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Kálvin és az Ószövetség 
 
ÁLVIN az ószövetségi könyvek közül először az Ézsaiás könyvéhez írt kom-
mentárt. A kötet 1551-ben jelent meg.1 A szerzőséggel azonban akadhat némi 
gondunk, ha ezalatt az írásba foglalót értjük. A feljegyző NICOLAS DE GALLARS, 
aki rész vett a prófétáról szóló előadásokon [1549], feljegyzéseket készített, s 
otthon ezeket kidolgozta, majd KÁLVIN rendelkezésére bocsájtotta, akinek jó-
váhagyása és javításai után öltöttek végleges formát. 

Az Előszóban a művet KÁLVIN VI. Edward királynak ajánlja,2 s elismeri, 
hogy a kommentár nem saját kezétől származik, de gondos kéz állította össze. 
De mint mondja, a próféta maga is királyi vérből való, s Krisztusnak a királyok 
Királyának szolgálatában áll, s ezért jogos az angol királynak címzett ajánlás.3 
Azt a kérdést nyitva hagyja, hogy Edward az Ézsaiás működése alatti öt király 
közül melyikben ismerhet magára. A mű sikeresnek bizonyult, s elfogyott. 
KÁLVIN új magyarázatot írt, amely Genfben jelent meg 1559-ben, s lényege-
sen terjedelmesebb volt az előzőnél.4 A francia fordítás előszava (1572) tud-
tunkra is adja, hogy a bővítés közel egyharmada az előzőnek. A kommentár 
bevezetéséből megismerhetjük KÁLVIN véleményét a prófétai tisztről. Szerin-
te a próféták elsősorban törvénymagyarázók voltak. Őrizték annak tekintélyét, 
de nem fűzhettek hozzá semmit. Másik feladatuk az Ige helyes hirdetése volt 
saját korukra nézve. Éppen ezért, bár ezek az igehirdetések nem a mai kor szá-
mára szóló jövendölések, érdemes párhuzamot vonni az akkor és most között, 
hiszen amit Isten akkor rossznak ítélt, azt ma is így ítéli meg. Az ajánlás már 
önmagában sem volt használható, mert a király 1553-ban meghalt. Testvére, 
Mária királynő követte, de uralkodása a protestánsok számára csak üldöztetést 
és nyomorúságot hozott. Öt esztendő után ő is meghalt, s Erzsébet került a 
trónra. Uralkodása több reménnyel kecsegtetett, s hogy ez mennyire így volt, 
az kitűnik egy KÁLVINhoz írt levélből, amely úgy véli, most hogy Jezábel [Má-

                                                 

1 Commentarii in Isaiam Prophetam. Ad Eduardum VI.AngliaeRegem. Aditus est 
sententiarum et et locorum index, Genevae 1551. Egy évvel később franciául: 
Commentaires sur le Prophete Isaïe. Par M. Iean Calvin […] A Geneve 1552. 

2 A reformátorok kapcsolattartás tekintetében „felosztották ” egymás között a birodal-
makat, így jutott Kávinnak Anglia s Lengyelország, Bullingernek pedig Magyaror-
szág. (Dr. Ferencz Árpád szóbeli közlése.) 

3 Az ajánlás dátuma: 1550. december 25. (CO 13, 669-674.l.) 
4 Ioannis Calvini Commentarii in Isaiam Prophetam. Nunc demum ab ipso authore 
recogniti locupletati, magnoque labore et cura expoliti. […] Genevae 1559 [CO 36, 
19-672; CO 37, 1-454]. 
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ria királynő] meghalt, remény van arra, hogy Jeruzsálem fala [az igaz Egyház] 
újra megépüljön.5 

Így érthető, hogy az új kiadást bevezető levélben (1559. január 15.6) az 
ajánlás címzettje – az elhunyt Edward király mellett – I. Erzsébet. KÁLVIN azt 
reméli, hogy a királynő kezébe veszi az Egyház megújulásának ügyét. Utal arra 
is, hogy – Ézsaiás szerint – királynőknek/királynéknak az egyház támaszaivá 
kell lenniük. A királynő nem mutatott túl nagy lelkesedést a feladat iránt, de ez 
nem KÁLVIN hibája. Az ok JOHN KNOX egyik művében keresendő, amelyet 
genfi tartózkodása alatt jelentetett meg, s amelynek már a címe sem túl hízel-
gő: The first blast of the trumpet against the monstrous regiment and empire 
of Women. Ebben vehemensen támadja és veti el az asszonyi kormányzást. 
Bár KÁLVIN egy levélben hárítja el magától a felelősséget,7 de elutasító választ 
kap a kancellártól.8 

Tartozunk annyival az igazságnak, hogy a női uralkodásról KÁLVINnak is 
többféle véleménye volt: Mint annyi minden rossz, ez is a bűneset következ-
ménye, másrészt azonban vannak olyan tehetséges asszonyok, akik uralkodá-
suk alatt áldást sugároznak, ebből pedig világos, hogy Isten akaratából ural-
kodnak. Leginkább azért, hogy példájukkal megszégyenítsék a férfiakat, de ez 
nem sok eredményre vezetett. KÁLVIN még egyszer kísérletet tett arra, hogy 
levélben tisztázza a helyzetet, amelyben a rossz kapcsolatért KNOX-ot teszi fe-
lelőssé, de ez nem sok eredményre vezetett.9 

Időrendben a következő a Genezis kommentár (1554).10 A francia fordítás 
gyorsan követte. Az ajánlás címzettjei Johann Friedrich szász választófejede-
lem három fia.11 KÁLVIN szándéka szerint az ajánlás feltételezhetően eredeti-
leg a fejedelemnek szólt volna, de ő 1554-ben már nem élt. Kiemeli annak fon-
tosságát, hogy össze kell fogniuk azoknak, akik Rómával szemben a tiszta tant 
fel tudják mutatni. De evvel az ajánlással sem volt szerencséje. Az örökösök 
lutheránus teológusok tanácsát kérték az ügyben, s az KÁLVINra nézve nem 
volt kedvező. Nincs ezen mit csodálkoznunk, ha figyelembe vesszük KÁLVIN 
erős kritikai észrevételeit LUTHER úrvacsoratanával szemben. Az ügy egy, az 
udvari kancellárral történő levélváltás után megfeneklett.12 

A Genezis magyarázatát olyan kommentár követi, amely formájában és 
tartalmában is elüt az eddigiektől. KÁLVIN egy könyvben magyarázza Mózes 
utolsó négy könyvét. Ezt a Genezis újonnan kiadott magyarázatával egybeköt-
ve jelenteti meg.13 Az ajánlás az igen fiatal HENRI de BOURBONNAK, Navar-
ra hercegének szól, aki ekkor még nem töltötte be tizenharmadik életévét. Mi-

                                                 

5 Vermigli levele, 1558. december 1. [CO 17, 391].  
6 CO 17, 413-415. 
7 1559. január 29. [CO 17, 419-420]. 
8 W.C. Burleigh levele [CO 17, 490-492]. 
9 1559. június 22. [CO 17, 565-566]. 
10 In primum librum, qui Genesis vulgo dicitur, Commentarius Iohannis Calvini, 
[Geneave] 1554. [CO 23, 1-622]. 

11 1554. július 31.[CO 15, 196-201]  
12 BURCKHARDT kancellár levele: CO 15, 260-261; KÁLVIN válasza, 1555. február 27-

én: CO 15, 454.  
13 Mosis Libri V, cum Ioannis Calvini Commentariis. Genesis seorsum: reliqui 
quatuor in formam harmoniae digesti … Genevae 1563 [CO 25, 1-416]. 
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vel a szász választófejedelem fiainál az előző kiadással kudarcot vallott, így 
most emlékezteti a herceget arra, hogy már édesanyja példája is mutatja, hogy 
egy asszony bátorsága megszégyenítheti a férfiakat. A 2Móz-től a kommentár 
formája is megváltozik, KÁLVIN nem követi a korábbi, fejezetről fejezetre tör-
ténő magyarázási módot, hanem az anyagot saját szempontjainak megfelelően 
átcsoportosítja. Ennek oka, hogy segítséget akar nyújtani az olvasónak, hogy a 
szövegeket jobban megérthesse. Erősen megkülönböztet történetet/történel-
met és tanítást. Először a történeti anyagot kommentálja, majd ezután a di-
daktikait. A második középpontját a Tízparancsolat képezi, ezt azonban meg-
előzi olyan részletek kommentálása, amelyek kapcsolatba hozhatók a Dekaló-
gussal. A Tízparancsolat magyarázata után azok a szövegek kerülnek sorra, 
amelyek összefoglalják a Törvényt. Ezt követik az ígéretek, majd lezáráskép-
pen újabb történeti anyag. A francia fordítás 1564-ben jelent meg.14 

Ekkor már Józsué könyvének magyarázatából is megvan három fejezet, 
azért csak annyi, mert bár sokan kérik tőle ennek magyarázatát, nem tud csak 
ezzel foglalkozni, írja egy THRECIUS-nak szóló levélben.15 A kommentár meg-
jelenését már nem érte meg, érdekesség, hogy először a francia kiadás jelent 
meg16 BÉZA előszavával, amelyben összefoglalja KÁLVIN életét, és megemlé-
kezik haláláról is. Még ebben az évben megjelent a latin nyelvű kiadás.17 

Jelentős ószövetségi anyag maradt fent az előadásaiban [praelectiones]. 
Amíg Strassburgban az ilyen jellegű előadások témája újszövetségi volt,18 ad-
dig Genfben túlnyomórészt ószövetségi könyvek voltak soron. Ezek közül nem 
mind maradt fent nyomtatásban. Azokról, amelyek nincsenek meg, másodla-
gos forrásból tudunk, nevezetesen a Colladon által írt KÁLVIN életrajzból.19 
Szerinte az elemzett könyvek: Ézsaiás (1549), Genezis (1550), Zsoltárok (1551-?). 
Ezután keletkeztek a nyomtatásban kiadottak. Később sokszor ezeket is kom-
mentárokként említik, s adják ki még ma is.20 A két műfajt világosan meg kell 
különböztetnünk, hiszen céljuk és célközönségük is különböző. A kiadottak 
elején tehát Hóseás áll. 1557-ben jelent meg latinul21 és franciául egyaránt.22 
Az előszó szerint KÁLVIN nem túlzottan lelkesedett a kiadásért. De mivel 
kommentár írására nem volt ideje, hozzájárult a megjelenéséhez. Azt, hogy 
nem volt a kiadvánnyal megelégedve, egy BULLINGER-hez írott leveléből tud-

                                                 

14 Commentaires de M. Iean Calvin, sur le cinq livres de Moyse. Genesis est mis à 
part, les quatre livres sont disposez en forme d´Harmonie..., Geneve 1564. 

15 CO 20, 199. 
16 Commentaires de M. Iean Calvin, sur le livre de Iosué, Avec une préface de Theo-
dore de Besze, contenanten brief l´histoire de la vie et mort d´iceluy..., Geneve 
1564. 

17 Ioannis Calvini in librum Iosue brevis Commentarius, quem paulo ante mortem 
absolvit. Addita sunt quaedam de eius morbo et obitu..., Genevae 564. [CO 25, 417-
570]. 

18 Ján. ev., 1Kor. 
19 CO 21, 71-96. 
20 Ilyenek például az interneten (www.ccel.org) hozzáférhető kommentárok. 
21 In Hoseam prophetam, Io. Calvini praelectiones, a Ioanne Budaeo, et sociis 
auditoribus assiduis bona fide exceptae, Genevae 1557 [CO 42, 183-514. ] 

22 Leçons de Iean Calvin sur le prophete Hosee, recueillies fidelement de mot par 
Iehan Budé, et autres ses compaignos auditeurs. A Geneve 1557. 
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juk.23 A Kispróféták (1558) előadását betegség szakította meg, ezért az utolsó 
két előadást KÁLVIN otthon tartotta meg. Az ajánlás címzettje GUSTAF svéd 
király. Kifejti, hogy a helyes írásmagyarázatnak egyszerűséget kell tanúsítania, 
s reméli, hogy másoknak is hasznára lesz. Ezért életének hátralévő részét az 
exegézisnek kívánná szentelni.24 Evvel az ajánlással sem volt szerencséje, pe-
dig még a király fiához is intézett levelet, hogy számára az uralkodó jóindula-
tát kieszközölje.25 A kommentár 1559-ben jelent meg latinul26 és 1560-ban 
franciául.27 Dániel könyvének ajánlása28 nem személyre szóló, talán szerepet 
játszott a korábbiak kudarca, hanem a francia hívőket szólítja meg, s erősíti ál-
talában. A latin29 és francia kiadás között egy esztendő telik el (1561-1562). 

Jeremiás és a Siralmak következik ezután III. Frigyes pfalzi választófeje-
delemnek szóló ajánlással, amelynek témája az úrvacsorában történő részvétel 
módja. Mellékesen felhívja a figyelmet egy eretnektől való elhatárolódásra.30 
Ezékiel könyvét – egészségének megromlása miatt – már nem tudja végigma-
gyarázni, csak az Ez 20,44-ig jut el. A kiadvány nagyobb részét még maga el-
lenőrizte. 1565-ben jelent meg latinul,31 és BÉZA írta az ajánlást, amelynek 
címzettje a francia hugenották vezére, a tengernagy. 

KÁLVIN ószövetségi prédikációinak vizsgálata egy külön tanulmányt ér-
demelne, itt csak egy áttekintésre van módunk az ószövetségi könyvek szerint. 
Mivel léteznek olyan igehirdetések, amelyek elvesztek– bár tudunk róluk –, és 
olyanok, amelyek megmaradtak ugyan, de nyomtatásban nem jelentek meg, 
ezért az áttekintés csak hozzávetőleges. 

 
Kiadott pédikációk: 1Móz (23db. [CO 23, 641-68232]), 5Móz (200db. 

[CO 25, 573-CO 29,232]), 1Sám (107db. [CO 29,233-CO 30]), Zsolt (28db. 
[CO 8, 369-452; CO 32,451-752]), Jób (159db. [CO 33-CO 35, 514]), Ézs 38 
(4db. [CO 35, 517-580], Ézs 52 (7db. [CO 35,581-688]), Dán 5-12 (47db. 
[CO 41, 305-CO 42 174]). 

 
A Kiegészítésben (Supplementa) kiadott prédikációk: 2Sám (87db. [SC 

133]), Zsolt (10db. [SC 7), Ézs 13-29 (66db. [SC 2]), Ézs 30-41 (67db. [SC 
3]), Jer (25db. [SC 6]), JSir (2db. [SC 6]), Mik (28db. [SC 5]). 

 

                                                 

23 1557. február 17. [CO 16, 412-413]. 
24 CO 17, 445-448. 
25 CO 17, 450-451. 
26 Ioannis Calvini praelectiones in duodecim Prophetas (quos vocant) minores. … 
Genavae 1559. [CO 42, 176-600; CO, 43-44]. 

27 Leçons et expositions familieres de Iehan Calvin sur le douze petis Prophetes..., A 
Geneve 1560. 

28 1561. augusztus 19. [CO 18, 614-624]. 
29 Ioannis Calvini praelectiones in librum prophetiarum Danielis, Ioannis Budaei et 
Caroli Ionvillaei labore et industria exceptae. Genevae 1561 [CO 40, 529-722]. 

30 CO 37, CO 34, 469-706; CO 38-39. Az eretnek Francois Baudouin. 
31 Ioannis Calvini in vigniti  
32 Ioannis Calvini Opera quae supersunt omnia (Corpus Reformatorum Tom. 29-88. 

W. Baum, E. Cunitz és E. Reuss (Braunschweig, 1863-1900).   
33 Supplementa Calviniana. Srassbourg 1956- 
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Még nem publikált prédikációk: Ézs 42-51 (57db.), Ézs 52-57 (?), Ez 
1-15 (55db.), Ez 23-48 (69db.). 

 
Létező, de elveszett/nem feltalálható prédikációk: Ézs 1-12  (?), Jer 1-14 

és 19-52 (?), JSir (23db.) Ez 16-22 (?), Ám (43db.), Hós (65db.), Jóél 
(17db.), Zóf, Abd, Jón (28db.).34 

 
II. 
KÁLVIN zsoltár-kommentárját úgy is vizsgálhatjuk, mint cseppet a tengerben, 
amely megmutatja munkamódszerét, a Szentíráshoz való viszonyát, s jellemző 
forrásait is. A kommentár 1557-ben jelent meg.35 Egy év múlva napvilágot lá-
tott franciául.36 Talán a fordítás színvonala nem lehetett megfelelő, s ezért kö-
vette három éven belül egy másik francia fordítás, amelyben az előzőnél na-
gyobb terjedelmű magyarázat volt olvasható.37 A július 23-án írt előszó azért is 
érdekes, mert önéletrajzi elemeket tartalmaz, többek között arról, hogyan ma-
gyarázzák Genfben a zsoltárokat. 

Eredetileg KÁLVIN nem kívánt zsoltárkommentárt írni több okból sem. 
Bucer munkája már megjelent, s több kiadást is megélt, ezen kívül 1551-ben is 
született egy másik – MUSCULUS-tól származó – magyarázat is. Emellett 
KÁLVIN a vasárnap délutáni istentiszteleten zsoltárokat magyarázott. Mivel 
félő volt, hogy előadásainak (congregations) anyagát mások használják fel, vé-
gül mégis ráállt a magyarázat megírására. 

Izgalmas kérdés: Mennyire használta KÁLVIN a zsidó írásmagyarázók 
munkáit, illetve kommentárjában hogyan jelenik meg az eredeti nyelvre alapo-
zott írásmagyarázat? 

KÁLVIN héber nyelvi ismereteiről viszonylag kevés információval ren-
delkezünk, de néhány dolog bizonyos. Héber tanulmányainak első lehetséges 
helyszíne Párizs. 1531-ben lehetett ez, s a lehetséges tanárok: François és/vagy 
Agathias GUIDACERIUS. Őket I. FERENC nevezte ki a Collége de Trois 
Langues38 tanárává. BUCER tanúsága szerint Bázelben KÁLVIN héber tudását 
MÜNSTER-nél gyarapította.39 

Bár a héber nyelvet nem ismerte a legmagasabb szinten, de tény – amint 
azt Zsoltárkommentárja alapján biztonsággal megállapíthatjuk –, hogy isme-
retei meghaladták az átlagosat. Ismer más kéziratokban szereplő eltérő olvasa-

                                                 

34 A listát és KÁLVIN prédikációinak elemzését, lásd: Wulfert de Greef: Johannes 
Calvijn zijn leven en geschriften, 2e herziende druk, KOK Kampen 2006. 137-148. l. 
Még ebben az évben megjelent a kiadatlan Ezékiel prédikációk egy része néhai 
NAGY Barna fordításában. Jean Calvin, Sermons sur le Livre des Revelations du 
prophete Ezechiel Chaptires 36-48 (edites par Erik Alexander de Boer, Barnabas 
Nagy, Neukirchner Verlag, Neukirchen-Vuyn, 2006). 

35 In librum Psalmorum, Iohannis Calvini commentarius, Geneavae 1557. CO 31-32. 
36 Le Livre des Psaumes exposé par Jean Calvin […], Geneve 1558. 
37 Commentaires de M. Iean Calvin sur le livre des Psaumes. Ceste traduction est 
tellement reveuë et si fidelment  conferee sur le Latin qu´on la peut juger estre 
nouvelle […] Geneve 1560. 

38 A király 1530-ban alapította a latin, héber és görög nyelvek tanítására. Latin neve: 
Collegium Trilinguae, ma: Collège de France. Jelszava: Omnia docet. 

39 CO 10B, 124. 



Marjovszky Tibor 

 

16 Sárospataki Füzetek 

tokat: „... más talán egyéb olvasatot jobbnak tart, mert más kéziratok[ban], 
különbséget tesz az igeidők között: „A mahér ige qal ragozásban megmérgezni 
és adni, azonban hifíl ragozásban járni és sietni […].”40  

A kommentárból már első pillantásra is világos, hogy ismerte és figyelem-
be vette ezeket. Az írásmagyarázókat különböző néven említi: „A miktám szó 
[jelentéséről], a héber írás magyarázók [hebraei interpres] nem egységesen 
vélekednek. Némelyek a ketem-ből vezetik le, s ekkor `finom aranyat´ jelente-
ne. Mások úgy gondolják, hogy ez egy akkoriban ismert költemény kezdete.”41 
„Nem értek egyet, néhány zsidó írásmagyarázóval [hebraei], hogy ezzel a szó-
val a tekintélyeseket jelölik.”42 „Ha elfogadjuk azoknak a héber tudósoknak 
[hebraei doctores] megérzését, akik szerint ez a mondatrész a jelen időt múlt 
idejűre fordítja, a mondat simán folyik.”43 „Innen látható, hogy némely óvat-
lan rabbi [Rabbini] feltételezi, hogy ennek a zsoltárnak Ádám a szerzője.”44 
„Mert, ahogy a zsidók [Iudaei], elcsavarják ezt a helyet, hogy a szó Istenre vo-
natkozik, [túlzott] aprólékosság.”45 „A héber nyelvtudósok [hebraei gramma-
tici] úgy vélik, hogy a szó összevonás, s ezt jelentené: A halál árnyéka.”46 

Bár többször hivatkozik rájuk, de név szerint csak egyet említ: KIMCHIT. 
Pozitívan értékeli, ezt írja: „Úgy veszem, hogy a dábár szó a sor végén dolgot 
jelent, ahogyan David Kimchi-nél is [áll], aki a rabbik közt a legmegbízha-
tóbb.”47 Ő is írt kommentárt a Zsoltárok könyvéhez, amely hetvenöt év alatt 
különböző helyeken háromszor jelent meg.48 Bucer saját magyarázatában 
KIMCHI-t elsődleges forrásként használja fel. KÁLVIN KIMCHI munkáját 
másodkézből is ismerhette, hiszen ekkor már megjelent az ún. Biblia Rabbini-
ca/Biblia Bombergiana. Ez a héber szöveg mellett tartalmazta a különböző 
rabbinikus kommentárokat is, a Zsoltárok könyvéhez KIMCHI-ét.49 KÁLVIN-
nak volt egy példánya, amelyhez OLIVETANUS hagyatékából jutott.50 Szóba 
jöhet még MÜNSTER kétkötetes, Bázelben kiadott Bibliája is, annál inkább, 
hiszen KÁLVIN bázeli tartózkodásakor [1535-1536] tőle tanult héberül. Lehet-
séges forrás még a Biblia cum Annotationibus Vatabli [1545] is. 

Azonban nem csak idézi véleményüket, hanem polemizál is velük. Ez kü-
lönösen jól látható a 2., 23. és a 110. zsoltár magyarázatában. Ezek a zsoltárok 
régóta vita tárgyai zsidó és keresztyén írásmagyarázók között, s ez KÁLVIN 
idejében sem volt másképpen. Feltételezve, hogy ő is ismerte KIMCHI zsoltár-
magyarázatát, azt is tudta, hogy milyen kritikát gyakorol(t) a keresztyén ma-
gyarázatokkal szemben. Ez a kritika, leginkább arra vonatkozott, ahol a zsoltár 
szöveget Jézus személyével hozták kapcsolatba. Kimchi a 2. zsoltár megfelelő 

                                                 

40 Zsolt 16,4 
41 Zsolt 16,1 [CO 31,149]. 
42 Zsolt 4,3 [CO 31,59]. 
43 Zsolt 126,2 [CO 32,317]. 
44 Zsolt 92,10-12 [CO 32,15]. 
45 Zsolt 45,7 [CO 31,453]. 
46 Zsolt 23,4 [CO 31,240]. 
47 Zsolt 112,5 [CO 32,174]. 
48 Bologna (1477), Nápoly (1487), Isny  (1541-1542). 
49 Velence 1516-1517, D. Bomberg nyomdájában. 
50 KÁLVIN egyik leveléből tudjuk, hogy nem vásárlással jutott hozzá, hanem a hagya-

tékból megkapta. [CO 10b, 371-372]. 



Kálvin és az Ószövetség 

Sárospataki Füzetek 17 

versét – „Fiam vagy, ma nemzettelek téged” – Dávid személyére vonatkoztat-
ja, bár nem hallgatja el, hogy a zsidó magyarázók között is találhatók olyanok, 
akik a fiú alatt a messiás-királyt értik. Mégis alapvető tévedésnek tartja, hogy a 
„nazarénusok” (sic!) a 7. verset használják fel arra, hogy Jézus személyét mes-
siásként legitimizálják.51 Receptet is ajánl a keresztyénekkel való diszkusszió-
hoz: „Ha véleményedet kérdik erről a zsoltárról, egy vagy két módon magya-
rázd, választásod szerint, Dávidra vagy a Messiás-királyra vonatkozóan, aho-
gyan számodra [én is] tettem”.52 A 22. zsoltár magyarázatában is ezt a vonalat 
követi. A „körülmetéletlenek” [= keresztyének] itt is Jézusra vonatkozóként 
értelmezik a szöveget, mint a Fiú imádságát az Atyához. Ezért mindazt a rosz-
szat, ami a zsoltárban említve van – szerintük – Izráel követte el Jézus ellen.53 

Mivel ez mindhárom zsoltár esetében így van, a keresztyének magyaráza-
ta hibás, s ennek több oka van. Rosszul olvassák, illetve fordítják az eredeti 
szöveget. Például a Zsolt 22,17-ben, ahol az oroszlánokról szóló verset félreér-
telmezik, amikor ezt olvassák/fordítják: Átfúrták kezeimet, lábaimat. Más he-
lyeket szó szerint értelmeznek, pedig valójában csak metaforáról van szó. Ilyen a 
Zsolt 2,7, ahol – KIMCHI szerint – az „Isten fia” kifejezés nem vonatkoztatható 
Jézusra, hiszen ha ő szólna, hogyan mondhatná: „Mi atyánk” és „testvéreim”? 

Ha szemügyre vesszük azt, ahogyan KÁLVIN ezeket a problémákat értel-
mezte és magyarázta, megértjük, hogy ezek a „kritikák” nem mindig jogosak 
vele szemben. A 110. zsoltár magyarázatában ragaszkodik legjobban a kriszto-
lógiai megközelítéshez és értelmezéshez. „Mivel Krisztus maga mondja, hogy 
ez a költemény rá vonatkozik […] harcoltunk a világ keménynyakú zsidóival 
s ellentmondást nem tűrően bizonyítottuk […] hogy amit itt mondanak, nem 
vonatkoztatható sem Dávidra, sem pedig valaki másra, csak a Közbenjáró-
ra”.54 Nem tagadja, hogy Dávid személye Krisztus Országának árnyképe lehet, 
de amit Dávid mond a Melkisédek rendje szerint való papról, az csak Krisztus-
ra illik igazán. A 4. vers magyarázatában különösen világosan mondja: „Jeho-
va megesküdött – Legvilágosabban látszik ebből a versből, hogy itt nem 
másról van szó, mint Krisztusról. Mert az, hogy a zsidók azért, hogy ezt a 
próféciát elhomályosítsák, a „kóhén” szót [„pap helyett”] „fejedelemnek” for-
dítják, gyenge és semmitmondó”. 

Mivel ennek a versnek a magyarázata igen jellemző, s nem csak sziszte-
matikai, hanem többféle filológiai érvelést is tartalmaz, érdemes további rész-
leteket is idéznünk: 

Elismerem, hogy a tekintélyes királyi családhoz tartozó tagokat és sze-
mélyeket héberül „kohaním”-nek nevezik, de amit Dávid mond, az Krisztusra 
vonatkoztatható, de [hogyan lehetne Krisztusnak] csak fejedelemi címet tu-
lajdonítani, hiszen az kisebb, mint a királyi méltóság? Ezen kívül, mit jelent-
hetne az, hogy ő Fejedelem, mégpedig a Melkisédek rendje szerint? Nem ké-
telkedhetünk abban, hogy a Szentlélek mutat itt rá valami nagyon különle-
gesre, ami által ez a Király minden földi királytól különbözik és elkülönül. A 

                                                 

51 R.G. Finch-G.H., The Longer Commentary of R.David Kimchi on the First Book of 
Psalms (1-10, 15-17,19, 22 and 24), London-New York 1919. 

52 Wulfert de Greef, Calvijn en zijn uitleg van de Psalmen, een onderzoek naar zijn 
exegetische methode, Kok Kampen 2006. 281.l., 52. jegyzet. 

53 Lásd, 21. jegyzet. 
54 Zsolt 110,1 [CO 32,159]. 
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Mózes által Melkisédeknek adományozott cím ismeretes. Isten nem óhajtot-
ta, hogy ez a két tisztség templomában összekeveredjen. Ezért történt, hogy 
Uzziás, aki Dávid törvényes utóda volt, poklossággal veretett meg55, mert 
megpróbált Istennek áldozni. A Dávid nemzetségében tehát egészen máskép-
pen volt, mint a Melkisédekében. A különbséget könnyű felfedezni, mert ez az 
új király a papi tisztet összekapcsolja a koronával, s a királyi méltósággal. 
Bizonyos, hogy a királyi fenség nem olyan nagy és ragyogó egy olyan apró 
és jelentéktelen király esetében, mint Melkisédek. Aki nem egyébért lett isme-
retté, csak a tény miatt, hogy példává lett. Hiszen Sálem uralkodásának he-
lye apró, jelentéktelen városka volt, ahol csak felhatalmazással uralkodott, s 
nem volt [személyében] semmi érdekes, csak annyi, hogy a papi tisztet a ki-
rályi méltósággal összekapcsolta. A pogány királyokat a hódolat iránti vágy 
hajtotta arra, hogy a papi tisztet [a maguk számára] megszerezzék. De Isten 
parancsára Melkisédek mindkét tisztet magára öltötte. […]  

Némelyek a „díbratí” szót így fordítják: szavammal megegyezően, amit 
nem vetek el, mert Dávid mondhatta, hogy a Melkisédek rendje szerinti pap-
ság alapja Isten igéjének hívása. Valójában [a szóban] a jod felesleges, a szót 
szívesebben fordítom egyszerűbben: módján vagy rendjén, amely vélemény-
hez a legtöbb magyarázó csatlakozik. 

Más zsoltárok esetében megengedi a nem primér krisztológiai értelme-
zést, mint például a 2. zsoltár magyarázatában. Itt nem vitatja, hogy a zsoltár 
legszorosabban Dávidra vonatkozik, aki Isten akaratából király, s így joggal 
nevezhető Isten fiának. A zsoltár itt az emberek fogalmaihoz és ismeretéhez 
igazodik.56 A 22. zsoltár magyarázatában ugyanezt a vonalat követi. Bár a zsol-
tár tartalma Dávid panasza, de ő nem egyéb, mint Krisztus [elő]képe. Elmond-
ható, hogy KÁLVIN ahol csak lehetett és szükséges volt, figyelmet szentelt an-
nak, hogy a zsidó írásmagyarázók miként értelmezik, adott esetben magyaráz-
zák az eredeti szöveget. A Zsolt 21,13-hoz:„Az itt használt héber szó [šækæm] 
tulajdonképpen vállat jelent, ezért némelyek úgy gondolják, mintha azt mon-
daná, hogy fejük lehorgadna, olyannyira, hogy meggörbült testük vállaikat 
kidomborítaná, s ezt átvitt értelemben vennék, mint az ellenségnek való jö-
vendő alávettetést”.57 Vagy például [Zsolt 126,2]: „Megtelik a szánk nevetéssel 
– Általában az ´âz határozószót majdnem mindig akkor-ral fordítják, mert 
az igék jövő időben állnak. Ezért érzésem szerint visszaadható így: Most meg 
fog telni, s [most] mondják majd. Azonban ha figyelembe vesszük egyes hé-
ber tudósok véleményét, akik szerint, hogy ha ennek a [beszéd]résznek az 
ereje a jövő időt múlt idővé fordítja, akkor a mondat sima folyású lesz.”58 

Ennyiből is látható, hogy KÁLVIN a hebraica veritast végtelenül komo-
lyan vette, s figyelemmel volt a zsidó írásmagyarázók munkájára és vélemé-
nyére, attól függetlenül, hogy egyetértett velük vagy sem. Talán ebben a cse-
kély számú példában is látjuk írásmagyarázatának egyik legfontosabb 
jellemzőjét: Kora szintjén maximális tájékozottság s az információk kritikus 
vizsgálata. 

                                                 

55 2Krón 26,21. 
56 Zsolt 2,7 [CO 31,46].] 
57 CO 31,218. 
58 CO 32,317. 
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Végül pedig egy kérdés: Vajon milyen volt Kálvin szerint egy jó kommen-
tár? A kérdés nem költői és megválaszolhatatlan, mivel erről világosan állást 
foglal egy GRYNEUS-hoz59 írt levélben. Ezt a levelet 1539. október 19-én írta 
egy évvel első, a Római levélhez írt kommentárja előtt. Fontosságát mutatja, 
hogy az írást csatolta a kommentárhoz.60  

 
„Mert mindketten úgy vélekedtünk, hogy a magyarázó legfőbb erénye 

az áttekinthető rövidség [perspicua brevitas], s valóban, minthogy szinte az 
egyetlen feladata, hogy feltárja annak az írónak gondolatát [mens scripto-
ris], akinek magyarázására vállalkozott.” A terjedelemről pedig ezt írja: „…én 
mégsem tudok tágítani a rövidség iránti vonzalmamtól. De mivel az emberi 
szellem természetével velejár az a különféleség, hogy egyesek inkább ehhez, 
mások meg inkább ahhoz vonzódnak: e tekintetben valóban meglehet min-
denkinek a maga véleménye, csak senki se akarja a többieket mind a maga 
nézetének elfogadására kényszeríteni. Így azután sem mi, akik jobb szeretjük 
a rövidséget, nem vetjük el, vagy nem vetjük meg azokat, akik a szentköny-
veket bővebben vagy terjengősebben magyarázzák, s ők viszont szintén elvi-
selnek minket, még ha úgy vélekednek is, hogy nagyon rövidek és tömörek 
vagyunk.61” 

 
Zárjuk egy mai – véleményünk szerint – jó úton járó véleménnyel: Mit 

tanulhatunk Kálvintól a Bibliához való hozzáállásunkra nézve? Ezt illetően 
Kálvinnak egy olyan 1546-os levelére utalok, amelyet csatoltak Olivetanus 
átdolgozott bibliafordításához. Az „Olvasóknak” szóló levélben Kálvin a Bib-
liához való hozzáállásunk helyes módjának szentel figyelmet. […] A levél 
olyan szakasszal kezdődik, amelyben Kálvin a Biblia különleges jelentőségét 
hangsúlyozza. Feltűnik néhány dolog. Az első az a mód, ahogyan Kálvin a 
Biblia jelentőségét megfogalmazza. Nem fejtegetésként, hiszen az túl nagy 
távolságtartást okozna. A Bibliáról kincsként beszél. Ennek a kincsnek a ha-
talmas értékét pompás, magával ragadó stílusban foglalja szavakba.”62 
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59 Kálvin János, A Római Levél magyarázata, fordította Rábold Gusztáv,  a fordítást 
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Summary 
 

Calvin and the Old Testament 
 
This article has a double purpose. First, it intends to provide information on 
the circumstances of writing and publishing Calvin’s commentaries on the Old 
Testament. Second, through some examples, it gives some insight into Cal-
vin’s relationship with Jewish commentators and the Biblical Hebrew lan-
guage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


