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A debreceni szerkesztői közösség új,
m agyarított cím m el látta el tudom ány
m űvelő folyóiratát. U gyanakkor az előd
folyóiratéhoz képest új licencszám ot
szerzett. Ebből az alkalom ból H odossy
T akács E lőd felelős szerkesztő üdvö z
lősorokkal fordul a szakfolyóirat olva
sótáborához. K öszöntésében előtárja a
m unkatársak célkitűzését: „m egjelení
teni a D ebrecenben folyó, illetve a
hozzánk valam iképpen kötődő teoló
giai kutatások sokszínűségét” . A szak
értelem m el kidolgozott tém ák m ellett
bőséges könyvism ertető részt találunk,
és nem véletlenül. M egvallott szándék
a tudom ány népszerűsítése, a szellem i

m unkások term ékeinek továbbadása.
T alán nem elkésett egy m űszaki jellegű
észrevétel: a szám nak a sorozatban el
foglalt helyét (évfolyam /szám ) szem beötlőbben kellene feltüntetni és n a
gyobb m éretű karakterekkel. E jelölés
hagyom ányosan a cím oldal „tükörfelületé”-re kívánkozik.
A következőkben a részben m eg
változott cím en kiadott nyom tatvány
első szám át szem lézzük.
H ans Schw arz A m unk a értelmezése
cím ű négyes tagolású rövid esszéjében
közvetlenül a tém a közepébe vág: „Is
ten a legelső pillanatban arra kérte az
em bert, hogy ápolja és gondozza az
É denkertet.” És m ár benne is volnánk
a bibliai utalások láncolatában, am ely
átvezet az Ú jszövetségbe. A szerző az
evangélium ok és levelek m unkával kap
csolatos lókusait idézi, és így találko
zunk a názáreti Jézussal, aki m aga is
űzö tt m esterséget. K ésőbb tanítóként,
rabbiként ténykedett. A m unka k e
resztyén hagyom ányainak vizsgálatánál
H ans Schw arz különösen K álvin és
L uther tanítására figyel, és azt állítja,
hogy a m unka és a m unkás élet m eg
becsülésének napja a reform ációval
virradt fel igazán. A ddig a félrevonulás, az elm élkedő életvitel bírt jelentő
s éggel, m ert a kétkezi m unkát bünte
tésnek tekintették. K orunk m unka
szem léletét csupán egyetlen terjedel
m esebb bekezdésben foglalja össze,
am elyben az em bertársért végzett
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munka szempontját emeli ki. Luther
nyomán hivatásnak minősít mindenfaj
ta tevékenységet, amit az ember Isten
nek tett szolgálatként végez azzal a cél
lal, hogy fenntartsa a teremtett világot.
Tanulmányának summája pedig ez:
Krisztus emberszolgálata kell hogy le
gyen mindennemű munkának mintája.
Eberhard Busch: K álvin %enes%eretete.
Akik felületesen ismerték Kálvint, a ta
nulmány elolvasása által értékes és bá
jos vonásokkal egészíthetik a genfi re
formátorról alkotott képüket. A szerző
ugyanis Kálvin János lelkivilágának rit
kán érintett rejtelmeibe avat be.
Szenczi Molnár Albert népeként és a
genfi zsoltárok kedvelőiként őszinte
ámulattal értékeljük a francia reformá
tor zenerajongásának bizonyságait.
Még nem volt harmincéves sem, ami
kor annak adta tanújelét, hogy milyen
fontosnak tartja a gyülekezet énekét az
istentiszteleti alkalmakon. A G enfi isten
tiszteleti rendtartásban (1537) a zsoltárok
anyagának felvételét sürgette az isten
tiszteletbe. Felfogása alapján a gyüleke
zet éneke: imádság. A Szentírás egyes
könyveinek magyarázásakor minden
adódó lókusnál kitért arra, hogy az
éneklés és a zenélés különleges helyet
foglal el a keresztyén ember életében.
Kálvin az éneklés és a zenélés „ősmin
táidnak tekintette az ószövetségi zsol
tárokat, ezekről sorozatban tartott pré
dikációkat. A zsoltárok az ószövetségi
választott néppel kapcsolják össze
Krisztus újszövetségi egyházát. Zsol
tár-prédikációiban ezért adott hangot
annak a reménységének, hogy az örök
kévalóságban majd együtt éneklik a
zsoltárokat Ábrahám, Izsák és Jákób
népével. Kálvin Claude Goudimelt kér
te fel zsoltárok átdolgozására. A szerző

713
ezért ismerteti Goudimel jelentős hoz
zájárulását a genfi zenei élethez. Példá
kat hoz fel arra nézve, hogy milyen
népszerűségnek örvendtek a friss dallamú zsoltárok, valamint más reformá
torok dalköltései, amelyektől nem csu
pán a házak, hanem gyakran az utcák
is hangosak voltak. A Kálvin által meg
határozott elsődleges cél Isten dicsőí
tése volt. Ha a 103. zsoltár szerint az
élettelen anyag is az Urat magasztalja,
akkor mennyivel inkább az ember. A
vokális és az instrumentális zene egy
aránt közel állt Kálvin szívéhez. Ő
maga is szívesen énekelt, sőt kezdet
ben dallamok, illetve zsoltárparafrázi
sok alkotásával is próbálkozott. Ettől
azonban csakhamar elállt, hogy ezt a
munkát olyanokra bízza, akik a legma
gasabb szakértelemmel művelik. A ta
nulmány olvasása közben a K álvin és a
m űvészetek magántanári dolgozat jutott
eszembe, amelyet Nagy József erdélyi
lelkipásztor mutatott be valamikor az
1930-as évek közepe táján (nyomta
tásban: Nagy József: K álvin és a m űvé
szetek. D olgozatok a reform átus theologiai
tudom ány köréből. 14. Grafica kny., Cluj-

Kolozsvár 1934, 92 old.). Jóleső az a
tudat, hogy jóval Eberhard Busch
munkáját megelőzően nálunk is utána
járt valaki e témának. (Eberhard Busch
tanulmányát korábban a R eform átus
Szem le is közölte a 2015/1. száma 55—
63. oldalain.)
Kókai Nagy Viktor: H ogyan kom m u
nikálnak a z angyalok? A szerző két célt
tűzött ki tanulmánya elkészítésekor: ki
emelni Isten követeinek megbízhatósá
gát, és hangsúlyozni az általuk hozott
üzenetek egyértelműségét. Kutatásának
területét nem kívánta kiterjeszteni a
szellemi áramlatok beláthatatlan meze
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jére. A z atyák tanításán sem kalauzol
végig. V iszont annál inkább összpon
tosít a Szentírásban fellelhető igehe
lyekre és beszám olókra, kiem elten pe
dig az újszövetségiekre. M ellőzi a
bukott angyalok kilétének vizsgálatát.
Bevezető gondolatait követően két tar
talm as részletben adja elénk m unkája
eredm ényeit. A z A ngyalok a z Újszövet
ségben alcím alatt első renden azt álla
pítja m eg, hogy az angyalok létét és
küldetését Isten hatalm ából lehet leve
zetni. Istennek hatalm a van arra, hogy
olyan m ódon és körülm ények között
fedje fel önm agát, hogy eközben az
em ber nem ritkán képtelen eldönteni:
hozzá hasonló em ber szólította-e m eg,
illetve segített rajta, netalán angyal,
vagy esetleg az Ú r m aga. A z ókori kul
túrák hatalm asságokkal és erőkkel né
pesítették be az égi, földi és föld alatti
tereket. E bben a zsidók sem képeztek
kivételt. A Szentírás azonban —am enynyiben ezek léteznek —Isten alá rendeli
valam enynyiüket. Kókai N agy V iktor
nem látja egzegetikailag m egalapozott
nak, hogy az egyes szem élyek oltalm ára
rendelt védőangyalokról lehessen be
szélni. V iszont annál inkább szól go 
nosz angyalokról elsősorban Pál apos
tollal
kapcsolatosan.
E gyik
nép
apostolát is kikezdte közülük. K ézen
fekvő az apostol bizonyságtételének
indítéka: akiket elért az evangélium ál
tal, ebből a háttérből szárm aztak. A
szerző figyelm et szentel a jánosi ira
toknak és a Jelenések könyvének is, és
közben-közben az Ó szövetségben fel
lelhető párhuzam okat is idézi. T anul
m ánya m ásodik fő részében az angya
lok közlési m ódjáról értekezik. Az
angyalok az igaz Isten m egbízásából
híven és igazán teljesítik küldetésüket.
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N yelvükről azt lehet elm ondani, hogy
közérthető, bár az 1K or 13,1 sejtet va
lam it abból, hogy létezik egy kivétele
sen em elkedett szólásm ód is. Jobb
azonban, ha a m ai egyház lem ond en
nek használatáról, éspedig a közérthe
tőség érdekében —int Kókai N agy V ik
tor. Tanulm ányának az a nagy érdem e,
hogy szem beállítja a tiszta, érthető és
szem élyes angyali közlést a m ai fikció
val. Fejtegetéseit figyelm eztetésül szán
ja az egyháznak: csakis őszintén nyilvá
nuljon m eg. E gyszerűség, m egbízható
ság és hitelesség legyen az ism érve
m indenféle m egnyilatkozásának. Kókai
N agy V iktor tanulm ánya kiválóan vilá
gít rá az angyalok rendeltetésére, illetve
m egerősíti az angyalok m űködéséhez
kapcsolódó „szívbéli bizodalm unkat” .
Kovács Á brahám : A D ebreceni H it
vallás (1875) m in t a liberális teo ó gia „dog
m atik ájának ” görb e tükre. H ogyan viszo
nyult a reform áció örökségében kitartó
debreceni tanárnem zedék a liberális
teológustársak eszm éihez? A tém át ala
posan ism erő rendszeres teológus,
K ovács Á brahám rövid, de alaposan
dokum entált esszében válaszol erre a
kérdésre. E gyházunk kissé m egkésve,
de m égiscsak reagált a N yugatról és
K eletről (m ert a történetnek nagyenyedi szem élyi vonatkozása is van) érkező
19. századi teológiai irányzatokra. E h
hez a nagypolitikában el kellett jönnie
a politikai kiegyezés pillanatának, az
egyházkerületek szám ára pedig a köze
ledés folyam atának. A B udapesten fő
leg Ballagi M ór nevével fém jelzett és
N agyenyeden K ovács Ö dön profeszszor által képviselt nézetekkel D ebre
cenből elsősorban id. R évész Im re és
B alogh Ferenc szállt vitába, m ajd több
hónapos teológiai érlelődés eredm é
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nyeként született m eg az utóbb neoortodoxként besorolt D ebreceni H it
vallás (1875). Form ai szem pontból
hitvalló válasz a liberális teológia saj
tóban is közzétett tanbeli üzeneteire,
am elyekből itt csak szem elgetésre van
m ódunk. M inden kérdésben, így a v al
láséban is az em ber szám ít végső te
kintélynek; m indenek m ércéje a p ro 
testáns em ber hite és lelkiism erete;
felesleges m unka a hittételek form álá
sa, rendszerezése; a dogm a és a v allá
sos em ber szabadsága kizárják egy
m ást. A h it debreceni védelm ezői is
tisztában voltak azzal, hogy a véges
em beri elm e képtelen felfogni a végte
lent, és hogy az időbeli nem képes át
fogni az örökkévalóságot. M égis helyes
érzékkel ragaszkodtak a hitvallások
hoz. L etisztázott látásukat tételekben
jelentették m eg sorozatos közlésben.
A liberális oldal többek között tétel
sort fogalm azott m eg Jézus szem élyé
ről, egy „negatív” dogm át, ahogyan azt
a cikkíró nevezi. A disputa a debreceni
replikával ült el. Feltételezhető, hogy
az egym ásnak feszülő arcvonalak to
vábbra is feltöltődtek vitázókkal, m íg
végül az első világháború után m egje
lent Ige-teológia lett uralkodóvá a re
form átus egyházban.
Sajtos Szilárd: A fganisztán hom iletikuma. A debreceni tábori lelkész tanul
m ánya tisztelgés, katonai lélektani és
hom iletikai tapasztalatok, illetve elvek
és gyakorlatok tára. Ő m aga a 2011.
évben töltött tizenegy hónapot K özépÁ zsia egyik tűzfészkében, A fganisztán
ban, ahova a m agyar honvédség m iszsziójának lelkigondozására küldték.
A tanulm ányban a gyász feldolgozásá
nak útját-m ódját tárja elénk, a helyzet
ből adódóan nem családtagok, hanem
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baj társak gyászát. A z érintett időszak
ban a honvédalakulat két tagja, egy fér
fi és egy nő katona szenvedett halálos
közlekedési balesetet, am ikor egy fon
tos országút biztosítására hajtottak.
T öbben is m egsebesültek a szárazföldi
harcijárm ű-állom ányából. Sajtos S zi
lárd tisztázza a szolgálatához kapcso
lódó szakkifejezések jelentését, tartal
m át: kontingens, harci stressz, harctéri
traum a, pánik. M ajd a beállt helyzetre
keresi és találja m eg a lelkigondozói vá
laszt. E lm életeket vesz sorba a vallás és
a hit jelentőségéről szélsőséges vi
szonyok között, és többek között
M ircea E liadét is idézi, ezután pedig a
m aga választotta m egoldási kísérleteket
sorolja fel. Talán nem dom borítja ki
eléggé azt a körülm ényt, hogy a ka
tonáknak értelm etlen halállal kellett
szem besülniük, ugyanis a baleset nem
volt szükségszerű, ezt nem a tálibok el
lenséges rajtaütése okozta. A zzal sem
vet m élyebben szám ot, hogy az áldo
zatok és a m egrendült harci egység
olyan katonai akcióban vett részt,
am elynek igazából alig volt köze a hazafisághoz. A z összkép m ég bonyolul
tabb, ha figyelem be vesszük, hogy az
adott katonai m űveletben részt vevő
katonák — középkori portyázó előde
ikhez képest — nagyságrendekkel távo
labb szolgáltak M agyarország földjétől.
A z összegzésből m egtudhatjuk, hogy a
reform átus
lelkigondozói
szolgálat
csupán az egyik válfaját képezte az ide
gen földön küldetésben lévő katonák
lelki tám ogatásának. Sajtos Szilárd gaz
dag irodalm at dolgoz fel tanulm ányá
ban, azonban sokszor szabadon idéz
egyik m ásik szakem ber szerzőtől.
M intha csak szaktudósok elé vinné
anyagát. T anulm ánya a 21. századi v i
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szonyok között folytatja a hadba v o 
nultak lelkigondozásának szom orúan
gazdag hagyom ányát.
N ém edi G usztáv: T isza István szelle
m iségének családi gyökerei. A szerző azt a
közeget tárja fel esszéjében, am elyben
g ró f T isza István egyházkerületi fő
gondnok, budapesti országgyűlési el
nök, honvédezredes, m iniszterelnök
form álódott jellem m é. Így összponto
sít a geszti otthonra, a szülőkre, a csa
lád reform átus kegyességére, politikai
elköteleződésére, a nevelési és tanítási
m ódszerre. M indezek által érthetővé
válik a későbbi állam em ber életének,
cselekvésének és m agatartásának indí
tékvilága. N eveltetésének fő jellem zője
a rendszeresség és a céltudatosság, k í
sérő jelen sége p ed ig a szülők, T isza
K álm án és D egen feld -S ch o m b u rg
Ilona em ancipált szem lélet- és élet
m ódja, akik m ég a politikai viták és al
kudozások idejére sem „szám űzték”
gyerm ekeiket a gyerekszobába. A cikk
ből kiderül, hogy nem dolgoztattak a
köznapi értelem ben v ett nevelőket. A z
iskolaköteles első négy évet a gyerm e
kek m agántanulóként végezték el ott
honukban, ahol szakem berek oktatták
nekik az egyes tárgyakat. Így házi taní
tók, praeceptorok, gubernátorok és
m entorok foglalkoztak velük. A pjuktól
tanulhatták m eg a szabadelvű szellem i
séget, a dualizm us rendszerének tám o
gatását, am elyben kezességet láttak az
ország fejlődésére, fennm aradására
nézve, anyjuktól pedig a jótékonykodási sajátítták el. A reform átus egy
házban is m agas tisztségeket betöltött
T isza K álm án után fia is szép bizony
ságát adta annak, hogy igen tájékozott
az egyházi ügyekben, és hogy elkötele
zett tagja felekezetének. É lete igazolja
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a cikkíró tételét, am ely szerint „nevel
tetése és tanulm ányai során m indkét
ism eretszerzés, a tudom ányos és a hit
beli is egyaránt hangsúlyos volt” . T isza
István em lékének ápolása korán elkez
dődött. H alála után tíz évvel D ebre
cenben m ár em lékkötettel m éltatták
érdem eit. (A „cívis város” tudom ány
egyetem e ekkor m ár T isza István ne
v ét viselte.) N ém edi G usztáv sokat
idéz a kötet anyagából. A csupa kiváló
jellem vonásokkal felékesített főúr nagygyá válása kapcsán annyit m égis m eg
kell jegyeznünk, hogy ő is csak em ber
volt. E m ber, akinek életében szeren
csésen esett egybe a tehetség és a k é
pesség az eszm ényi nevelőközeggel és
az anyagi biztonsággal.
Pálfi József: K eresztesi J ó z s e f N um oThékája. A szerző kutatásának eredm é
nyeképpen az olvasó egy 220 eszten
deje kéziratban álló m unkát és annak
szerzőjét ism erheti, az É rm ellék tudós
esperesét, K eresztesi Jó zsefet (V eszp
rém , 1748 —Szalacs, 1812). N um izm a
tikai m űvéről, am ely jó esetben kéz
iratban lappang valahol, csak közvetett
tudom ásunk van, ugyanis jelenleg csak
m ások által lem ásolt m anuscriptum ok
alapján ism erjük. K eresztesi Jó z se f sa
ját érem - és pénzgyűjtem ényének da
rabjait írta le 1795-ben tudom ányos
igényességgel, de em ellett a pénz tör
ténetébe is bevezette az érdeklődőket.
P álfi Jó z se f kellő részletességel írja le a
hajdani lelkész-esperes életpályáját, tu
dóssá form álódásának útját. Felvonul
tatva azt a tanári közösséget is, am ely
nek keze alatt lelkipásztornak tanult
D ebrecenben. M egtudjuk azt is, hogy
U trechtben folytatott tanulm ányokat,
és hogy peregrinációjából szinte hihe
tetlen m ennyiségű, hétm ázsányi könyv-
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vel tért haza. Itthon szépen ívelt pályá
ja, ő azonban a tudós ténykedéshez al
kalm asabb vidéket választotta a m o z
galm as, népes parókiák m eghívásának
elfogadása helyett. É rem tani kéziratá
val úttörő m un kát végzett, m ert b ár je
lent m eg hasonló tárgyú és igényes m ű
az ő idejében, ez latin nyelvű volt.
Szándéka szerint szakm unkáját inkább
csak szűk körnek szánta ism eretter
jesztőként. D e a m ű m égis nagy érdek
lődésnek örvendhetett, és ennek tulaj
donítható, hogy két kéziratos m ásolata
is ránk m aradt. (A z is elképzelhető,
hogy az eredeti m unka darabjaira hullt
a sok fo rgatás m iatt.) E lő sz av áb an
kifejti, hogy csupán a család belső
használatára készíti m unkáját, hogy
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m egism erhessék a pénz és a pénzfor
galom m últját a kezdetektől. Pálfi
Jó z se f írása kevésbé m ondható feltá
rónak: kifejezett szándéka szerint in
kább figyelem felkeltő. B izonnyal eléri
célját, m iután — képletesen — lefújta a
p ort a bő k ét évszázadon át „alvó”
kéziratról.
A S tu d ia -sz á m o t könyvism etető írá
sok egészítik ki, am elyek közül kiem el
jük a Fekete K ároly és Ferencz Á rpád
szerkesztette V igasztaló ism eret kötetet
K álvin Ján o s K iadó, B udapest 2013;
ism erteti Kovács G ergő. A kiadvány
tanulm ányokat közöl a H eidelbergi
K áté teológiájáról.
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