, mert egyfel l módszeri szempontból, másfel l tar-
talmánál fogva rendkívül id szer!. Felejthetetlen példája annak, hogy meny-
nyire krisztologikusan értelmezi Kálvin az Ótestamentumot. Er teljes szí-
nekkel jellemzi Isten ügyének, Krisztus országának rendíthetetlenségét a 
világ háborgásai közepette.”20  

Nagy Barna Kálvin-kutatói munkásságának tehát els  korszakát sziszte-
matikus vizsgálódásai töltik ki. Bonni mestere, Barth és magyarországi inspi-
rátora Vasady hatására, Niesel kutatásaival egyetértve Kálvin úgy áll el ttünk 
Nagy Barna munkáiban, mint az Ige teológusa, akinek gondolkodása – min-
den eddiginél ismertebben – szigorú krisztologikus alapokon nyugszik! 

 
 
 

                                                 
16 ThSz, 1969. 11-12. sz.359. p. 
17 Dr. Török István: Sárospatak szülötte, neveltje, tanítója. Huszonöt éve hunyt el Nagy 

Barna. Képes Kálvin Kalendárium, Bp., 1994. 187 p.. 
18 Horváth István könyvismertetése. ThSz, 1944. 2. sz. 114. p. 
19 Sárospataki Református Lapok (SRL), 1942. 33. sz. 142. skk. 
20 Uo. 144. p. 
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Kálvin kommentárainak magyar fordítója 
Nagy Barna Kálvin-kutató munkásságának másik igen jelent s részét te-

szi ki Kálvin Kommentárainak magyar nyelvre való lefordítása.21 1949-ben a 
Református Egyház hasábjain22 mintegy saját és egyháza programjaként, „ün-
nepi ajándékként” arról számol be, hogy az Egyetemes Konvent Sajtóosztálya 
1949-ben megindítja Kálvin összes újtestamentumi kommentárjainak magyar 
kiadását. Ezzel a Magyarországi Református Egyház 400 éves adósságát pó-
tolhatja! A Konvent természetesen Nagy Barnát bízza meg a készítend  fordí-
tásokkal és a már elkészültek revíziójával, valamint sajtó alá rendezésével. 

Nagy Barna hatalmas energiával kezdi meg ezt a munkát. De ellene mon-
dana eddig megismert szigorú szisztematikai gondolkodásmódjának, ha fordí-
tói tevékenységét teológiai alapok nélkül indítaná el. E munka elvállalásában 
teológiai motivációja az volt, hogy a II. világháború utáni egyházi megújulás 
nyomán „szomjúság támadt” a „jó teológia” tiszta forrásai után. ,,Nincs igazi 
egyházi megújulás – írja – teológiai megújulás nélkül! Viszont a mi nemzedé-
künk theológiai megújulását nagyrészt a reformátori theológia új megismeré-
sének köszönhetjük. Éppen Kálvin írásmagyarázatai tanítanak meg arra, hogy 
a jó theológia lényegében mindig írásmagyarázat, ... így a theológia sem öncé-
lú tudományoskodás, hanem a tiszta igehirdetés szolgálata.”23 

Nagy Barna számít arra, hogy ezeket a kommentárokat nemcsak „céhbeli” 
teológusok fogják forgatni, hanem mindazok, akik egyszer"en csak az Igét 
akarták megismerni. Azok, akiknek Kálvin nem önmagáért kell és nem önma-
gában érdekes, hanem azért, mert az igét tolmácsolja számukra. 

A Parochiális Könyvtár már az els  világháború el tt lefordíttatta Kálvin 
újszövetségi kommentárainak jelent s részét. Kiadásuk azonban elmaradt. A 
két világháború közötti teológiai élet pezsgésében csak töredékek láttak napvi-
lágot. Végül is 1939-ben Dávid Gyula székelyudvarhelyi lelkész kezdte meg 
kiadni.24 Négy kötetben jelent meg az „Evangéliumok Harmóniája” (Máté, 
Márk, Lukács); az Apostolok cselekedetei két kötetben és a Timótheus I-II. 
levele egy kötetben. 

Nagy Barna ezt kívánja tovább folytatni úgy, hogy el ször a magyar nyel-
ven még nem olvasható kommentárokat szeretné kiadni, majd ezek után fog-
lalkozna a régiek újrakiadásával. 1949-ben készült beszámolója alapján értesü-
lünk arról, hogy akkorra már kész volt:25 János-evangéliuma, a Római, a 
Galata és az Efézusi levelek kommentárjainak fordításai az akkor már elhunyt 
Rábold Gusztáv tollából. A két Korinthusi és a Zsidókhoz írt levél magya-
rázatát pedig Szabó András fejezte be. 

A felsorolt munkák közül Nagy Barna els ként a Római levélhez fogott 
hozzá, amit 1952-re fejezett be és 1954-ben adtak ki. Ez a kálvini kommentár 

                                                 
21 1942: Kálvin János kommentárja a II. Zsoltárhoz; 1947: Az Ige és a Sákramentumok 

szolgálatáról szóló tan foglalata; 1954: Kálvin János: A Római Levél magyarázata; 
1965: Kálvin János: a Zsidókhoz írt levél magyarázata. Függelékként: Három prédi-
káció Melkisédek történetér l, ti 110. Zsoltár magyarázata. 

22 RE, 1949. 18. sz. 3. p. 
23 Uo. 3. p. 
24 Uo. 
25 RE, 1949. 18. sz.3. p. 
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magyar nyelv" megjelenése igen jelent s esemény volt a magyar református-
ság életében. A Parochiális Könyvtár XXVI. köteteként egy régen félbeszakadt 
hagyomány elevenít dött ezzel fel. Másrészt a nehéz egyházi id k ellenére 
mégiscsak sikerült megjelentetni Kálvin kommentárját, és törleszteni az egy-
ház régi-régi adósságát. Ebben igen nagy szerepe volt Nagy Barnának! 

A kommentár címlapján azt olvashatjuk: fordította Rábold Gusztáv, a 
fordítást átdolgozta és sajtó alá rendezte Nagy Barna. Összevetve a kötetet 
Rábold eredeti kéziratával megállapíthatjuk, hogy a címlapon nyugodtan azt 
lehetett volna felírni: fordította Nagy Barna! Ugyanis Nagy munkája nem 
pusztán a revideálás volt, hanem az újbóli fordítás. Gyökeresen át kellett dol-
goznia, többek között ezért tartott három évig a teljes kézirat elkészítése. 

A lehet ségekhez képest Nagy Barna igyekezett meghagyni Rábold fordí-
tását – „aki Kálvin m"veinek magyarra fordítása terén évtizedeken át szinte 
mindenkinél többet fáradozott” – írja róla Nagy –, de a mondatról-mondatra 
haladó átdolgozás során kénytelen volt sokszor teljesen átírni vagy újonnan 
fordítani a szöveget. 

Nagy Barna fordításánál els dlegesen Kálvin eredeti latin szövegét vette 
alapul.26 Ugyanakkor állandóan szem el tt tartotta a múlt századig visszanyú-
ló francia és angol fordításokat. „Ilyen formán sikerült a fordítás sok hibáját 
kiküszöbölni – írja Nagy – félreértéseit és homályosságait eloszlatni, Kálvin 
gondolatait... némileg élvezhet en és magyarán is visszaadni.”27  

A Római levél fordítása önmagában véve is egy fordítói remekmunka. De 
Nagy Barna ennél többet adott. Mert az el szóban, a kommentár jegyzeteiben 
olyan segítséget nyújt az olvasónak, amit csak a Kálvin és a kor teológiai gon-
dolkodását jól ismer  tudós tudott adni. 

Nagy Barna másik nagy vállalkozása a Zsidókhoz írt levél kommentárá-
nak fordítása 1965-ben látott napvilágot.28 Szabó András eredeti szövegével itt 
is sok teend je akadt.29 Az átdolgozásban az el z  munka módszereit alkal-
mazta. A jegyzetekben pedig csak a legszükségesebb tárgyi és történeti infor-
mációkat teszi közzé.30 A kommentár el szavában itt sem tudja a szisztemati-
kus Nagy Barna önmagát megtagadni, amikor a levél teológiai jelent ségét 
tárja olvasói elé. Ez a levél a Szentírás legnehezebb darabjainak egyike. A re-
formátori teológia megismerése szempontjából elengedhetetlen a Római levél-
lel együtt. „A reformátor-teológia legmélyebb vulkanikus összefüggéseihez az 
egyik legegyenesebb út: Luther és Kálvin Héber-levél-magyarázatának össze-
hasonlító tanulmányozása.” 

E sorok olvasása közben jöhetünk rá, miért éppen a kálvini újszövetségi 
kommentár-sorozat els  két kötete lett a Római és Zsidókhoz írt levél. Mert 
közrejátszott Nagy Barna tudatos szerkeszt i elképzelése! 

 

                                                 
26 Corpus Reformatorum (CR), XLIX. 1-292. p. 
27 Kálvin János: A Római Levél magyarázata. 13p., 1954. IV. p. 
28 Kálvin János: A zsidókhoz írt levél magyarázata. Bp., 1965. 1-25. 
29 SRKN. Kt., Analekta, 1982. sz., 1961-ben írja Bartha Tibornak: „Sajnos Szabó András 

fordítása is sokkal alaposabb átdolgozást kíván, mint ahogy gondoltam.” 
30 SRKN, Kt. Analekta, 1907. sz. 
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A második világháborút követ  két évtizedben a Magyarországi Reformá-
tus Egyház nagy katharzison ment át, aminek maga Nagy Barna is többszörö-
sen lett szenved  alanya. Az el z ekben láttuk, barthi teológiai gondolkodása 
vezette el Kálvinhoz. Úgy gondolta, hogy az egyre nehezed  egyháztörténeti 
id kben az a leghelyesebb, ha mintegy mankóul a lelkészek számára a legtisz-
tább forrást adja: Kálvint és Kálvin kommentárjai közül is azt a kett t, ami – 
mint egykor - alapja volt a reformátori felismerésnek, most 400 évvel kés bb 
is alapja lehet egyház megújulásának. Erre utal Nagy Barna 1952-ben fogal-
mazott következ  mondata is: „...a Kálvin iskolája nélkül tévtanok és téves 
felfogások hatalmasodhatnak el akár az igehirdetésben és tanításban, akár 
az egyház bármely más élettevékenysége terén...”31 Ugyanakkor nem gy zi 
hangsúlyozni: Kálvin írása nem a Szentírás, hanem csak magyarázata. Kálvin 
kommentárja nem a cél, hanem csak eszköz! Nem kész étel, hanem kovász 
akar lenni. 

Nagy Barna halála óta eltelt 40 esztend  ismételten megmutatta Kálvint 
fordítói munkásságának nagyságát. Azóta nincs követ je! 

 
Kálvin kiadatlan prédikációinak szövegkritikai gondozója 

A Kálvin-kutatás nemzetközi vonatkozásaiban Nagy Barna munkásságá-
nak legkiemelked bb és legértékesebb periódusa az 1956 és halála közötti 
id szakban Kálvin kiadatlan prédikációinak forráskritikai gondozásához és 
sajtó alá rendezéséhez kapcsolódik. 

1956 augusztusában a Református Világszövetség (RVSz) James McCord 
elnökletével egy kiadóbizottságot hozott létre.32 A kilenc tagú bizottság – köz-
tük Nagy Barna – azzal az elgondolással osztotta meg maga között a munkát, 
hogy 1964-re, a reformátor halálának 400. évfordulójára lehet leg összes ki-
adatlan prédikációi jelenjenek meg.33 A bizottságban nemzetközi szaktekinté-
lyek kaptak helyet: Hans Rückert tübingeni professzor, George A. Barrois 
princetoni, R. Martin-Achard genfi professzorok. T. H. L. Parker lincolnshirei 
lelkész, R. Stauffer baseli lelkész, J.D. Benoit strasbourgi professzor, W. F. 
Dankbaar groningeni, E. Mülhaupt wuppertali professzorok és természetesen 
Nagy Barna. 

A Bizottságban Nagy Barna Ezékiel könyve második, nagyobbik felér l, a 
23-48 fejezetekr l szóló 69 beszédre vállalkozott azzal a megjegyzéssel, hogy 
esetleg még további 55 prédikáció sajtó alá rendezését is elvégzi. 

Meg kell jegyeznem, hogy Nagy Barna választása – az Ezékiel könyvét il-
let en – a Kálvin-kutatás szempontjából is különleges. Míg a többi kiadatlan 
prédikációk (Sámuel I-II. kivételével) olyan textusokról szólnak, amelyekr l 
Kálvinnak kommentárjai vagy akadémiai el adásai a Corpus 
Reformatorumban már megjelentek, addig a Nagy Barna által kiválasztott 
részekr l, Ezékiel 23-48. fejezeteir l nem készült semmi. S t az ezt a szakaszt 
megel z  16-22. fejezetekr l szóló 50 prédikáció elveszett. Így jószerivel csak 

                                                 
31 SRKN, Kt. Analekta, 1907. sz. 
32 SRKN., Kt. Analekta, 1982. sz. 
33 A „Supplementa Calviniana” új elnevezéssel. 
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az általa kiválasztott prédikációkból tudjuk meg, hogyan értelmezte a reformá-
tor ennek a „súlyos” prófétai könyvnek a 23-48. fejezeteit. 

Az említett bizottsági tagság az addigi hazai és nemzetközi Kálvin-
kutatásnak  méltó elismerését jelentette. Jellemz , hogy amíg az említett for-
ráskritikai munkák végzése közben Svájcban és Németországban igen nagy 
tisztelet és megbecsülés övezte, addig itthon még 1964-ben egyházi „publiká-
ciós nehézségekkel” küzd. 1965 januárjában írja Újszászy Kálmánnak: 
„...Szeretném, ha egyházi lapban is írhatnék a mostani felfedezéseimr l... 
Nem türelmetlenkedem, de azt remélem: talán már itthon is megérett a hely-
zet egyházi lapunkban való jelentkezésemre. Vagy nem még?”34  

A Református Világszövetségt l 1956  szén kapja a megbízást. A hazai 
történelmi események sodrába került tudós rövid börtönidejét letöltve, csak 
1958-ban tud igazán munkához látni. Annak ellenére teszi, hogy közben meg-
fosztják budapesti katedrájától. Mégis töretlen hittel kezd kutatásaihoz. 
Egyébként ezt segítette el  az Egyetemes Konvent azon döntése,35 miszerint 
1958. július 1-el „kutató professzori” státusszal, budapesti munkahellyel, a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület Sárospataki Gy"jteményéhez nyer 
beosztást. Így „munka-felügyel je” Dr. Újszászy Kálmán jó barát, egykori pro-
fesszor és küzd társa lesz, aki így állandó bíztatója, segít je ebben a munkájá-
ban. 

Az pedig külön szerencse, hogy 1958-tól, munkahelyi kötelezettségként 
Nagy Barna id nként beszámol elvégzett munkájáról. Így a magyar reformá-
ciókorabeli könyvészeti és egyéb kutatásai mellett nyomon tudjuk követni – 
témánk szempontjából fontos – Kálvin Ezékiel könyvének feltárását.36  

Érdekességképpen említem még, hogy Kálvin-kutatásáról amerikai barát-
jának, Osterhaven professzornak magánleveleiben is részletesen beszámol. Így 
itt is találhatunk a kutatásra vonatkozó fontos részleteket. Osterhaven profesz-
szor anyagilag segítette Kálvin-kutatását.37 Nagy Barna nem ismeretlenül kez-
dett forráskutatásához,ugyanis 1943. évi svájci útja során alkalma volt feltér-
képezni a genfi könyvtárban (Bibliothèque publique) Kálvin kiadatlan 
prédikációit. Err l 1944-ben a Theológiai Szemlében részletesen beszámol.38 
Tájékoztatása szerint ekkor még Kálvinnak összesen 560 prédikációja és 8 
írásmagyarázata „várakozik arra az id re, amikor az emberiség a kultúra pó-
tolhatatlan értékeinek pusztítása helyett újra azok megmentése és közkinccsé 
tételére gondolhat.”39 Nagy Barna az el tte lév  kutatandó anyaggal kapcso-
latban tudja mire vállalkozott. Munkáját részben könnyíti, hogy a prédikációk 

                                                 
34 SRKN, Kt. Analekta, 1907. Bp., 1965. január 6. 
35 Egyetemes Konvent Elnökségi határozat 4619/1958. szám. 
36 SRKN, Kt. Analekta, 1883. sz.-tól (1958. december) – 1968. december 30-ig találunk 

(Analekta, 1910. sz.) jelentéseket. Kálvin-kutatásaival kapcsolatosan el ször 1959. 
augusztus-szeptemberi jelentésében tesz említést, (Analekta, 1890). 

37 SRKN., Kt. Levélgy"jtemény, 3172. (1963. február), Levélgy"jtemény, 3178. (1964. 
december 7.), stb. 

38 ThSz, 1944. 2. sz. 100-102. p. 
39 Uo., 102. p. 
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két kéziratos példányban állnak rendelkezésére. A genfi könyvtárban az anya-
got lefényképezték, és Nagy Barnához eljuttatták Pestre.40  

Munkamódszere a következ : els  feladata a szöveg kritikai tanulmányo-
zása a Genfb l kapott kópiák alapján. Összesen 2000 darabot kellett átnéznie! 
Ezeket az ismert paleográfiai és forrásszövegközlési szabályok szerint nemcsak 
pontosan lemásolta, hanem pontozását és írásmódját a mai lehet ség szerint 
módosította, és az egészet értelem szerint bekezdésekre tagolta. 

Az eredetir l készített fotókópiák olvasásával többször akadt baja. 1963. 
júliusában41arról panaszkodik, hogy a rosszul sikerült kópiákat kénytelen visz-
szaküldeni Genfbe. – De az aránylag jól olvasható szöveg feloldása is rendkí-
vüli er feszítést igényelt. Az el bb említett hibás kópiák cseréje után például 
arról ír: ,,...ez a kézirat... igen nehezen olvasható... 18 különböz  kéz írása, 
melyek közül 4 vagy 5 egyenesen visszataszító.”42 Egy másik levelében pedig 
ezt írja: „Eleinte bizony elég nehéz volt a 6-7 különböz  kézt l ered  kéziratok 
kibet"zgetése, az ódon szöveg néha inkább keresztrejtvényhez hasonlított, 
mintsem folyamatos íráshoz.”43 

A szöveg elolvasása és átírása után következett a lap aljára a szövegkriti-
kai apparátus elkészítése. A jegyzeteket is mind franciául írta, különös tekin-
tettel a kétféle kézirat közötti különbségekre és a XVI. század óta elavult sza-
vakra és kifejezésekre. 

A lapalji apparátus másik szakasza a bibliai utalásokból állt. Ez rendkívül 
nehéz munkát igényelt. Mert Kálvin legtöbbször a bibliai idézeteknek a helyét 
és utalásait nem tünteti fel, néha csak halványan céloz rájuk. Nagy Barna eze-
ket is mind igyekezett megfejteni. 

A jegyzetek harmadik szakaszában pedig arra utalt, hogy a reformátor 
milyen óegyházi és középkori exegetikai forrásokra támaszkodhatott magyará-
zatában. Így például Origenes, Hieronymus, Theodoretus, stb. mellett, néhány 
középkori rabbinus magyarázó mellett Savonarola és Oecolompadus Ezékiel-
kommentárjait kellett szemügyre vennie. 

Bár abban a szerkeszt bizottság megállapodott, s ezt Nagy Barna is elfo-
gadta, s t maga tett javaslatot rá, hogy nem az   feladatuk a teljes Kálvin-
kutatás elvégzése, hanem els renden a szöveg közzététele a Kálvin-kutatás 
számára! Forrásokat csak annyiban kell megjelölni, amennyiben az nem kés-
lelteti a jól megállapított szöveg kiadását. – Az eljövend  Kálvin-kutatók sze-
rencséje, hogy Nagy Barna többször „megszegte” ezt az íratlan el írást. Talán 
  volt az egyetlen, aki kollégái közül a legtöbb magyarázó jegyzetet adta. 

Az így elkészült forráskritikai szöveget két alkalommal, 1964 és 1968 
 szén a helyszínen vetette egybe az eredetiekkel. Legutolsó jelentése 1968. 
december 30-án kelt, amiben arról számolt be, már csak 190 oldalon 12 prédi-
káció van hátra. 

 

                                                 
40 Például 1963-ban a RVSz f titkára hozta el személyesen Nagy Barnának. TIREK, Kt. 

Analekta, 1906. 
41 SRKN, Kt. Analekta, 1906. 
42 Uo., 4. p. 
43 SRKN, Kt. Analekta, 1982. sz. 5. p. 
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Nagy Barna halála el tt fejezte be munkáját. Elismerésül közben a Züri-
chi Egyetem díszdoktorátussal tüntette ki. „Márciusban vettem az értesítést 
arról, hogy a Zürichi Egyetem Theológiai Fakultása az április végén tartandó 
’Dies academicus’ alkalmával tiszteletbeli doktorrá kíván avatni” – írja jelenté-
sében, majd hozzáteszi: „Amilyen megillet dötten vettem ezt a hírt, olyan 
nagy volt az örömem, hogy az avatást követ en – kérésem szerint – jó másfél 
hónapos tanulmányút keretében 10 napot búvárkodhatok...”44 Nagy Barna 
életének utolsó 12 esztendeje nagy nyeresége a hazai és nemzetközi Kálvin-
kutatásnak. „Isten elvezetett annak felismerésére – írja – , hogy amíg él szó-
val tanítottam, írásban milyen sokat mulasztottam. Hálás vagyok érte !neki 
és az ! összes emberi eszközeinek, hogy ezt a nagy írásbeli tartozást morzsol-
gathatom most naponként – délel tt itthon a Kálvin-dolgokkal, délután a 
könyvtárakban a magyar reformáció remekm"vei között.”45  

 
A magyarországi Kálvin-kutatás szervez je 

Nagy Barna közel 20 éves tanári és kutatói m"ködése alatt a 20. századi 
magyar Kálvin-kutatás legnagyobb alakjává n tte ki magát. Mint kutató párat-
lan és felbecsülhetetlen munkát végzett. Jóllehet addigi kutatásaival   maga 
jelentette sokáig a magyar református egyház „Kálvin-Kutató Intézetét”. Fi-
gyelme ezalatt arra is kiterjedt, hogy szervezze és irányítsa a magyar Kálvin-
kutatás jöv jét. 

Miután 1958-t l kizárólag kutató munkát végzett, több ideje maradt és 
lehet sége, hogy saját addigi hazai és nemzetközi tapasztalatait kamatoztatva, 
az Egyetemes Konventt l támogatást szerezzen ahhoz a hatalmas munkához, 
amit szerinte a Református Egyháznak „történelmi” törlesztésként kell elvé-
geznie. Mint „konventi alkalmazott” szoros munkakapcsolatban állt a Tanul-
mányi és a Sajtóosztállyal, az egyház tudományos életének a szervez ivel, köz-
tük dr. Bartha Tiborral. 

Az Esze Tamásnak küldött jelentésekb l mindvégig érz dik Nagy Barna 
felel ssége a Kálvin-kutatás szervezése és tervezése iránt. Ötleteket ad, terve-
ket készít. Az egyik leghosszabb 1963-ban készül el,46 amiben az 1963-tól 
1972-ig terjed  id szak évfordulói kiadványairól ír. 

Nagy Barna tervei a Heidelbergi Káté, a II. Helvét Hitvallás évfordulói 
mellett Kálvin halálának a 400. évfordulójára koncentrálódnak, amit „egyhá-
zunknak valóban reprezentatív, id tállóan értékes kiadványokkal kell megün-
nepelni.” Ezek az elképzelések voltak az alapjai a kés bbi „Studia at Acta 
Ecclesiastica” sorozatának, aminek els  kötete, nyomon követhet en, Nagy 
Barna intencióinak megfelel en a Heidelbergi Kátéról szól.47  

Az ötvenes évek Kálvin-kutatása középpontjában kommentárjainak ma-
gyar nyelv" kiadása szerepelt. Nagy Barna többször és több helyen sürgette 
Kálvin újtestamentumi kommentárjai magyar nyelv" kiadásának teljessé téte-
lét. A régebbi fordítások revíziója mellett János evangéliumának kommentárát 
tervezte újrafordítani. 

                                                 
44 Uo., Analekta 1910. sz. 
45 Uo., Analekta, 1982. sz. 6. p. 
46 Uo., Analekta, 1990. sz. 
47 Bp., 1965. 1-337. p. 
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Nagy Barna régen dédelgetett álma: egy magyar Kálvin-bibliográfia 
megjelentetése. 1968-ban ennek elkészítésér l er síti meg genfi látogatása: 
,,...megállapítottam, mekkora váradalom el zi meg és milyen öröm fogadná 
egy magyar Kálvin-bibliográfia elkészítését, amelynek el munkálataival Dr. 
Makkay Miklós atyámfia társaságában már hosszabb ideje foglalatosko-
dunk.”48 Tervei szerint a Heidelbergi Kátéhoz hasonlóan munkaközösségben 
kellene elkészíteni. Könyvtárosainkon kívül mindazokat be lehetne vonni eb-
be, akik Kálvinnal intenzívebben foglalkoztak. A minta mindenesetre a német 
nyelvterületr l adott volt: Niesel Vilmosé, 1959-b l.49 

A jubileum alkalmával „Kálvin-tanulmányok” címmel tervezett egy köte-
tet megjelentetni, amely a nemzetközi Kálvin-kutatással is kapcsolatban, dol-
gozatokat tartalmazna. Szeretné elkerülni a korábbi jubileumi kötetek (1909, 
1936) tematikáinak megismétlését. Néhány új téma lehetne: Kálvin történet-
felfogása, Kálvin és az antitrinitarizmus küzdelme és e küzdelem magyar vo-
natkozásai, a hazai unitárizmus Kálvin-kritikája. 

Nagy Barna figyelme arra is kiterjed, hogy a jubileum alkalmával kisebb, 
népszer", épít  jelleg", de kifogástalan traktátusokat lehetne kibocsátani Kál-
vinnal kapcsolatban. Például: „Kálvin halála” címmel. Ki lehetne adni Kálvin 
néhány kisebb értekezését, néhány prédikációját magyar fordításban. 

Végül állandó pályázatokat kellene kiírni egy-két míves tanulmány meg-
írására, egy-egy olyan fejezet vagy kisebb kérdés kidolgozására, amelyek a 
Kálvin-kutatás szempontjából hazai és nemzetközi ökumenikus vonatkozásai-
ban is érdekesek lehetnek: például a hitvallás kérdése Kálvinnál, Kálvin hatása 
a magyar reformáció legkiemelked bb református teológusainál. 

 
Summary 

 
The memory of Calvin Scholar Barna Nagy 

 
There is some purposeful coincidence in the fact that in 2009, when we 

celebrate the 500th anniversary of the birth of John Calvin, we also remember 
the 100th anniversary of the birth of one of the greatest Hungarian Calvin 
scholars, Barna Nagy. The Sárospatak Reformed Theological Academy has 
organised a “joint” conference related to the Calvin Year. It is due, for Barna 
Nagy was an outstanding personality of the Patak College, of whom we can be 
proud of even today. 

In relation to the Calvin Year it is worth studying again the major charac-
teristics of Professor Nagy’s Calvin research, Nagy being a national and inter-
national expert on the literature of the Reformation. This may also bear a 
symbolic meaning. Reviewing Barna Nagy’s Calvin studies is not only a kind of 
commemoration, but at the same time is looking ahead into the future. Be-
cause what he achieved, what he left unfinished and what he planned may still 

                                                 
48 TIREK, Kt. Analekta, 1910. sz. 
49 Eine Calvin-Bibliographie, Chr. Kaiser Verlag, München, 1959. 
 



A Kálvin-kutató Nagy Barna emlékezete 

Sárospataki Füzetek 79 

appoint timely tasks for the 21st century Calvin studies to be carried out in the 
Reformed Church of Hungary. 

 
His Life 

Barna Nagy was born on 15 May 1909 in Sárospatak. His father, Béla 
Nagy (1877-1939) was a professor of theology. Between 1919 and 1927 Barna 
Nagy studied at the Patak College. It is worth nothing that this is when his 
language skills were unfolded. In the Sárospatak Youth Bulletin he regularly 
published translations of poems from English, German, French. As a student 
of theology he acquired skills in shorthand writing, he won several competi-
tions. This would later help him to be able to read almost continuously those 
16th century notes that were taken by French shorthand writers, by which Cal-
vin’s sermons had been put down. 

He spent the 1929-30 academic year in Montpellier, France, where he got 
acquainted with Calvin’s theology. After this he attended the lectures of Brun-
ner in Zurich and was oriented to systematic theology. Finally, in 1933-34 as a 
student of Barth in Bonn, he became every inch a dogmatist. He received his 
doctorate in 1936 in Debrecen. 

In 1937 he was elected a professor of systematic theology to replace his 
father in Sárospatak. The minutes of the board of directors mention the rec-
ommendation given by Karl Barth, in which “Barth qualifies him as a pro-
found thinker, who is able to give independent form to theological problems, a 
gifted theologian…” In 1947 Nagy was the dean of the Academy, and the rector 
of the college. He attended the Amsterdam Assembly of the World Council of 
Churches. 

The first serious breaking occurred in his life when the Patak College was 
ceased. After leaving his beloved town and school he moved to Budapest. In 
1952 he received scholarly position at the General Convent. Although after two 
years he replaced prof. János Victor at the Budapest Theological Academy, 
very soon a second shock followed. After the 1956 revolution he was impris-
oned for a short time, and was deprived of his academic chair. The General 
Convent downgraded him to a “research professor”. 

According to one of his former colleagues this unfortunate fact “helped 
Nagy display his skills, when the teaching position was replaced by scholarly 
research. He entrenched himself in the first century of the Hungarian and 
thus European Reformation.” Of course it is also a fact that as a teacher hav-
ing been deprived of his academic chair, he could not educate generations of 
theologians, and thus was not able to nurture and bring up a young generation 
of Calvin scholars – the effect of which is still felt by us. Yet in this “research 
asylum” he was able to accomplish something lasting and indispensable as far 
as Hungarian Calvin studies are concerned. The World Alliance of Reformed 
Churches commissioned him to take care of part of the unpublished sermons 
of Calvin. During that decade his work became more recognised abroad: in 
Basel, Geneva, Zurich and Wittenberg. As an acknowledgement of his work 
the Zurich University granted him an honorary doctorate in 1968. Here, at 
home, he became more and more involved in the discipline of literary history. 
His former colleague said of Nagy at his funeral service: “… his work has built 
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so massively into Hungarian scholarship that it will continue to be influential 
even after this now fresh grave disappears in the Sárospatak Reformed ceme-
tery…” Barna Nagy died on 17 September 1969 in Budapest, during a lecture 
he was delivering. 

 
Time and thematic periods of Nagy’s Calvin studies 
Nagy’s almost thirty years of Calvin research can be divided into three great 
phases: 

1941-1947 – Nagy examined Calvin theology as a teacher of theology, 
primarily on systematic grounds. He put Calvin’s political theology in a new 
light. As if he had wanted to deliver a message to the European and Hungarian 
theologians and church leaders in a world that was being drifted toward a 
world war and the holocaust. In 1943 he made a field trip to Switzerland 
where he could display his skills in source research. When he counted the 
unpublished sermons of Calvin, another exciting field of research was ap-
pointed for the future. 

1949-1956 – Barna Nagy became known as the expert Hungarian transla-
tor of Calvin’s commentaries. The Hungarian translation of the commentary 
on Romans was published in 1954. However, the events of 1956 held up the 
publishing of the Hungarian translation of the commentary on Hebrews. It 
was finally published only in 1965. 

1957-1969 – Barna Nagy showed his new face in his Calvin studies: a 
source researcher. He translated Calvin’s unpublished sermons on Ezechiel 
into modern French. 

The following four thematic periods can be distinguished: 1) A systematic 
examination of Calvin’s political theology; 2) Translating Calvin’s commentar-
ies into Hungarian; 3) Researching Calvin’s unpublished sermons; 4) Organis-
ing Hungarian Calvin studies. Barna Nagy’s achievements are lasting in all 
four areas. His Calvin studies filled him with passion and joy until the end of 
his life. 


