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lyere s az emberekbennis tanitananak meg, mert ha ebben marad, eleg weszedelmet 
fogunk latny. Vegezetre Ngd ne idegenedgjek teolem, hanem parancholyon. Ngk 
mint egj kOteles zolgaya eoromest zolgalok, tarcha meg az Vr Isten Ngtokath jo 
egeszegben. Datum in Suran 22. Aug. anni 1616. 

Nagk alazatos zolgaya. 

H magyar reformatus theological 
irodalom helyzetk6pe es legkozelebbi 

teencMi.1  
A. Az altalanos vallastudomany. 

Eloado: Dr, Vasady Bela 

Hogy e tudomanyos konferencia rendezosege az elso referatum targyaul az 
altalanos vallcistudomciny feladatkiiret valasztotta, mar maga ez a teny is azt bi-
zonyitja, hogy meg a mai sajatos theologiai helyzetben is, amely az altalanos vallastu-
domanyra nem mondhato kiilonoskepen kedvezonek,megengedhetanek,jogosultnak, sziik-
segesnek, sot egyenesen elkeriilhetetlennek tartja a vallastudomanyi disciplinak ez 
ido szerinti helyzetkepenek és legkozelebbi teendoinek targyalasat is. Az altalanos 
vallastudomany disciplindi gyanant a vallcistortenetet, vallaslelektant es vallcisbolcse-
letet kell tekinteniink. Mielott azonban e disciplinakrO1 kiilOn-kiilon szolanank, elobb 
az altalanos vallastudomanynak és a theologianak sajatos viszonyat kell roviden is-
mertetniink s ra, kell mutatnunk arra, hogy ez a kettojiik kozotti viszony a magyar 
tudomanybs theologiai irodalomban az utolso ket evtizedben mily kiilonbozO for-
makat Oltott magara. 

A szazad elejen a skolasztikus theologiatol onmagat veglegesen emancipalo 
theologiai tudomany a magyar protestantizmus theologiai foiskolain is, de killonOs-
kepen a kolozsvari theologiai fakultas eleteben, atalakult vallastudomannya, más sza-
vakkal kifejezve: a vallcistudomany csaknem teljesen elnyelte a theologiat. Beszede-
sen tiinetkezik ez a valtozas azokban a szekfoglalo ertekezesekben, amelyeket a ko-
lozsvari theologiai fakultas egyes professzorai az utobbi ket-hazom evtized folyamin 
a theologiai tudomany és a lelkeszneveles egymashoz valo viszonyarol tartottak. Igy 
pl, ez a felfogas jut szohOz Bartok Gyorgy 1909. evi szekfoglalo ertekezesenek 
mar a cimeben is : „A vallastudomany targya es modszere," de meginkabb ez er-
tekezes fobb teteleiben.2  Bartok szerint a theologia a tudomanyok organizmusaban 
azert foglalhatta el az of megilletti helyet, mert tobbe nem a dogmakrol tanit, ha-
nem targyaul a wilds', illetve a vallcisos embert tekinti s azt torteneti, lelektani es 
filozofiai szempontbol vizsgalja. Az ciltalcinos vallastudomany a vallassal ciltalaban 
foglalkozik az u. n. keresztyen vallastudomany viszont ugyanazokkal a modszerek-
kel dolgozik es ugyanoly szempontokat juttat ervenyre, mint az elobbi, csak epp a 
targya sziikebb korii : „a vallas altalanos formaja helyett a vallasnak a keresztyen 
tudatban yak, jelentkezese." A theologia tehat, mint keresztyen valkistudomany, tel-
jesen az altalanos vallastudomany ffiggvenyeve Iesz. Nagyon jellemzOk Bartoknak 
kiilonosen a kovetkezo mondatai: „a keresztyen vallastudomany szamara szilard ala-
pot nem a dogmak nyujtanak, hanem az altalanos vallastudomany eredmenyei azok 

1 Az Orszagos Reformatus Theologiai Tanari Ertekezletnek 1934. febr, elsejen Debrecenben 
bemutatott eIoaclei tervezetek. 

2  Megjelent a kolozsvari theol. fakultas 1908/09. evi Ertesitojeben. 
3  it m. 24. 1, 
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a szilard (?) szegletkovek, melyeken a keresztyen vallastudomanynak fel kell epill-
nie."4  A theologiat onmagaban elnyelo, magabizo vallastudomany e leplezetlen szin-
vallasanak rank, mai theologusokra nezve mar csak tudomanyt;:;rteneti, szimptoma- 
tikus jelentosege van. 

De ugyanez a felfogas hangzik felenk meg kilenc evvel keskibb is, 1918-ban 
Makkai Sandornak „A mi fakultasunk" cimii szekfoglalo ertekezeseb(51.5  A theolo-
gia maga nem egyeb, mint vallastudomany.* Mint vallastudomanynak „targya az 
ember vallasos elmenye minden vonatkozasaban s egyetlen celja ennek az elmeny-
nek hianytalan tudomanyos magyarizata." A torteneti, a rendszeres es a gyakorlati theologia itt is a vallastudomany aldisciplinaiva lesznek, Igy pl. a rendszeres theo-logicinak, mint w filozofiai jellegii tudomanynak" feladata „a vallasos elmeny filozo-
fiai magyarazata, amelynek ket fO aga az ciltaldnos és a specidlis vagy keresztyen valldsfilozaia." Ez utObbi aztan, mint hit es erkiilcstan a keresztyin vallast, mint vilognezetet es mint erkolcsi eletfolytatdst vizsgalja. Mind ez Makkai szerint azert 
lehetseges, mert ,.a vallastudomany vegso szava tOkeletes harmoniaba zendul ossze 
a vallasos elmeny iegmelyebb alaphangjaval, amely az Ur Jezus Krisztusban vallja 
megvalosultnak s elerhetonek mindazt, ami a vallasban az ember ele celul kitiize-
tett." De hogy egy ily megallapitas mar csakis az „lstentol tanitott" (Jan. 6: 45) 
theologustol johet es bogy ervenyesseget csakis az Istent81 szarmazo kijelentes in-
actujaban nyerheti el, vagyis a vallasos elmeny tudomanyos (tOrteneti, lelektani, fi-
lozofiai) vizsgalata nein jutta.that el benniinket ahhoz, ez a nagy es feltetlen jellegii 
igazsag mar nem juthatott kelloleg szehoz e vallastudomanyi theologiaban. 

A theologia meg Tavaszy Sandor tanari szekfoglalo ertekezeseben is her. val-lcistudomanykent szerepel, amint ezt mar az ertekezes cime is eldrulja : „A keresz-
tyen vallastudomany a lelkeszneveles szolgalataban." A ker. vallastudomanynak 
vagy theologianak eppugy mint az altalanos vallastudomanynak, nala is harom aga 
van : a vallastortenet, vallaslelektan es vallasbolcselet. E haromhoz csatlakozik azu-
tan, mint, nem onallo tudomanycsoport, a ker. vallasos elet pedagogiaja vagy epi-
testana. Es mily folottebb jellemzo ez egesz vallastudomanyi theologiara az, hogy 
pl. Tavaszy Sandor csaknem ugyanazokkal a szavakkal, amelyekkel ugyanazt az 
allaspontot annakidejen Bartok Gyorgy is kifejzesre juttatta,7  hangot ad annak, hogy a theologia, mint vallastudomany sem nem konzervativ, sem nem liberalis, 
sem nem7orthodox, sem nem modern, hanem egyszeriien csak tudomdnyos theo-logia.8  Mindennek indoklasa a kovetkezokeppen hangzik : „mert ma mar — eppen 
tudomanyossaga erdekeben 	tul kell tennie magat a theologianak minden egy - 
oldalu es heterogen szempontok altal vezetett partoskodasokon." mikor is Tavaszy az „egyoldalu" es „heterogen" szempontok alatt csakis a theologus hitebol folyo 
szempontokat erthette, mert hiszen konzervativva, orthodoxussa avagy liberalissa 
csakis a hit altal meghatarozott theologia lehet, s nem pedig a csak tudomanyossagra 
torekv5 s mere vallastudomannya atalakult theologia. Bartok Gyorgy egeszen nyil. 
tan meg is vallja ezt : „Nem kell hivoknek lenniink, eleg, ha keresztyenek vagyunk; 
ez mar elegge kepesit arra, hogy kutatni tudjuk a keresztyen vallasnak az alaku-
lasat az idok folyaman at. Mert ha arrol van szo, hogy „hivok" legyiink, mindjart 
az az alkalmatlan kerdes merill fel, hogy milyen hivok legyiink : orthodoxusok-e, 
vagy szelid pietistak, reszketo methodikusok, vagy rajongo irvingianusok ? A tudo-
many nem orthodoxus es nem pietista, nem hivii es nem hitetlen, hanem csak 
egyszeriien igaz. Ha nem igaz, akkor lehet batran „hive" is."9  Mindez nyilvan azt 
mutatja, bogy a tudomanyossagaval tetszelgo u. n. ker. vallastudomany a voltake-
peni theologianak elnyelese kozben mindig eros kiterest erzett a theologia felteteleiil szolgalo kijelenteshit elsikkasztasara is. Csak tudomanyos akart lenni s kozben nem 
vette eszre azt, hogy a vallastudomannya degradalt theologia ezaltal ep a sajatos 
targyat es letfeltetelet veszitette el. 

De hogy a theologia mindinkabb mennyire megiiresitettnek es megfosztottnak 
erezte magat ebben a vallastudomanyi k5ntiisben, arrol gyonyoriien bizonysagot*. 

4 i. m.  11.  1,  5  Megjelent az „Ilt" 1918. evf.-ban. 
6  Megjelent „Vilagnezeti kerdesek" Torda, 1925. c. konyveben. 

s
1. m. 18 s kiiv, lapjain. 	 8  Tavaszy : 1. m. 125. 1. i. m. 18 s ktiv, lapjain, 
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tett a vilighaboru utani evekben,amely idoszakot a theologiai tudomdny nagyszeru 
szabadscigharca idoszakdnak tekinthetjiik, A svajci es nemetorszagi dialektika theo-
logia aldasos hatasa csakhamar jelentkezett a magyar reformatus theologiai irodalom-
ban is, elsosorban a kolozsvari theologiai fakultas eleteben, amelynek egyes pro-
fesszorai az inga lengesenek torvenyszerusege alapjan eppoly nagy lelkesedessel 
allottak a vallastudomany file kereked6 theologia ontudatosulas szolgalataba, mint 
egyoldalu optimizmussal tettek azelott bizonysagot a vallastudomanyi hegemonia 
jogosultsaga mellett. Elsosorban epp Tavaszy Sandor volt az, aki a dialektika theo-
logia hatasa alatt veglegesen raeszmelt arra, hogy a vallastudomany vizsgalodasok, 
ban a theologia elvesztette tulajdonkepeni onallosagat, mert targyava „az ertelmileg 
megismerheto, immanens, nagyszerii lehetosegekkel felruhazott, empirikusan megfog-
hatO és a historiai viszonylatokban 615 valldsos ember lett," viszont a theologia tu-
lajdonkeppeni targya a magat kijelent6 Isten e mellett, illetoleg e m5gott „csak egy 
nagyszerii hatterre valt'. 10  A theologianak az egyoldalu vallastudomanyi hegemonia 
aloli felszabadulasa mellett tesz mar bizonysagot Gonczy Lajosnak a szekfogialo 
ertekezese (Az en szolgalatom, 1926), mikor is a legutobbi evtizedek theologiai ku- 
tatasanak eredmenyet, a kovetkezo talalO mondasban foglalja Ossze : a „theologia 
legyen theologia." 

A theologianak e nagyszerii szabadsagharca termeszetesen nem lehetett men-
tes bizonyos szelsosegektol sem.Igy azutan a mEgyar theologiai irodalomban is je. 
lentkeztek oly kisertesek, amelyek a vallastorteneti vizsgalodast elvalaszthatatlan-
nak veltek a theologiaban jelentkezo hisztorizmustol, a vallaslelektani kutatast a 
theologiaban jelentkezo pszichologizmustol es a vallasbolcseleti eszmelkedest a theo-
logiaban jelentkez5 (neo) humanizmustol s ezaltal a magic szelsoseg, a „theolOgiz-
mus" veszedelme fele sodrodtak. Makkai Saindor volt az else), aki az „Ontudatos 
Kalvinizmus", 1925. cimii konyvecskejeben nagyszerii eleslitassal mutatott rd egy-
fellil arra, hogy a theologiat fiiggetleniteni kelt a vallastudomanytOl, masfelol azon-
ban ugyanoly eroteljesseggel arra is, hogy azert a vallastudomanyoknak sem sza-
bad hatat forditanunk, mert az onmagat ujra megtalalt theologia mellett a vallas-
tudomany tovabbra is megmaradhat „lehetseges, jogosult, szukseges, megvalosithato, 
onertekii tudomanynak", amely az Ige megismeresen és a megismert Ige ujjaterem-
to hatasanak elokeszitesen munkalkod6 voltakepeni theolOgianak csak. anyagot ad-
hat s igy annak csak a segedtudomanyakent szerepelhet. E koncepcio es elgondo-
las jegyeben it-Mott azutan Gonczy Lajos mar emlitett szekfoglaloja, valarnint a 
Mcitycis Erne) sarospataki szekfoglaloja is („Ker. vallas es theologia a lelkeszkepzes-
ben. 1926.112  

A vallastudomany es theologia kozotti viszony e jozan tisztazasa szerintiink a 
legfobb biztositeka mindketto jovabeli zavartalan munkassaganak. Se a theologia, 
sem pedig a vallastudomany ne akarja elnyomni a masikat, a maga sajatos keretei 
kozOtt mindketto vizsgalja specialis targvat a vallastudomany a vallas nagy telly& 
az mheriseg szellemi eletehen, a theologia pedig az isteni kijelentesbal felenk su-
gdfV) ertekrendszert a maga sajatos, emberfeletti, de azert az emberi lelekben is 
hate) dinamikajaban, Anyagot a vallastudomany is merithet a theologiatol, a theolo-
gia is a vallastudomanytol, de tcirgyuk, mOdszeriik es szempontjuk azert mindvegig 
nib es más marad. Es ha a theologia es vallastudomany liftoff a jovoben is 
fog jelentkezni bizonyos tivi fesziiltseg, ez azert ne ejtsen ketegbe bennfinket, mert 
az ily feszultseg nemcsak a ket szomszedos tudomdny, hanem más, egymassal szin-
ten szomszedos viszonyban 16\76 tudomanyagak. k5zott is jelentkezni szokott. Vegul 
meg azt ohajtjuk e bevezet5 sorokban megemliteni, hogy nagyon fontosnak tartjuk a 
jovaben is azt, hogy a vallastudomanyi disciplinak (vallastortenet. vallasbolcselet, 
vallaslelektan) a theologiai fakultdsokon adassanak elo, mert csak igy biztosithatO iga-
zan az, hogy a theologia es vallastudomany egymast anyagnyujtasukkal kalcsOnOsen 
megtermekenyithessek s a theologiai oktatasban es lelkesznevelesben mindkettonek 
fontossaga az 6ket megillet5 a ranyban juthasson szohoz," A _vallastudomany és 
theologia egymashoz vale) viszonyinak e modern koncepcioja is surgosen koveteli 
t6liink az 5 eves theologiai tantery eletbelepteteset. 

to Tavaszy : A dialektikai theologia Problemaja es 7roblemai, 1929. 6. lap, 
11 „Az Ut" 1926. evf. 212. lap. 

„Theologiai Szemle" 1927. evf. 350, s kov. lapjain. 
13  V. o. Varga Zsigmond Altalatxos Vallastortenet. 	tejezetOvel. 
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1. VALLASTORTENET. 

A vallastudomanyi disciplinak koziil elso helyen a vallastortenet helyzetkepet 
es legkozelebbi feladatait kell ismertetniink. Ez ismertetes aranylag eleg rovid osz-
szefoglalasba siirithet6, tekintettel arra a szerencses helyzetre, hogy 1932-ben hagy-
ta el a sajt6t Varga Zsigmond „Altalanos vallastortenet" cimu monumentalis, ket 
kotetes 310 es 868 oldalas) munki.ja, amely nagy atfogo er6vel, alapos tudoma-
nyos felkeszilltseggel s az oriasi anyag felett csodalatosan uralkodni tudva tarja 
elenk elobb a vallasos get jelensegvilaganak atnezetet, majd pedig a bibliankiviili 
vallasok torteneti eletenek mozgalmas vilagat. Ez a munka az eddigi vallastorteneti 
tudomany fejlodesenek a csucspontjat jelzi, bar egesz bizonyosan nem a vegan°. 
masat, mert tudunk arrol, hogy a munka iroja a jovoben az 6szovetsegi es ujsz6- 
vetsegi vallastortenetekkel is megajandekozni szandekozik a magyar vallastudomanyi 
es theologiai irodalmat. Varga Zsigmond e nagy koncepcioju vallastortenete elott a 
XX. szazad magyar protestans theologiai irodalmaban meg ket jelentosebb,osszefog-
lalo jellegu vallastorteneti mu jelent meg: az egyik Makkai Sandornak „A vallas az 
emberiseg eleteben, Torda. 1923." c. konyve, a masik pedig Szimonidesz Lajosnak 
,.A vilag vallasai, Budapest, Dante kiadas. 1927." cimii ket kotetes munkaja, mig 
Szelenyi Odonnek „Modern vallastudomany, 1913." c. kisebb konyve s annak val-
lastorteneti resze is csupan kompendiumnak tekinthet6. 

Varga Zsigmond vallastortenetenek 	lapjain reszletesen ismerteti az 
eddigi magyar vallastiirteneti irodalmat s igy szuksegtelennek tartjuk azt, bogy ezen 
a helyen mer6 ismetlesbe bocsatkozzunk. Az o valla.sthrtenetenek megjelenese utan 
mindenesetre elerkezettnek latjuk az idot arra, hogy a vallastorteneszek leend6 gar-
daja most mar az egyes vallasok torteneti kepeit nyujto monografiakkal, illetve 
reszletkerdesek feldolgozasaval lepjenek meg benniinket. Ilyen reszlettanulmany pl. 
Farkas Palnak „A buddhizmus etikaja a „Negyedik Nemes Igazsag" alapjan, Deb- 
recen, 1932." c. tanulmanya. Az elkovetkezo egy-ket evtizedben vegzendo reszlet-
kutatasok azutan majd ujra szuksegesse tehetik egy altalanos vallastortenetnek az 
irasat, addig azonban Varga Zsigmond vallastortenete biztos kiindulasi alap es ut-
mutat6 marad a vallastortenettel foglalkozo magyar kutat6k szamara. 

2. VALLASLELEKTAN. 

A vallislelektan teriileten helyzetiink egyaltalaban mondhato oly kedvezonek, 
mint a vallastortenet eseteben. Protestans tudos reszerol mindezideig nem jelent 
meg rendszeres vallaslelektani munka, bar ketsegtelen, hogy ebben a tekintetben 
a romai katholikusok sem nagyon dicsekedhetnek. Minden esetre megemlitesre mel-
tok katholikus 'reszrol Wiedermann Karoly,14  .C.zgagL.Itabro' 5  esSisiih'r_ElArb" val-
laslelektani kön vei airiwelTaTzOribar nem igen vannak tekintettel arra, hogx a 
fiflaslelektan emliirikus-tenytudomany es igy nagyon sok normativ-dogmatikai 
pontot visznek bele targyalasukba, ami azutan vallaslelektani munkajukat ep vallas- 
pszichologiai jellegetol fosztja meg. 	• 

Magyar reformatus theologusainak koziil Ravasz Laszlonak van egy hosszabb 
tanulmanya, mely „Megjegyzesek a vallas lelekra`7ato-r-  cimmel 
le 1926-iki evfolyamaban jelent meg (kesobb .4z...ember get utjanak felen" c. 
teteben is). Ertekes hozzaszolasa van a vallaslelektanhoz ugya.ncsak a -Prot. Szem-
leben 914. evf. ) Mak i Sandornak „A vallas lelektana"). Ugyano a bfihralli- lozofia e at a lelektani es ismeretelmeleti szempontok egyesitesevel kil-
1 nosen ait problemajaval foglalkozik ("A hit szeme", Prot. Szemle, 1915. evf,, 

A hit problemaja, I. resz : A Hit vila magyarazic ereje, 191611. 	vallas 
c. vallas olcse eti munkajaban is Mob 	ejezet- 

en targya ja a vallassa apcsolatos lelektani kerdeseket. —.S.zOts Farkasnak „A 
vallas elete, 1915." c. kOnyvecskeje inkabb nepszerii munkana to In en o. — "Mint  
az u. n. .alkalmazott vallaslelektan" beszedes hizonysagait hangsulyozottan ki kell 
emelniink Imre Lajosnak : „A gyermek vallasa" (Kiserlet a katechetika modszer. 

14 „A vallas lelektana, 1911", 	15  ,,A vallds lelektana, 1915." 
le Bevezetes vallas lelektanaba, 1926, 
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taninak vallislelektani megalapozasara (Hodmezovasarhely, 1912." es „Az_ifjahlg 
vals a 1930." c. konyveit, bar ez ut6bWaireglini tgelebb s igy nem cs-upan a 
le ektani szempontok adnak egymasnak talalkozot ; Szalto_Zcatannak---,TAz—iiukor 
lelektana es az ifjusag lelkigondozasa, 1932." c. munkajat, vegiil..aztLaxt"zsk 
A magyar foldmivelonep lelki elete, kiilonos tekintettel vallasos vilagara, 1931." c, 
konyvet. Mig Szabo Zoltan konyve szep peldat mutat arra, hogy az ifjukor 
sossaganak pszichologiai megfigyeleseit mikepen lehet es kell ervenyesiteni az ifju-
sag vallasos neveleseben es lelkigondozasaban, addig Illyes Endre konyve arrol tesz 
bizonysagot. mennyivel kozelebb jut hozzank magyar foldmives nepiink lelki gee, 
mihelyt a neplelektani, szociologiai, ethnografiai, stb. szempontok ervenyrejuttatasa-
val egy theologus igyekszik megvilagitani, megpedig a legpontosabb adatgyiijtes se-
gitsegevel a magyar reformatus nep vallasos tudattartalmanak bels6 sikjat. — Ve-
gill megemlitjuk meg a magunk tOrteneti attekinteset a vallaslelektan fejkideserol 
(„A vallispszichologia fejlOdesenek tortenete, 1927.") és a kivalo vallaspszicholo. 
gusrol, irgensohrz Karolyrol irott t. lmanyunkat Gir ensohn_Kantly_eletz es 
rnunka slag. 	 . a bb wallas e e 	iy.9atkozasu mun- 
krnringst van saftcValatt. 

Mik -N7611igilira vallaslelektan teriileten legkozelebbi teendoink ? Harom pont-
ban foglalhato ossze 'e kerdesre adand6 feleletiink 

1. Egy rendszeres vallcislaektani konyv kiaddsa, amely alapos reszletesseggel 
és osszefoglaloan ismertetne a vallaslelektan eddigi eredmenyeit, Feltarna a valla-
sos elmeny lelki gyokereit, ramutatna az Ontudat és a tudattalan szerepere es jelen-
tosegere az ember vallasos eleteben, nyujtana a vallasos hit elemzeset, az imadsag 
es imadkozas,'7  a vallan_misztikals a bunozes es bunbanat, a megteres, az aszkezis 
Ielektana eszletesen szolana a vallasos vezerek lelektanarol,'9  ismertetne a gyer-
mek, a serdii145 kor, az ifjukor, az Bret or va asossagana sajatos vonasait és meg-
hatarozo tenyezOit. Fontos teendoje volna a vallasos tehetseg, a vallasos oszton ker-
desenek lelektani targyalasa, a va = os koziissegi tipusok feltarasa s oly vallasos 
jelensegek lelektani elemzese, aminok a nye ye en esze es, a boszorkanysag hite, a 
csodahit, etc, Fontos feladata lenne 	ektak keletkezesenek vegleges lelektani 
tisztazasaw a vallasos eletben jelentkeza tipuso 	 karaktero- 

Vegiil egy utolso, az „alkalmazott vallaslelektan"-rol szol6 reszben 
fontos volna annak osszefoglalo ismertetese, hogy a vallaslelektani vizsgalodasok 
eddigi eredmenyei es bevalt modszerei mennyiben es mikepen alkalmazhatok es 
hasznosithatok a vallastanitasban, az igehirdetesben, a lelkigondozasban, a tudoma-
nyos theologiai munkaban (exegezisnel, rendszeres theologiaban, vallastudomany tobbi 
agaiban, etc.). 

2. 1932. oktobereben volt Budapesten az else orvos-lelkeszi konferencia. F6- 
lottebb fontos feladatunk az orvosok és lelkeszek munkakozossegenek mina erosebb 
kiepitese. A vallaslelektan es az orvos lelektan, a lelkigondozas es a pszichotherapia 
aea ket teriilet, amelynek hatarai sok tekintetben osszefolynak s az orvosok es 
lelkeszek egyiittesen vegzett munkajukban, kozos konferenciaik alkalmaval kiilcso-
nosen nagyon sokfele aldasban reszesithetnek egymast. 

3. Igen fontos teendonk lenne egy kozponti magyar valldslaektani intezetnek, 
vagy szemindriumnak a szervezese, amely kerdoivek kibocsatasa, theologus ifjaink 
es lelkeszeink celtudatos megfigyelo es adatgyiijto munkaja segitsegevel hatalmas 
adatot gyiijtene ossze protestans intelligenciank, foldmiives nepiink, varosi, falusi es 
tanyai lakossagunk vallasos gondolkozismodjara, szokasaira, viselkedesere stb.-re 
vonatkozolag, hogy az igy egybegyiijtott adatok azutan celtudatos feldolgozasban 
reszesillhessenek. A sarospataki theol. akademian kezdemenyezett faluszemindrium 

17  Ineze Gabor A magyar reformatns imadsag XVI. es XVII, szazadban c. konyveben szol 
az imadsag lelektanarel is, 

18 Matyas Erna : A vallasos misztika. 1921. 
19 	Anabre in egy kOnyvet 	katholikns papsag leleiciank351f,. Ilianyzik meg a magyar 

irodalomban a pr es ans lelkesz arcanak megrarzota  
E kerdesssl eleddig foglalkortak : Makkai Sander, „Az lat!! 1917-iki, Mityas Ern5 „Az CO 

1926-iki, Csikesz Sander a „Theol, Szemle" 1925-iki evfolyarnaban és Vasady Bela „A szektak es az 
glbanilk vale vedekezes Modjai 1923" c. fiiz,etben. 
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else, lepesnek tekinthetO ebben az irinyban, ugyszinten a debreceni hittudomanyi 
kar valldspedagogiai szeminciriumemak a munkalata. Szerintiink azonban itt vala-
mennyi teolOgiai fakultas osszefogasara van szukseg, a vall4slelektani es az ezzel 
kapcsolatos feladataink orszagos szervezesere s killonoskeppen arra, hogy az elet 
sodraba elobb-utobb kikeriilo teologus ifjainknak lelkeben igyekezziink a lehetosegig 
felfokozni a magyar nepiink iranti szeretetteljes, de ugyanakkor tudomanyos erdek. 
lades mindig-aktualis k6telezettseget. 

3. VALLASBOLCSELET. 

Amiota a theologianak sikeriilt onmagat emancipalnia az egyoldalu vallastudo-
manyi hegemonia al61, azota a kettojiik kozOtti feszultseg leginkabb epp a vallasbol-
cselet terfileten jelentkezik. A dialektika theologia kepvisel6i koziil Brunner Emil 
volt az, aki egy sa.jatos „theologiai vallcisbiqcseletet" dolgozott ki s ezt „citvitt", vagy 
„nem tulajdonkeppeni ertelemben vett vallasbolcseletnek" nevezte el." A regi 
lastudomOnyi vallasbolcseletnek ket nagy problemajat a vallas lenyegenek es igaz 
(ertekes) volidnak kerdeseit e theologiai vallasbOlcseletben a kijelentes es hit legal-
maiban szehoz juto lenyegi jelentes bolcseleti tisztazasara vale, torekves helyettesiti. 
E theologiai vallasbolcselet tehat keresztyen kijelenteshit fiiggvenye s nem pedig ahhoz 
vezet. Az a resze a keresztyen theologianak, amelyben az altalanos igazsagtudattal, 
a filozofiaval vale) viszonybalepese vegbemegy. Az a „fejezete" a keresztyen theolo-
gianak, amelyben meghatarozott keresztyin elofeltevesekbol kiindulva a kijelentes-
nek es a vallasnak, valamint a kijelentesnek es az eszismeretnek egymashoz yak* 
viszonya tisztazoclik. Brunner ez alvitt ertelemben vett theologiai vallasbolcseletet 
ujabban elnevezte erisztikdnak és a dogmatika feladatkore mellett az erisztikaban 
jeloli meg a theologia „masik feladatit,"22  mikor is azt hangsulyozza, hogy az igerol 
vale, bizonysagtetelnek egyuttal az emberekkel vale, szembesillesnek is kell lennie, 
miutan ez utObbiak az Isten-kerdest elozetesen mar felvetettek magukban s arra bu-
rros emberi elmejiikkel mar feleleteket is adtak. E hamis feleletekkel kell szembe-
neznie a keresztyen theologusnak. E szembenezese viszont szuksegszeruen vitat-
kozashoz, versengeshez vezet, amely csakis a filozOfia formai eszkozeinek segitse-
gevel tortenhetik. 

Szerintiink az" ily theologiai vallasbolcseletre vagy erisztikara feltetleniil sziik-
seg van, mert a tapasztalat is azt bizonyitja, hogy igehirdetesunk bizonysagtetele 
szuksegszeruen parostil a tiltakozassal, amiaz utan a reflexi6 sikjaban a bizonysdgtev5 
theologia (a dogmatika) mellett a tiltakozo vagy vitatkozn theologidt (a regi apolo-
getika es polemika más formaban es más celkitiizessel tortenO fehijita.sa) eredme-
nyezi.23  Ily ertelemben tehat beszelhetiink es beszelniink is kell „a vallasfilozofia 
lehetosegerol a theologiaban."" Ugyanakkor azonban el kell ismerniink azt is, hogy 
a theologiai vallasb5lcselettO1 fuggetlenul az altalanos vallastudomany keretei kozott 
tovabbra is ervenyben marad a tulajdonkepeni ertelemben vett vallasbolcselet jogo-
sultsaga, a nelkill azonban, hogy csak egy pillanatra is arra gondolnank, hogy e vallas- 
tudornanyi vallasb5lcseletre epitsiik ra, theologiai vallasboleseletiinket. Ez utobbi ket- 
segtelenul nag y- szolgalatokat tesz a vallasnak es az emberi esznek a kijelentes vi-
lagana.1 torteno kritikaja altal, de ugyanakkor el kell ismerniink azt is, hogy a val. 
las lelektani, bolcseleti, karakterologiai vizsgalatat egyaltalaban nem teszi szukseg-
telenne és lehetetlenne a mindenkori theologiai vallasbolcselet ama vegso megana-
pitasa, mely szerint a vallas bantol megrontott, elhomalyositott kijelentestudat. 
Es a theologiai vallasbolcselet sohasem tekinheti onmaga altal szuverenfil 
kisajatithato feladatkornek pl. a kovetkez5 problemak targyalasat es megoldasat ; 
melyek azok a vonasok, amelyek a vallast az ember szellemi eletenek más tenye-
zoitol, az erkolestol, milveszettol, tudomanytol megkiilonbortelik ? Melyek a vallas 
maradando es melyek az esetleges vonasai ? Mily eletformai vannak es lehetsege-
sek az emberi szellem vallasossaganak ? Oly kerdesek ezek, amelyek az altalanos 

21  Brunner : Religionsphilosophie evangelischer Theologie, 1927. 
22 "Die andere Aufgabe der Theologie (Zwischen den Zeiten 1929. evf.)." 
mEnnek bovebb kifejteset lasd: „ Az igehirdetes és theologiai tudomany az ecclesia militans ele-

te'nn, 1933." c. tanulmanyunkban (Theol. Szemle 1933. IX. evf. 5-8. sz. 149-172. 1. as a Theologiai Tanulmanyok sorozataban 38. sz.) 
24 V.o, Borb4th Daniel theol.m,taxiari habilitacias probaeloadasaval(Az„Ut" 1933.evf.1.3,szamaiban), 
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vallastudomany keretei kOzOtt is jelentkeznek s a theologiai vallasbolcselett61 fug-
getlenul is megoldast igenyelnek. A theologiai vallasbOlcseletnek feladata mindvegig 
az marad, hogy egyszerii kommentar legyen az eppen dive) valasbolcseleti rendsze-
rekhez, amint erre klasszikus peldat mutat Pal apostol I. Kor. 2-ben. 

Ezek utan atteriink a magyar vallasb5lcseleti irodalom helyzetkepenek és leg-
kozelebbi teendoinek rovid ismertetesere. ElOre bocsajtjuk, hogy itt elsosorban a 
tulajdonkeppeni ertelemben vett, tehat a vallastudomanyi vallasbOlcselettel foglalko-
zunk, miutan a theologiai vallasbOlcselet irodalminak ismartet5se a rendszeres 
theologiai szakcsoport keretei kozott intezendo el. 

A XX. szazadban megj el ent magyar vallasbolcseleti munkak kozul katholikus reszral 
megemlitjuk Kiihdr Floris ; ,,A vallasbolcselet fokerdesei, 1930." c. konyvet. amely-
nek azonban ugyanoly belso gatlasa van, mint vallaslelektananak, a romai katholi-
kus dogmatika itt is, ott is kiiitkozik bel6le. Emlitesre melte) a nyugtalan szellemu  
Czako Ambro konyve : „A vallasfilozofia alapvonalai, 1921," tovabb'a. Jdsz Geza 
konyve : „A vallas philosophiaja. 1915," amelynek azonban csak az else) resze je-
lent meg. Protestans reszrol else) helyen a biihmi iskola folOttebb gazdagnak mond-
hate, vallasbolcseleti irodalmat kell felemliteniink; itt is kiilonosen Makkai Sandor-
nak „A vallas lenyege és erteke; 1921" c. mar emlitett konyve emelendo ki, mely 
a bohmi alapokra epito vallasfilozofia legszebb termeke. — Makkai mellett Tanko 
Bela kivalo vallasbolcseleti munkassagara kell ramutatnunk, aki Kant vallasbolcse-
letet ujra es ujra targyalja,25  a vallas és miiveszet egymashoz vale) viszonyanak ker-
desk ismetelten felveti.29  Minden tekintetben eszmeltetok azok a tanulmanyai is, 
amelyeket a hit és tudas,27  valamint a vallas es vilagnezet29  egymashoz vale) viszo-
nyanak kerdeseral irt. — Meg kell azutan emlekeznfink a nem rig elhunyt Szelenyi 
Odon vallasbolcseleti munkassagarol is,29  amely azonban nagyobbreszt tudomanyos 
folyoiratokban talalhato meg. Bartok Gyiirgy," Molmir Jen6,2° Prohle Karoly,32  
Szkivik Matyas," Tavaszy Sandor," Vass Vince,35  Musnai Laszlo," neveiVel szin-
ten talalkozunk az utolso ket-harom evtized magyar vallasbOlcseleti irodalmaban 37  
Az egyes nagy bolcselokrol onallo monografiak is jelentek meg magyar nyelven. 
Altalaban elmondhato, hogy a kiilonbOz8 folyoiratokban megjelent magyar vallas-
bolcselet; irodalom sokkal gazdagabb, mint a vallastorteneti es a vallaslelektani. Resz-
letesebb bibliografianak nyujtasa azonban meghaladja e rovid referatum kereteit. 

A magyar vallasbolcseleti irodalom legkozelebbi feladatai koziil 	helyen 
itt is egy rendszeres valkisbolcselet megirasanak szuksegesseget kell felemliteniink. 
Barmily kivalonak is tekintheto Makkai Sandor vallasbolcseleti konyve, annak meg-
jelenese Ota mar tiz esztendo elmult, azota pedig egeszen uj filozofiai rendszerek 
jutottak aktualitashoz, s a vallaslelektani és vallastorteneti ujabb eredmenyek sok- 

25  „Kant vallasfilozefiaja" (Athenaeum, 1915-16. evf.) „Kant vallastana" (Thel. Szemle 1. evf.) 
26  „Vallas és miiveszet" (Theol. Szemle, 1927. evf.) „Miiveszet és vallas" (u. o. 1930, evf.) V. 

8. Somogyi Antal: Vallas és modern miiveszet, 1927. c. konyvevel (romai katholikus) 

27  „Hit es tudas," 1922, 1932. 
28  „A vilagnezetrol" (Theol. Szemle., 1930. evf.) 

29  „Hartmann Ede vallisbOlcselete" (Theol. Szaklap, 1915. evf.). „Ujabb vallitsfilozofiai iroda-
lom" (U. o. 1916. evf.) „Fichte vallisfilozefiai fejlodese neini tanulsaggal napjaink filozofalasara, 1915. 
,,Vailasos elmeny és miiveszi ihletettseg" (Theol. Szaklap, 1918.), „Bohm Karoly és a protestans ke-
resz,yenseg" (Prot. Szemle, 1911. evf.) „Schleiermacher vallasfilozediaja", 1910. „Vallitsos aramlatok a 
modern irodalomban. 1S10." „A modern okkultista torekvesekr61" (Prot. Szemle, 1926. evf.) ,Napjaink 
monisztikus mozgalma" (Prot. Szemle, 1914. evf.) „Echardt mester elete és tanito.sa, 1913. etc. 

80  ..A vallasbOlcseszet fekerdesei" (Prot. Sz, 1903 evf.). 
31  „Gourd Janos vall sphilosophiaja, 19 5." 
82  „Eucken Rudolf eledilozofiaja" (Athenaeum, 1918. evf.). „Eucken Rudolf" (Protestans Szemle, 

1926 evf ). 
13  „Az Eucken Szovetseg" (Prot. Szemle 1925.), „Eucken Rudolf" (Prot, Szemle, 1926. evf.), 

„Kierkegaard es a keresztyenseg" (Prot, Szemle 1899), „Egyseges vilagnezetiink kerdesehez" (Prot, 
Szemle, 1907. evfolyam), etc. 

31 „ A jelenkor szellemi valsata. Kritfkai utmutat6. 1923." „Vilfignezeti kerdesek, 1925.", „Schlei-
ermacher vallasphilosophiaja, 1918." 

85  „A vallasi ismeretelmelet, 1915," „Vallas és erkolcs. 1918," 
ae 	lelek rejtelmes viliga, 1928," 0,Az egyetlen bilvanyimido gat, 19304" 
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szorosan megtermekenyitettek a vallasbolcseleti vizsgal6dast. Mindez szuksegesse 
teszi egy uj vallasboIcselet megfrasat. 

Nagyon fontos feladatnak tartjuk a filozofianak, kozelebbr61 a valldsfilazaid-
nak a theologicihoz valo viszonya vegleges tisztazasat is. Erre a feladatra tudtunkkal 
az ido elatt elhunyt Bdnyai Lajos tatabanyai lelkesz vallalkozott. A mai folottebb 
tisztazatlan es zavaros helyzet megk6veteli e kerdes alapos targyalasat. 

Termeszetesen a nagy filoz6fusokrol, illetve vallasb8lcselokrol irando mono-
grafiak sorozatat a jovoben meg inkabb gazdagitanunk kell. Fontos feladatunk ma-
rad annak kimutatasa is, hogy a magyar theologiai irodalmat a multban mely nagy 
filozofusok es vallasbolcsel6k gondolatai es szempontjai termekenyitettek meg a 
leginkabb. 

Vegul meg ket nagyon fontos teendot emlitiink meg, amelyek szerintiink nem 
csupan a vallastudomanyi szakcsoport, hanem az egesz magyar theologiai irodalom 
legfontosabb teend6i koze tartoznak. Az egyik koziillik a mindenkori kulfoldi es 
belfoldi theologiai szakirodalom rendszeres és osszefiigg6 ismertetese volna az erre 
legilletekesebb folyOiratunkban, a „Theol. Szemleben." Kula kellene itt allandoan 
ismertetni a legutobbi evek theol. szakirodalmat. Nem a szokasos konyvismertete-
sekre celzok itt, hanem szakcsoportok szerinti rendszeres, osszefoglalo atnezetek 
nyuj tasara. 

Ha meg nem tortent meg, ugy a legsiirgosebben be kell kapcsolodnunk az 
Orszagos Konyvforgalmi es Bibliografiai KOzpont munkajaba, hogy az altala kiadott 
A magyar tudomanyos irodalorn bibliogrcificija c. fiizetsorozatban a magyar vallas-
tudomanyi es theologiai szakirodalom egyseges es rendszeres felsorolasban resze-
siiljOn. Egyebkent is theologiai foiskolaink kiilonbozo szeminariumiai kozott ki kel-
lene epiteniink a munkakozossegnek egy sajatos programmjat, amely azutan lehe-
t6ve tenne azt, hogy valamennyi foiskolankon rendelkezesiinkre allhatna a magyar 
vallastudomanyi es theologiai irodalom (itt a folyoiratokba es egyhazi lapjainkba el-
helyezett tanulmanyokra is celzunk) lehet6 legteljesebb cedulakatalogusa. Nines si-
ker es nem is lehet telj es tudomanyos siker theologiai fakultasaink egyiittmiikodese 

B. A bibliai tudomanyok. 

Eload6 Dr. Pongrcicz JOzsef. 

Nagy Oromet keltett, azt hiszem, mindnyfijunkban a mostani konferenciat Osz-
szehivo debreceni kartarsaknak az az elhatarozasa, hogy ez alkalommal minden 
theologiai tudomanyszakbol hazai helyzetkepet kivan festetni valamelyik szaktanarral. 

Az ilyen helyzetkepnek mar vannak irodalmunkban megelozoi. Voltak mindig 
ferfiak, akik ereztek, hogy tenni kellene valamit, mert a dolgok nincsenek jol ugy, 
ahogy vannak. Meltortassek azert megengedni, hogy par ilyen regebbi hozzaszOlast 
most itt felelevenftsek. Azt hiszem nem lesz tanusag nelkul yak) a vegen majd az 
osszefoglalas. 

Az elso, akinek igazan szeles latokorii és meg ma is haszonnal olvashat6 cik-
ket roviden megemlitem, Molnar Aladar (TiinO'desek tudomanyos eletilnk foltitt. 
PEIL 1864. 45-51. sz.) Csak par idezet be101e : „Az er6t tomegesiteni, a munkat 
megosztani s egyszeriisiteni kell." (1533. a. has.). a konyvtarakrol azt mondja, hogy 
nincsenek bennfik uj konyvek, tervszeriien nem fejlesztik Oket. A magyar theologiai 
konyvek ritkan erhetnek javitott kiadasokat. El kell rendelni, hogy minden theolo-
gus vegye meg (1508. h.) „Mennyire soha sem volt ilyen penztelen vilag,mint most', 
(1533). „A tudomanynak nines is kozonsege." (1630). 

Petri Elek 1889-ben (PEIL Tajekozas a bibliali bevezetes-tan koreben) igy it : 
tudomanyok teren a protestans egyhazak soraban ketsegen kiviil leghatul 

allunk" (654.1.), „Azt sem lehet ketsegbe vonni, hogy a bibliai tudomanyok muve- 
lesehez megkivantato segedeszkozok beszerzese, a nagy faradtsagot es sok tanul-
manyt igenylo bibliai tudomanyos munkak irisa s meg inkabb azokuak kiad4sa 
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mi szegenyes viszonyaink kozott olyan nagy nehersegekkel jar, hog'y legkevesbbe 
sem csodalkozhatunk e teren a hatramaradottsagunkon." (655. I.) 

A Theologiai Szaklap meginditoi bekoszonto beszediikben igy irnak : „Ment-
hetetlen hiba volna, ha szepitgetni igyekeznenk fogyatkozasainkat, leplezgetni a hi-
anyokat." „Szazadok ota tanulmanyozzuk az Irast, de e faradozas vajmi keves gyii-
molcsot termett. Hol vannak az eszkozok, melyeket az Igevel komolyan foglalko-
zonak kezebe adhatnank, hogy segitsegiikkel teljesen minden vonatkozasaban meg-
erthesse az isteni szozatot ? Nincsenek kommentarjaink a szent konyvekhez." 
„Annyi hianyt, mennyi tudomanyos theologiank teren mutatkozik, nem lehet rovi-
desen megsziintetni, hosszu kitarto es foleg rendszeres munkara van sziikseg," 
(Theol. Szaklap I. 2 —3. 1.) 

1916-ben Varga Zsigmond irt nagyon megszivlelesre melto cikket a Debreceni 
Protestans Lapban (465. sk. 1. Lelkeszkepzesiink tudomanyossaga.) Ebbol csak egy 
mondatot ragadok ki : „Theologiai kepzesiinket a iegtudomatiyosabba kell tenni, 
mert igazi papokka csak ez avat." 

Az 1925-ben megindult Theologiai Szemle nagyerdemii szerkesztoje szinten 
eles szemmel la.tja a nehersegeket es azt az igeretet teszi (1. sz. 4. 1.), hogy a Bib-
lia es a gyakorlati egyhazi elet tudomanyaival minden szamban foglalkozni fog, 
mert a „bibliai tudomanyok-, a gyakorlati theologiai tudomanyok a theologiai tudo-
manyok oltaranak ket kiemelkedo szarva melyeknek megragadasa, el nem bocsatasa 
minden hiiseges lelkipasztori eletet meggazdagithat s eredmenyesebbe tehet." 

Atterve tulajdonkepeni feladatomra, roviden beszamolok arrol, hogy mink van. 
meg ha figyelembe veszern, tigy az evangelikus kutatok, mint a romai katholikus 
tudOsok munkassagat, akkor is keves az, ami rendelkezesiinkre all. De meg keve-
sebb, ha csak a reformatus kutatokra korlatozzuk magunkat, mint ahogy a tetelt 
megallapitok egesz helyesen lavanjak. Nekiink, mint reformatus theologusoknak van 
kiilon mondanivalonk és ezt el kell mondanunk, mert azt senki sem mondja el 
helyettiink a vilagon. 

1, OSZOVETSEGI TUDOMANYOK. 
Eloszor kulon ohajtok foglalkozni az oszUvetsegi tudorncinyokkal. 
Mint ciltakinos erdekti munkat, feiemlitem Toth Lajos igazgatoi ertekezeset; 

Az iths kritikai vizsgalasa és a reformatus theologia osszeegyeztethetosege. (Papa, 
1927.). 

Exegetikai teren a kovetkezok fejtettek ki munkassagot: Kecskernethy Istvan 
1912-ben Amos, 1913-ban Hoseas. 1914-ben Mikeas es Zofonias, 1915-ben Nahum, 
Habakuk es Zakarias konyveit magyarazta, 1926-ban pedig Josia kiraly torveny-
konyvet. Mindezekben ervenyesiil nagyszerii forditoi keszsege, alapos nyelvismerete. 
Hamar Istvan Hoseas kiinyverol irt (1897. Budapest), ugyancsak Hoseast exegetalta 
Czegledi Sandor magantanarija (Papa,. 1907). Hamar Istvan, amint a lapokban ko-
zolt felhivasokban olvastuk, elkeszitette Daniel konyvenek magyarazatat, de tigy 
tudom, hogy ez nem jelent meg. Harsanyi Istvan Malakias profetat magyarazta ma-
gantanari dolgozataban (Sarospatak. 1918). MOdis Laszlo Zakarias profetaval foglal-
kozott (Th. Sz. 1931-32). 

A biblica és vallcistortenelem kOreben a kovetkezok dolgortak: Kulsoleg is 
terjedelmes es belsoleg is ertekes tantilmany Kallay Kahnane Jeremias profetarol. 
(Jeremias profeta elete es miikodese a biblia filologiai es torteneti kritilaja alap- 
jan. 	1925-26.). Ugyancsak 6 irt tantilmanyt „az Otestamentum lelfogasa a ha. 
lal utani eletrol." (Th. Sz. 1926.). 

ldevago Czegledi Sandor ertekeiese : Izrael Mozes elotti vallasanak nyomai. 
(Papal foiskola ertesitoje 1915-16-r61), Toth Lajose A profetak lelkivilagarol (Papai 
foiskola Ertesitoje 1925/26-r61), Domjan Janose Mozesr61 (Magantanari dol-
gozat megjelenoben). A papai foiskola negyszazeves jubileuma alkalmabol megjelent 
Theologiai Tantilmanyok elso reszet Toth Lajosnak: „A paskha eredete es torteneti 
fejlodese" c. vallastorteneti tantilmanya alkotja. 

A bevezetestan teren megemlitjuk a kovetkezoket: Varga Zsigmond Az otesta-
mentomi zsoltarkolteszet asszir-babilon vallastarteneti alapon. (Kolozsvar, 1911.). 
Ugyartcsak a zsoltarokrol szelo tanfilmany Zsiros Jozsefe (A davidi zsoltarok szer- 
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z8sege a zsoltarok els6 konyve alapjan. (Sirospatak, 1930) dr.. Toth Lajos (f)szo- 
vetsegi bevezetese 1933-ban jelent meg A Theologiai Kezikonyvek I. k6tete gyaw 
nant (Papa), melt' a szakbiralok szerint theologtzsoknak colloquiumi kesz01etekre igen 
j61 megfelel. 

A regisegtan és miiveludestortenelern korebe vag Varga Zsigmond nagyszabasu 
munkaja: Az okori keleti nepek miivelodeslortenete, kiilonos tekintettel a bibliara 
(I. II, Papa 1915-18.), mely killonOsen a gazdag irodalom 6sSiallitasaval es a 
problemak meglatasaval ujabb munkaknak kepezheti alapjat. 

Modis Laszlo a theologusok szarnara hasznalhatO heber. nyelvtant irt (Debre-cen 1933). 
Megemlitem meg Hamar--Czegledi---Kallay kik& szerkeszteseben megjelent 

Sylvester Bibliai Lexikont, amely bar nem lep fel tudomanyos igenyekkel, megis 
sok tekintetben a tudomany emberei is hasznalhatjak, mert osszeallitasa alapos ,es adatai megbizhatok. Mindossze ennyi az. amivel ma rendelkeziink az oszovetsegi 
tudomanyok teren, nem szarnitva a forditasokat pl. Mercier: Izrael profetai cirnii 
munkajat, mely a MEKDsz. kiadasaban jelent meg Murakozi Gyula forditasaban 
(Kecskemet 1926.) 

Obajtasaink a k6vetkezOk Szukseges volna teljes kommentcir sorozat, egy reszletes es terjedelmes isagogica. A nagy profetakrol egyaltalan nincs exegesisiink, 
Esaiassal ujabban senki sem foglalkozott reformatus tudOsaink koziil. Hianyzik egy 
a kor szinvonalan alio biblica theologia, mely talán kielegulest fog nyerni Varga 
Zsigmondnak megigert bibliai vallastOrteneteben. Egeto hiany tudomclayos bibliai regisegtan es fadrajz, valamint terjedelmesebb heber nyelvtan, mart a Hornyanszky 
fele mar nem kaphatO. a Modise pedig inkabb csak kezdoknek szol, A Pollak— 
Kaim-fele Heber-magyar sz6tar teljesen elfogyott és igy theologusainknak •nines 
bibliai heber magyar szotciruk. Nines magyar nyelven a mi igenyeinknek megfele16 Izrael tOrtenete sem. 

2. UJSZOVETSEGI TUDOMANYOK. 

Az ujszovetsegrol szolo irodalomban sem allunk nagyon kiilonben. Itt megvan 
az az el6ny, hogy Pal apostolrol volt egy nagyobb szabasu munka Masznyik tol. 
141361, de ez mar régi es sajnosan nelkalozziik a kor szinvonalan alio Pal eletrajzot. Mint Ciltaldnos erdekii ertekezest megemlitjiik Maksay Albert rnunkajat : Az 
ujszovetseg jelentese a mai keresztyensegre nezve. (Kolozsvar, 1928). 

Exegetikai teren &dos Jozseffel kezdjiik, aki a Zsidokhoz irt levelr61 meg 
1894-ben irt (Debrecen). Kecskemethy Istvan ujszovetsegi teren is sokat dolgozott. 
Mate evangeliumanak magyarazata 1902-ben jelent meg (Kolozsvar), nagyon ko- 
moly tanulmany van a lailonben nepies celb61 irt munka mogott. 1905.ben jelent 
meg tole Kezikotnmentar Pal apostolnak a Tikhikus es Onesimus altal killdott leve- 
leihez (Kolozsvar). A tnult eVben jelent meg Mark evangeliumarol in kommentara 
(Kolozsvar), melyben az epos-elmelet alapjan igyekszik megfejteni az evangelium-
mal kapcsolatos kerdeseket. 

Bartok Gyorgy, mint nagy WIWI.' mestere Bohm Karoly, szinten Jakab level& 
vel foglalkozott s tanulmanya 1908.ban Kolozsvart jelent meg. 

Erdos Karoly, Pal atheni beszederol irt tnelyenjaro tantilmanyt (Budapest, 1925), 
rnig ugyanezt a temat altalanosabb szempontokb61 fejtegeti Ravasz Laszlo akade-
rniai szekfoglalojaban. (Pal Athenben, Budapest, 1928). 

Musnay Laszlo, jelenleg nagyenyedi vallastandr, videki gyiilekezeti munkal ve-
gezve elismeresre melt6 buzgOsaggal dolgozott a janosi irodalom teren. Meglatszik 
rajta az a frisseseg es tij szempontok figyelembevetele, amelyet.  Deissmann elOada-
sai jelentettek szamara. A Jelenesek konyver61 irt magyarazata 1913/1924-ben, a 
Janos evangeliumanak es leveleinek magyarazata 1926-ban Tordan jelent meg. 

Lencz Geza nagy munkaja Mate evangeliumarol 1927-ben jelent meg az ORLE kiadasaban. Megemlitem, mint -di forditast is ado kornmentart Victor Janos Boldog 
rabsag child rnunkajat, mely a Filippibeliekhez irt levelet targyalja (Budapest 1933). 

E sorok troja. Janos evangeliuma 1-IV. rest& .kiadta 1913-ban, a Galatakhoz 
in level magyarOzatat 1915-ben es az Efezusi level magyarazatat 1915iben, (oak 
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azonban mar elfogytak es 	kiadtisra lenne szukseg. 1933-ban a Theologiai Kezi- 
kOnyvek cimu vallalatban jelent meg Mate evangeliumanak mgyarizata, mely a 
theologusok igenyeit akarja  

'A biblica theoloWa team megemlitiiik Erd8s Jozsef rniikOdeset (1 Th.Sz. 1926, 
920-24 11.); 1915-ben jelent meg Jakab apostol theologiaja es ethikaja (Pozsony), de 
mar .elobb megjelentek a Romai levelr81 irt nemet tamilmanya (Biblisch-theologische 
Analyse des R5rnerbriefs Amsterdam, 1891), e kerilessel magyar nyelven is fog-
lalkozott:, Pal apostol ROmai levele (Prot. Szemle 1906. 3 kOz1.). 

'Altalanos jellegu nemet forrasok alapjan val6 Osszefoglalas Bartok György 
munkaja: Az ujszovetseg iratainak theologiai gondolatai (Kolozsvar 1911). 

Sajnalatos, bogy Bartok Jen8 a Jezus gondolatai Isten orszdga jav5jer61 chug, 
meg ma is ertekes monografia szerz6je (Debrecen, 1890) teljesen elhallgatott es tu-
domanyos theologiai lardesekkel irodalmilag nem foglalkozik. 

Gazdagnak mondhato a Pallal foglalkozo irodalmunk. Itt megemlitem Csomasz. 
DezS8 munkajat, Pal apostol anthropologiaja (Papa, 1910) és Czegledi Sandor dol. 
gozatat : Pal apostol eschatologiaja (Papa, 1911). 

A fiatalon elhunyt es igeretes joy& elOtt all6 Vasarhelyi Jozsef: Pal apostol 
cirnii osszefogla16 munkaja 1916-ban jelent meg (Kolozsvar). A l{or iittieren tartotta 
kezet, a vallastorteneti kutatas es Deissmann eredinenyeit dolgozva fel, telve fris-
seseggel, fiatalos lendiilettel, mely neha tulzasba is viszi. 

Mityas Ern6t Pal misztikuma ragadta meg 4s erral tobb tanulmanyt irt : Pal 
apostol misztikaja (Kolozsvar, 1921). Pal apostol viszonya a miszterium vallasokhoz 
(Sarospatak, 1931) es most van megjelenoben Pal apostol megtereserol sz616 kOnyve, 
melyet mindnyaian nagy erdeklOdessel varunk, mert 8 az, aki az ujszovetsegi tu-
domanyokban magyar nyelven legjobbati ertekesiti a dialektikai theologia elmemoz-
dito torekveseit. 

Palnak a miszterium vallasokkal valo kapcsolatarol irt az angol es nemet iro-
dalom megfele18 felhasznalasival tanulmanyt Mathe Elek (Th Sz. 1926). Ide soroz-
hate Varga Zsigmond dolgozata a Diadema és stephanos hasznalata az ujtestmen-
tomban (Th.Sz. 19261, melyb61 ujb61 lathatjuk szerzo bamulatos irodalmi tajekozott- 
sagat.. 

A Galatakhoz irt level ma is izgato kerdeseinek melyrehato elemzesevel fog-
lalkozik Erdos Karoly 1930-ban megjelent ertekezeseben („A galiciai problema. 
Debrecen): 

A bevezetes tudomany teren van egy monumentum aere nerennius, ez ErdOs 
JOzsefnek a Ref. Egyhazi Konyvtarban Papin 1911-ben megjelent nagyszabasu alko-
tasa UjszOvetsegi bevezetes. E mu a tudisnak meg ma is gazdag tarhaza. Oriasi 
anyagot hordott ossze es azoknak a tomkelegeben sziklaszilardan all az Iris mel,; 
lett, vedelmezve azt minden timadassal szemben, 

Kisebb tanulmanyok is vannak e teren. Ilyenek: Harsanyi Istvane az Aposto-
tolok Cselekedeteir81 irott konyv a tOrtenet-kritikai irany allaspontjan. (Sarospatak, 
1904), sajnos Harsanyi nein foglalkozott ujszovetseggel. 

Mityas Era,  Janos evangeliuma fobb problemait targyalta (Th. Sz. 1926), Mus- 
nay Laszlo az Oreg Janosr61 irt (Th. Sz. 1926). Halmi Janos papal, magantandri 
dalgozataban H. TimOtheushoz irt levelet vizsgalta (Th.Sz. 1926). 

E sorok iroja 1911-ben az Efezusi levellel foglalkozott, 1931-ben pedig Pal 
apostol Efezusban cimii intiben vizsgalta meg az apostol foltetelezett efezusi fogsa-
ganak erveit. 

Az ujszovetseg nyelvevel foglalkOzott Era's Jozsef, aki 'megirta az else ui- 
szovetsegi garog nyelvtant (Budapest, 1904). 

A kdnon tortenettel szinten csak Erd&s Jozsef foglalkozott : Az ujszOvetsegi 
kanon és az oskeresztyen irodalom (Pozsony, 1908) ezt a miivet is jellemzi a komoly 
alapos tudis es a kiilonfele elmeletek szigoru megrostalasa. 

Hezagpotlo rnunkassagot fejtett ki a nalunk csaknem teljesen elhanyagolt pat- 

risztika teren Eras Karoly, tanulmanyt irvan a Didachrol (Debrecen), Antiochiai 
Ignatius leveleirol (Th.Sz. 1925), 
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lit emlftetn meg Maksay Albert: Az exegesis problemai cim alatt 1931-hen 
Kolozsvart megjelent fiizetet, melyben feltetleniil sziikseges - ismereteket k6±61 es 
kfiloOsen a dialektikai theologia viszollyat jellemzi az' exegesishez. 

OrOmmel emlftem meg az ujabban kesziilt 
ujszovetsegi forditdsokat,Czegiedv 

Sandoret es Kecskemethy Istvanet, melyek mindenkor diszere fognak valni irodal-munknak. 

A fentiek alapjan teendOinket a kovetkezokepen allapithatjuk meg : Szcikseg volna els6sorban a theologusok reszere nyomtatott kezikonyvek, 
mint atninoket rni probalunk most Papan kiadni a Theologiai Kezikonyvek sorozatban. ' Ha ezeket 

bevezetnenk az osszes theologiakon és kotelez6ve tenn6k a megveteliiket, a taitf. . tassal foglalkozo osszes theologiai tandrok reszvetelevel az egesz theologiai oktataS 
anyagat ki lehetne dolgozni és meg lehetne jelentetni. Ugyancsak nagy sziik volna nagyobb terjedebnii tudomdnyos theologiai kezikOnyvekre. Fontos voina a

seg
z egesz ujszOvetsiget feldlelii exegetikai sorozat. 8rdekes, hogy Lukács evangeliumar61 es az Apostolok cselekedeteirol meg egyaltalan nines kommentarunk, pedig az Apos-

tolok cselekedeteirol irott konyv mostanaban a Jackson—Lake fele hatalmas of ko 
tetes munka (The Beginnings of Christianity) megjelenesevel kinfoldon az erdekl6cles kozeppontjaba keriilt. 

Egetoen sziikseg volna ujsztivetsegi biblica theologidra. Szinten kisebb es na-gyobb terjedelemben. Nem lehet mozdulni ujsztivetsegi szotdr nelkiil, amelynek iige mar regota megbeszeles targyat kepezi. Az osszes theologiaval foglalkozo 	oss ze kellene fogniok. hogy kiadjak a Daxer-fele szOtart. E tekintetben Erd6s Karoly volt 
szives mar az elozetes lepeseket megtenni. 

Szukseg volna 
bibliai hermerzeutikcira, Jezus kordnak 15rtenetere, tadomdnyos Jezus eletere. 

Mivel a reformatus intilligencia, hale Istennek, felebrecloben van, nagyon fon-tos volna, ha egy reszletes es kepekkel gazdagon felszerelt munka, bibliai foldeken vegzett dsatdsok eddigi eredmenyeit 
mutatna be, amin6vel az angol es a neinet iro-dalom mar evtizedek &a rendelkezik. 

Feltetleniil kivanatosnak tartjuk a Theologiai Lexikon ming elobb vale, meg- 
jeleneset, e tekintetben nem artana, ha felirnank az Egyetemes Konventhez, illetve 
a Parochialis Konyvtar bizottsaghoz. 

Mint a tobbi osszes referensek kivanjak, en is elengedhetetleniil sziiksegesnek tartom a magyar theologiai bibliogra fia 
megkeszfteset. Ezt egyediil csak a Parochialis Konyv-

tar utjan gondolom megvalosithatonak. Az egyik eloado az Orszagos Konyvforgalmi és 
Bibliografiai KOzponttal vale, egyiitt miikOdest ajanlotta, de az intezet igazgatoja 

Pasteiner, kijeientette, hogy koltsegveteset annyira leszallitotta
k, hogy a mar kesz ket konyveszetet sem tudja kiadni es igy erre egyaltalan nem tudna vallalkozni. Meg kellene bizni valakit, hogy erre nezve reszletes ja 

KOnyvtarhoz, hogy a munka mielobb megkezdodjek. vaslatot csinaljon a Parochialis 
 

Szuksegesnek talalnam, ha a konyveszet megjeleneseig is valaki a 
Theologiai Szemleben évente k6zzetenne a magyar nyelvii theologiai 

kanyveszetet. 
Theologiai magantanari es theologiai doktori ertekezesek iroit a' szaktan4rok 

figyelmeztessek, hogy olyan kerdesekkel foglalkozzanak, amelyek hezag06116k iro-dalmunkban. 
Megemlitem a konyvtdrak egyzittmiikeidesenek kerdeset. Sziikseg volna a thee" logiai konyvtarak kozpontjara, melyben megtalalnank a magyar konyvtarak egyiit- 

tes theologiai cfmszo katalogusat, ez legterrneszetesebben Debrecenben volna fel-allfthato. 

Az iranyftott gazdalkodas és az actio catholica korszakaban az ilgy erdekeben 
nektink is surgosen assze kell fognunk es nerncsak hatarozatokat kell hoznunk, hanem 
az osszes lehet6segeket figyelembe veve, 

hatarozatainkat tettekke is kell vaitortat.. nunk. 
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ni4gyar reformatus rendszeres theologia' 
El6ado: dr. Tavaszy Sandor. 

I. 
1. A theologiai tudomanyok minden& aganak a „theologiai" magatartasat min.7 

dig a rendSzeres theologia elvi viselkedese szabta meg. Abban a mertekben valt a 
historica theologia, vagy a praktica theologia „szabade1viibbe" vagy „tanszertibbe, 
amilyen mertekben az . ezeknek megfelelo elvi szernpontok a rendszeres theologiaban 
uralomra jutottak. Es ennek igy is kellett lennie, mert hiszen azokat a theologiai 
norniakatl: amelyek a theologia egeszet meghatarozzak, a theologiai tudomanyossag 
rnindig a rendszeres theologiatol varta. 

Azzal ma Mar tisitaban vagyitnk, hogy nines „elofeltetel.nelkidi" tudomany. 
A theologiai tudomany sem tekinthetO ilyennek, tehat theologiai tudomany sem lephet 
fel azzal az igennyel, mintha elofeltetelnelkuli historiai tenyekbol, vagy elofeltetel-
nelkiili pszichologiai tapasztalatokbol indtilhatna ki. A theologiai tudomdnynak 
kiilunii-skepen megvannak az elofeltetelei; megvan az a feltetlen feltetele,-  amelyet 
Kijelentesnek neveiiink. 

A kijelentes az a valosig, amely a theologiai tudomanynak mindeneket meg - 
eliizo feltetele is es targya is. A Kijeleniestill Fagg a hit es a valosdg. A kijelentes 
mibenleterzek a rnegfogahnazeisa pedig a rendszeres theologia feladata. Ha mar most 
a Kijelentestol fiigg a hit és a vallas ertelmezese és a rola alkotott felfogas, akkor 
a rendszeres theologia termeszetszerfileg befolyasolja a theologiai tudomany egeszet. 
A rendszeres theologia igy jut a theologiai tu.domanyok organizmusaban centralis 
szerephez es igy nehezedik rea stilyos felelosseg. 

II. 
2. Miellitt a magyar reformatus rendszeres theologia helyzetevel foglalkoznank, 

vessunk egy pillantast a mai protesting theologiara, 
A magyar protestans theologiarol mar ismetelten megallapittatott, hogy a ne-

met protestans theologianak fiiggvenye. Ebben a targyilagosnak latszo iteletben roin-
dig van bizonyos kicsinytto vad. Akik azonban ezt hangortatjak, rendszerint nem 
veszik azt a faradsagot, hogy megvizsgaljak azt, ami a magyar theologiai irodalmi alko-
tasokban sajatosan más. A magyar protestans theologia fiigg6 viszonyban van a 
nemet theologiaval, amennyiben benne el annak a munkakozossegeben, erdeklodik 
annak a problerna-beallitisa es kezelese irant, elenk figyelemmel kiseri annak meg-
oldasi tnedjait, stb. Ezek a mozzanatok azonban a magyar theologia eleteben mind 
tertneszetesek, magatelertetOdOk es elismerest erdeml8k. Egyetlen tudomanyossig 
sem zarkezhatik el ma a nemzeti korlatok koze; a magyar protestims theologia sem. 
Az egyetemes theologiai munkakozossegen k1vul csak egy nemzeti kovetelmeny 
van, melynek ervenyt kell szerezni: az egyetemes theologiai problemcikon kiviil szo-
hoz kelt jutniok azoknak a sajcitos problemdknak, amelyek a magyar protestantiz-
ours sajdt exisztencicijOba nonek ki. 

Ha az egyetemes protestins theologia mai szituaciojat nezziik, akkor azt alla-
pitjuk meg, hogy abban ma eppen a rendszeres theologia az, amelyik a Kijelentes-
ra alkotott uj bibliai-reformitori felfogasaval lenyeges valtozasokat idezett el& En-
nek az tij felfogasnak a kovetkezteben a kiiIiinbtizo theologiai „iranyok" kozott 
meriThen tij viszony alaktilt ki. Azok a puszta tudomanyos meggondolasokbol folyo 
elvek, amelyek a killonbozo iranyoknak alapot adtak, a Kijelentes valosaganak 
bibliai fogalmazasa elott mind kezdik ervenyiiket vesziteni, A Kijelentes fogalma 
egyenesen ktizombOsitOleg hatott a kiilonbozo irdnyok kozott." A rendszeres theo- 

37 Ebben a referatumban fokepen az utelso evtizedben k.alaktilt helyzetre es az idevonatkoz6 
tYidomanyos irodalomra voltam tekintettel. A referatum terjedeltne nem engedte meg, hogy egyes 
irodaltiti .alkotasok kritikajaval foglalkozzam; amennyiben azonban a szukseg megkivinja, a kovekezOt 

jegyzetemben fogok egyes .miivekre ramutatni. 
38  Die evangelische Theologie. Ihr jetziger Stand and ihre Aufgabe. Vierter Teil: Die systema-

tische Theologie, von D. Horst Stephan. Halle (Saale) Buchhandlung des Weisenhauses. 1928. 
Dr. Tavasszi Sandor: A tudomdnyok rendszere, A theologiai tudomdny helye a tudonkinyok mai 

rendszereben (Kiilonlenyomat az Erdelyi lrodalmi Szemle I. evf. 1-2. szarneibol es Az Ut VII. evf. 
4zarnab61). Kolozsvir, 1925. 
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logia ma kezd *aloban nagy munkakozossegge valni, mert kezdenek inegsztinni az 
egymast agyonkritizala ellentetek. Ma a rendszeres theologia kezd visszaterni On-
magahoz. Ma nem akar sem „keresztyen vallasfilozofia," sem „vallahichologiai 
theologia" vagy „vallastOrteneti szintezis" lenni, hanem csak theologia.spsz 

De theologia akar lenni rendeltetese teljes ertelmeben, 
Magyar reformatus vonatkozasban ugyanezt a szituaciot igazolja a mult evi sarospataki theologiai konferencia, amelyen az Flint ki, hogy bizonyos reszletekben, 

mutatkozO modszeri arnyalatoktol eltekintve, a Kijelentes bibliai-reformatori felfo-
gasaban, a magyar reformatus theologia harmonikus munkakozossegge kezd alakulni, 

3. „Kezd !" Termeszetesen, csak kezd, mert hiszen a tudomanyossag tOrtene- 
teben vannak ugyan forradalmi atalakulasok, de ezek epen citalakulasok, amelyek 
csak fokozatosan bontakoznak ki es jelentkeznek. 

Vegyiik sorra rendszeres theologia egyes diszciplindit, es mindenikben 
kiilon allapitsuk meg a mai helyzetkepet. 

A vallcisfilozofidban mar felmeriilt annak a valsagnak az ontudatositasa, ame-
lyet epen a Kijelentes fogalma idezett ea Az atorokolt vallasfilozofia a vallas alap-
jat magaban az immanens emberi szellemben kereste." A • bibliai- reformatori gon-
dolkozas szerint azt egyediil csak az isteni Kijelentesben kereshetjiik es talalhatjuk 
fel. Ez az egymasnak feszii16 ket ellentetes allaspont semmifele megalkuvassal ki 
nem bekitheta. Egyedfil csak tij allasponton, amely feltetelezi a filozafiai gondolko-
zas hatarainak a kitagitasat.4° 

A vallasfilozofia valsaga és az tij allaspontert folytatott kilzdelme azonban nem 
allja utjat annak, hogy a magyar vallasfilozofia atorokolt iranyaiban ne follyek to 
vabb a munka. Meg mindi,, nagyon erateljes es a legmagasabb tudomanyos ige- nyeknek megfelelo az idealisztikus filozofi iranyaban iiziAt magyar vallasfilozafia.4' Masreszt abban a szerencses helyzetben vagyunk, hogy a vallaspszichologia kriti- 
kailag kierlelt legertekesebb szempontjai és eredmenyei is szOhoz jutnak napjaink 
magyar vallasfilozafiajaban.4 2  

A magyar vallasfilozofia azonban nemcsak a reszletkutatasokban mutat fel 
kivalo eredmenyeket, • hanem a tendszerezes tekinteteben is igen jelentas eredme-
nyeket tud felmutatni.4  

A vallasfilozofia korebe vago irodalmunk nem nagy, nem tudunk sok dolgo-
zatot és kOnyvet felsorolni, amink azonban van, az a tudomanyos minaseg szem-
ponijabol eurapai szinvonalon van. Sat, a magyar Bohm Karoly filozafiftja reven, 
sok tekintetben es sok reszben egyenesen tij és sajatosan, más, mint a hasonla 
szellemii es iranyu nemet vallasfilozofia." 

33 Dr. Tavaszy Sandor : Az emberi glmeny es az istenl kijelentes. Az Ut, 1925. VII. evf.-1926 VIII. evf. 
Borbath Daniel: A valldsfilozofia leheteisege a iheologidban. Az Ut, 1933. 1-3. szamaiban. 40  Dr Tavaszv Sandor : A let és valoscig. Az exisztencidlizmus filozoficijcinak alapproblemdi. Er-delyi Tudomanyos Flizetek. Szerkeszti : Dr. Gyorgy Lajos, Kolozsvar, 1933, 
41  Bartok Gyorgy : Kant Etikdja. A nemet idedlizmus erkolcsbOlcselete. Az Akademia Filoiofiai KOnyvtara, 4. szam. Budapest, 1930. —A kOnyv cime kevesebbet fejez ki, mint amennyit ad. Az idea- 

lizmus vallasfilozofiajanak elvi alapjait alaposan es megbizhatoan mutatja fel. 
Bartok GyOrgy : Kant és a protestdntizmus. Prot. Szemle, 1924. 5-6. szam. 
Tanko Bela s Vallds és miiviszet. Theol. Szemle, 1927. 1-4. szam, 
Tanko Bela : Kant vallcistana. Theol. Szemle, 1925. 1. szam. 
Tanko Bela Vallds és metafizika. Prot. Szemle, 1931. 10. szam. 
Racz Lajos: A tortenelmi materidlizmus es a vallds. Miskolc, 1928. 
42. Dr. Vasady Bela A vallcispszhichologia fejlddesenek tortenete. Theol. Szemle, 1927. 1-4. sz. Dr. Vasady Bela : Girgensohn Kdroly elete es munkdssciga. Theol. Szemle, V. evf. 1-3 szamok. 
43  Dr. Makkai Sandor: A vallds az emberiseg eleteben. A vallas torteneti kepe; (A vallds lenyege és e'rteke) Vallasfilozofiai eloadasok. Erdelyi Reformatus Egyhazi Konyvtar 	Torda. 1923. Vasady Bela: A hit miszteriuma. Sarospatak, 1931. Ez a nagy erudicieval kesziilt mu egyforman 

targyalhato a vallasfilozofiai, mint a dogmatikai irodalom kapcsan. A szo igazi es jo ertelmeben vett 
„keresztyen vallasfilozofia," 

44  I asd ide vonatkozolag Bartok Gyorgy, Tanko Bela, Makkai Sandor fent idezett dolgozatat;  tovabba Tavaszy Sandor: A filozofiai vilcignezet a theologiai tudomdny kialakulcisdban, Az IR, 1925 165. és kk. oldalakon. 
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4. Mig a magyar reformatus theologian beliil iizott vallasfilozofia teren olyan 
kivalO theolOgusok dolgoznak, akik hivatasuknal fogva inkabb a filozofiai szempon-
tokra, mint a theologiaiakra fektetik a fosulyt, ennelfogva napjaink theologiai szelle-
met61 tavol allanak, addig a Dogmatika teren egyenesen dont6leg uralkodik a bibliai-
reformatori Kijelentesnek megfelelo dialektikai theologia. Nagyon keves kivetelt61 
eltekintve, ma 616 és dolgozo theologusaink nem tudnak szabadulni ennek a theolo-
gianak a viharzo er6vel elragado es megrazo hatasa alol. 

A dogmatikai sikban sok igen kitiin6 olyan tanulmannyal talalkozunk, amely 
a dialektikai theologia sajatossagait es modszeres eljarasat igyekszik tisztazni a Dog-
matika problematikaja es problemai kapcsan. Ezeknek a bevezet6-enciklopedikus 
jellegu theologiai dolgozatoknak nagyon sokat kOszonhet a magyar reformatus Dog-
matika, amennyiben igen alkaImasaknak bizonyultak arra, hogy az tij theologiai gon-
dolkozas szellemet es az ezekb61 folyo problemakat egeszen kOzel vigyek a lelkek-
hez.45  

De terjiink at a Dogmatika helyzetkepenek kozelebbi jellemzesere. Itt minde-
nekelatt annak a megallapitasa a legfontosabb, hogy — a mult szazad liberalizmu-
saval szemben — eljutottunk a reformatus konfesszionalis Ontudatosodas teren oda, 
hogy a lelkipasztori neveles es kepzes szolgalataban allo magyar reformatus theo-
logiai foiskolakon ma mar mindentitt a tiszta reformatus tannak megfele16 dogma-
tikai tanitasok hangzanak. Eljutottunk oda, bogy az ifju theologiai hallgatok es az 
ifjabb lelkipasztori nemzedekek elatt ma mar a sajatos reformatus hitvallasi alap 
es kifejezese : a reformcitus hitvallcisok nem ismeretlenek, hanem keresztyen hitiik-
nek és gondolkozasuknak szemelyes erejii pillerei. 

A reformatus hitvallasi ontudat ebredesevel es emelkedesevel azonban nines 
egyen16 aranyban a kifejezetten tudomanyos dogmatikai irodalom. A reformatus 
ebredes meg mindig nem tudta kell6leg eletre kelteni es szorongova tenni a hit 
tudomanyos tisztazasanak és kifejezesenek szukseget. A dogmatikai irodalmunk 
mutat bizonyos haladast a mult szazad masodik evtizedeihez kepest. A mutt sza-
zad masodik feleben ugyanis a dogmatikai irodalom majdnem a semmivel azonos, 
amennyiben otven-hatvan esztendon at alig jelent meg valami magyar nyelvii dog-
matikai termeszetfi mu. Csak a mi szaza dunk masodik evtizedeben indul meg ismet 
a magyar reformatus dogmatika irodalmi revizioja es tudomanyos kifejezese. Csu.: 
pan negy rendszeres dogmatikai miivet tudunk az utolso evtizedekben is felmittatni. 
Ezek koziil is egy forditas," egy masik inkabb nePszeriisito termeszetii osszefogla-
las47  es csak kett6 van olyan, amely tudomanyos igennyel lep fel, ezek koziil is 
az egyik inkabb monografikus termeszetii" es csak egyetlenegy ad osszefoglalo 
dogmatikai rendszert.49  

A rendszeres theologiat, a dogmatika teren, ugy az akaderniai mint az iro-
dalmi miiveleseben, ket kisertes kiseri. Az egyik a tudomanyossag, a masik a gya- 

45  Tavaszy Sandor : A dialektikai theologia problemcija és problOmdi. (Dolgozatok a reformatus 
theologia 101461, 4, fiizet) Kolozsvar, 1929. 

Ganes Aladar : Mit tanulhatunk Barth Karolytol? Theol. Szemle, 1930. 4-6 szam. 
Dr. Nagy Geza : Barth theologicijcinak eldzmenyei, kritikcija és jelent6sage. Theol. Szemle, 1930, 

4-6. szamok. 
Tank() Bela : A theologia tudomanyossaga. A dialektikai theologiai megitelesehez. 1931. Theol, Szemle, 

1.5. szam. 
Tavaszy Sandor : A dialektikai theologia a Miskolai theologiai ohtatasban. Theol. Szemle, 1931. 

6-ik es 1932. 1. szama. 
Vasady Bela : A paradoxon a theologiai gondolkozcisban, Theol. Szemle kiadvanya, Theol. Ta-

nulmanyok 24-ik szarna, 
Tavaszy Sandor : A Kijelentes feltetele alatt. Theologiai ertekezesek. (Dolgozatok stb. 2. szam) 

Kolozsvar, 1931. 
Torok Istvan : Barth Kciroly theologiajcinak a kezdetei. Papa, 1931. 
Tavaszy Sandor: Kierkegaard szernelyisege es gondolkozcisa Erdelyi Tudomanyos Fiizetek. 25, szam, 
Tavaszy Sandor : A theologiai irdnyok citartekelese. A dialektikai theologia, mint a theologiai iranyok 

korrekcioja. (Dolgozatok stb. 7. szam). Kolozsvar, 1931. 
46 Heyns, W. ' Reformatus Dogmatika. Ford. Garambos Zoltan. Kiadja a Holland-Magyar Re,  

formatus Bizottsag, Budapest, 1925. 
47  Dr. Vass Vince : A keresztyenseg vilcignezete (Reformatus Dogmatika), Tahitetfalu 1927-28. 
48  Vasady Bela: A hit miszteriuma, fentebb mar ideztem. 
40  Tavaszy Sandor: Reformats keresztyen Dogmatika. Kolozsvar, 1932, 
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korlati epites reszerol. Fenyegeti az a kisertes, hogy belebotlik olyan elm eleti ker-
desek feszegetesebe, amelyek nem a keresztyen tankozOsseg existenciajabol meriiltek 
fel, vagy amelyek a mi magyar protestans es kozelebbrol, a mi reformatus egyhd-
zunk problematikajabol meg nem merilltek fel. Es fenyegeti az a ma.sik kisertes, 
hogy feladatat a mi gyakorlati egyhazepit6 munkank korere korlatozza. A kerdes 
erne vonatkozasa.ban szem elott kell tartanunk azt a szabalyt, hogy tudomcinyos feladatainkat talmeretezniink epen ugy nem szabad, amint nem szabad a gyakor- 
latiasscig jelszava alati elsekelyesiteniink. 

5. A rendszeres theologia kOvetkezo nagy diszciplinaja : az Etika. 
A szigoruan tudomanyos ertelembe vett theologiai Etika irodalma meg szegea 

nyesebb, mint a Dogmatika.e." Az .a keves is, ami van, inkabb aktuaiis-gyakorlati 
megnyilatkozas eredmenye. A theologiai allaspont tekinteteben meg nagyobb az 
ossze-visszasag. A dogmatikai 6,116.sfoglalas tudomanyos vegiggondolasanak hianya 
itt mutatkozik meg, ahol tulajdonkeppen az elettel es a vilaggal szemben vale) vi-
selkedes elvi alkalmazasarol van szO. — Az idevonatkozo helyzetkepre nezve legszomorubb és legleverobb hatasu az a teny, hogy rendszeres Etikank ma egy-
iiltalaban nines. Egyhazi kozossegiinkon beliil az etikai allasfoglalast a legtobb eset-
ben egyes akturilis cikkek befolyasoljak, annyira, hogy minden korlatozas nelkiil azt 
mondhatjuk, hogy reformatus keresztyen etikai irodalmunk meroben zsurnalisztikai 
term eszetii, 

Az Etika korebe tartozik a keresztyen vilagnezeti hare szolgalataban alio apo-
logetika. Az ide szamithato tudomanyos munkassag, kiilonosen a tudomanyos iro-
dalom formajaban, szinten nagyon szegeny.51  Viszont azt is meg kell allapitanunk, 
hogy a termelesben mutatkozo szegenyseget potolja minoseg es szinvonal tekintete-
ben nehany olyan alkotas, amely europai vonatkozasban is elsOrangitnak szamithato.52  

Ime, amennyire egy rovid referatum terjedelme megengedheti ezekben fog-
lalhatom ossze a magyar reformatus rendszeres theologia helyzetkepet. Megis an-
nak ellensulyozasara, amit mondottam, a helyzetet nem a rendszeres theologiai 
munkassag szempontjabol talalom nagyon szomorunak, hanem inkabb abbol a szem-
pontbol, hogy a rendszeres theologia meg ma sem valt olyan sziiksegge, amely 
elegendo inditast tundna adni a tovabbi munkassagra. Nem a szukseg a; ami a 
magyar reformatus theologia rendszeres theologiai aganak munkasait tovabbi er-
nyedetlen munkara serkentene, hanem egyedfil csak a munkasok belso sziikseger- 
zete es hivataserzete ! 

III. 

6. Masodik fokerdesiink Melyek a magyar reformatus rendszeres theologia 
legkozelebbi feladatai? 

Legkozelebbi feladataink megjelolesenel azok kozott a lehet6segek kozott ma-
radok, amelyek a mi magyar reformatus egyhazi eletiink hatarain beliil kinalkoz-
nak, tehat csak azokkal foglalkozom, amelyek a mi sajatos exisztencankbol kovet 
keznek. • 

5° A dogmatika kiirebe vago dolgozatok koziil meg emlitsiink meg itt harom igen ertekes erte-kezest : Banyay Lajos : Hiszek egy, kOzonseges keresztyen anyaszentegyhcizat. Theol. Szemle, 1928. 1-2. szamaiban. Dr. Vasady Bela : A hit es hitetlenseg pszichologidja es dogmatikdja. Sarospatak, 1930. Borbath Daniel : A valldstorteneti és dialektikai theologicinak a Kijekntesraszolo dogmatikai tanitcisai 
(Dolgozatok stb, 11. szam) Kolozsvart, 1932. 

A rendszeres theologia etikai csoportjaba tartozo nevezetesebb dolgozatok Tavaszy Sandor : A kdkinizmus vilcigmissziOja (Soli Deo Gloria Konyvtar 1. szam) Budapest, 1929. Dr. Sebestyin Jeno: A reformcitus no lelki vildga. I-III. kotet, Budapest, 1930. Dr. Nagy Geza : A kapitalizmus jovoje és a kcilvinizmus. Theol. Tanulmanyok, 27. szam. Debrecen, 1931. Sebestyen Jeno : A munkanelkuliseg es az egyhdzak. Prot. Szemle, 1932. 3. szama. Tavaszy Sandor : A szocialis és gazdasdgi torekvesek theo-logiai megitelese (A szocializmus es a kommunizmus) (Dolgozatok stb. 10. szaml). Imre Lajos : A pro-testdntizmus és a proletdrizmus (Dolgozatok stb. 9. szam). Kolozsvar. 1931. 
51  Dr. Tavaszy Sandor : Vildgnezeti kerdesek, Torda. 1925. Nagy Geza : Hit és vildgnezet, Az Ut. 1925. evf. Vass Vince : Baptizmus, nazarenizmus, methodizmus. Theol. Szemle, 1925. 4. szam. Dr. Mayas &no : A szektdk es az ellenok vale) vedekezes modjai. Az Ut, 1926. evfolyamaban. 
52  Az elobbi pontokban emlitett sok ertekes miivon kiviil, minden bovebb reszletezes nelkiii 

kiilonosen a Ravasz Laszlo es Makkai Sandor konyveibe foglalt apologetikus-vilagnezeti kerdeseket megvilagito nagyerteku elOadasaira es ertekezeseire hivatkozom. 
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Ket focsoportba fogom ezeket a feladatokat. Az elsobe tartoznak azok, ame-
lyek kozosbk a magyar reformatus theologia mindenik agaval. Itt is elsosorban 
arrol van szo, hogy meg kell szervezni a magyar reformatus theologusok munka-
kozosseget. Ez a szervezet csak munkakozosseg lehet, miutan a kozos munka sike-
res elomozdita.san kiviil, nekiink, theologusolinak nincs semmifele más erdekiink. 
Ennek a munkakozossegnek pedig mindenekelott arra kell torekednie, hogy min-
den rendelkezesre 6.116 eszkiizzel (nepszeriisito eloadasok, sorozatos fiizetek kiada-
saval) ebresztgesse lelkipasztorok es intelligens hiveink lelkeben a theologizcilds sziik-
seget. Masodszor pedig szamba kell vennie, ismetelten, azokat a tudomanyos fel-
adatokat, amelyeknek elvegzese elsosorban nelkiilozhetetlen. Itt gondolok arra, 
hogy pl. nem szabad megtOrtennie annak, hogy mig bizonyos theologiai agakban 
vannak igen kivalo dolgozatok es konyvek, amelyek egeszen reszletekbe meno ker-
desekkel foglalkoznak, de ugyanakkor hianyoznak ugyanabban az agban a legsziik-
segesebb enciklopedikus kezikonyvek. 

Az itt emlitett munkakOzosseget, miutan keves ertiinket szetforgacsolnunk nem 
lehet, en a Protestans Irodalmi Tarsasag theologiai szakosztalyaban gondolom meg-
valosithatonak. Ebben a kijzi5s protestans theologiai szakosztalyban lehetne ket al-
osztaly, a reformatusok es az evangelikusok reszere. Ez annal elonyosebb lenne, 
mert igy meg volna a lehetosege annak, hogy a koziis theologiai szuksegeket ko-
zoson tudnok kielegiteni. 

Legkozelebbi feladataink masodik focsoportjaba veszem azokat a kiiltinleges 
feladatokat, amelyek kifejezetten a magyar reformatus rendszeres theologiara tartoz-
nak. Itt pedig a kovetkezo feladatokat sorolom fel : 

a,, Ela kell kesziteniink hitvalldsainknak es pedig elsosorban a Heidelbergi 
Kdtenak a tudomanyos magyardzatdt. Gyakorlati Kate magyarazatainkban mutat-
kozo sokfele onkenyt, tevedest es alaptalan belemagyarazast csak igy lehet kizarni 
es csak igy valik lehetsegesse a helyes gyiilekezeti Kate-magyarazat. 

b., Meg kell irni egy olyan theologiai Enciklopeclicit (vagy Bevezetest,) amely 
pontosan a mai tudomdnyos theologiai gondolkozdsnak megfeleloen mutatja fel a 
theologiai tudomdnyok egesz alaptervet. El kell latni a legjelentosebb theologiai 
munkak bibliografiajaval, de kiilonoskeppen a magyar theologiai irodalom bibliogrci-
ficijdval. A magyar bibliografia olelje fel ne csak az onalloan megjelent miiVek kri-
tikai jegyzeket, hanem azokat a folyoiratokban, egyhazi lapokban szetszortan meg-
jelent dolgozatokat is, amelyekrOl meg a magyar szakemberek is sokszor alig tudnak. 

c., Mielobb meg kell iratnunk, a mai tudomdnyos szinvonalon cillO magyar 
Vallasfilozofia kezikanyvet ; es pedig olyan formaban, hogy az legyen tekintettel 
azokra a nagy vilagnezeti kerdesekre, amelyek elsosorban erintik a keresztyenseg 
nagy erdekeit. Miutan az Apologetika, mint tudomanyos diszciplina elvileg lehetet-
lenne \Tait, itt kelt elintezni apologetikus feladataink egyik reszet. 

d., A dogmatika teren tovabbi sulyos feladataink vannak. Meg kell iraini, az 
eddigieknel nagyobb terjedelemben, a reformcitus keresztyen Dogmatika kezikonyvet. 
— Ezt azonban meg kellene eloznie a magyar reformatus dogmatikai gondolkozds 
tortenetevel yak!) foglalkozasnak. Gondolok pedig itt elsosorban 17.ik szazadbeli dog-
matikusainkra, mint pl. Geleji Katona Istvanra. 

e. Talon egyike a legsziiksegesebb feladatainknak, az Etika teren varnak re-
auk. Nincs rendszeres keresztyen theologiai Etikank. Gyakorlatilag nezve a ker. 
dest, a legsulyosabb kovetkezmenyeit ennek erezzfik. Ma, amikor az ertekeles olyan 
bizonytalanna yak, amikor nincs mertek a hive& és nem hivok kezeben ; ma, ami-
kor egymast valtjak es kergetik a legkiiliinbozobb vilagnezeti allasfoglalasok, surgos  
szukseg van olyan kritikai theologiai Etikara, amely a mai kulturalis es vallasos 
elet nagy szovevenyeben tiszta attekintest tud nyujtani es biztos utat tud mutatni 
a helyes keresztyen elet-iranyba. 

Ezen a teren kiilonos tekintettel kell lenniink a mai vajudo tarsadalom szo-
gazdasagi, tarsadalom- es kulttirpolitikai kerdeseinek monografikus fedolgoza- 

sara. 
Ezeknek a feladatoknak a megvalositasa, vagy legalabb is a szamontartasa er- 

dekeben, nelkiilozhetetlennek tartom, hogy a rendszeres theologidval foglalkozOk 
lepjenek egymcissal, legalcibb felevenkent nciltanclo barciti levelezesre, 
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D.) Egyhaziortenelem 

El6ado : Dr. Revesz Imre. 

Az egyhaztOrlenelmi referatum szerzOje, Dr. Revesz Imre. a maga munkala-
tat bizalmas termeszetiinek kivanta tekinteni es igy annak meg atdolgozott alak- 
ban vale) kozrebocsatasara sem volt hajlando. Utal azonban arra, bogy 	magyar- 
orszcigi protestantizmus tudomcinyos tortenetirdsa : Eredmenyek és feladatak" c. 
Debrecenben, 1924-ben megjelent 27 lapnyi dolgozataban (mely elozoleg a Protes. 
tans Szemleben jelent meg) ezt a foldatot a nagy nyilvanossag szamdra is elvegezte 
és tigy itt, valamint a kovetkez5 ujabb keletii dolgozataiban Zsinatelakeszito ludo-
mcinydgyi albizottscig javaslatai (Orsz. Zsinat 3. sz. iromanya 1928. 16. lap), zsinati 
tudomanyiigyi bizottsag jelentese (Orsz. Zsinat 23. sz. iromanya 1928. 18. lap), 
EgyhciztOrtenelem c. fejezet A Magyar Tortenetiras tij adjai c. miiben (Bp. 1931. 141-182. 11.), es A tdrienettudomdnydj Ojai és a prates antizrnus (Protestans Szem-
le 1931) bosegesen kifejezte idevonatkozo nezeteit, amelyeknek Jenyegen a theol. 
tandri konferencia ele terjesztett referatuma sem vdltortatott. Viszont A Magyaror 
szcigi Protestantizmus Tortenelme c. rniiv4.ben, mely A Magyar Tortenettudomany 
Kezikonyve c. vallalat egyik darabja, Bp. 1925. a vonatkozo irodalmat rendszeres 
konyveszet alakjaban osszeallitotta, az Osszeomlas ota keletkezett magyar prot. egy. 
hdztortenelmi irodalmat a Theologiai Szemle else) evfolyamdnak 91. skk lapjain 
meg killon is egybeallitotta kritikai osszefoglalo szemle alakjaban, az azota keletke-
zett magyar protestans egyhaztOrtenelmi szakirodalmat pedig a Theologiai Szemle, 
a Protestans Szemle és a Szazadok hasabjain nagyreszt maga ismertette és birdlta. 

A theol. tandri konferencian referatuma kapcsan eloterjesztett javaslatai — 
melyeket a konferencia helyeselt, illetoleg magdeva. tett — a k5vetkez5k voltak: 

Irando theologusok es lelkeszek szamdra modern tudomanyos szinvonalu egye-
temes egyhaztortenelmi kezikonyv, mely lehet forditas, ill. atdolgozas is. 

Megirando, ugyancsak. theologusoknak es lelkeszeknek szolgalo modern tudo-
manyos szinvonalu kezikiinyv alakjaban a magyar reformatus egyhaz tortenelme, 
amelynek 2-3 even beltil vale) elkeszitesere 6 maga vallalkozott. 

Mielobb megteremtendo az Orszagos Zsinat 1351. szamu hatarozataban sziik- 
segesnek mondott orszagos tudomanyos, irodalmi es miiveszeti intezmeny. Amig ez 
letrejohetne, az Egyetemes Konvent Egyhazi Konyvtarbizottsaga oly m6don szer. 
vezendo at, hogy az az egesz magyar reformatus tudomanypolitikanak, tehat a 
magyar reformatus egyhaztortenet- kutatasnak es - irasnak is iranyito, tanacs-
ado, ellenorzo es tamogato szerveve valjek. 

Megirando a magyar reformatus irodalom rendszeres konyveszete es iroinak 
eietrajzgyujtemenye, vagy a tervezett theologiai lexikonba beillesztve, vagy — meg 
helyesebben — kiiliin. 

Elkeszitendo magyar reformatus foly6iratainknak rendszeres repertoriuma. 
Minden theologiai foiskoldnak vallalnia kellene a maga kerilleteben megjelent es  
megjeleno egyhazi folyoiratok ilyen repertoriurnanak elkesziteset, Ezek kozill a Deb-
receni Protestans Lape a Tisza Istvan tudomanyegyetem egyhaztortenelmi szemind-
riumaban mar munkaban van. 

A magyar reformatus gyakorlaii theologia. 
Eioado: Csikesz Sdndor. 

I. ALTALANOS SZEMPONTOK. 
Az egesz referatumban csak vezergondolatokat ohajtok felhozni, amik a tovabbi 

megbeszeles alapjat kepezhetik. 
A Welt lesziikitem a magyar reformatus theologiai foiskolai es egyetemi oktatas 

szempontjai ala. Ugy a helyzetkepbol,imint a teenclOkb0 kihagyom azokat, amik 
ezen a korkin tul esnek. 
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A foiskolai és egyetemi theologiai oktatasnal is nem terjeszkedem ki azokra 
a kiilfoldi miivekre, folyoiratokra, kiadvanyokra, amelyeket az eloado professzornali 
ismernie kell es figyelemmel kisernie szukseges. Tisztan a hallgato szamara alkal-
mas gyakorlati theologiai miivekrol es feladatokrol, illetve a gyakorlati theologia 
egyes disciplinainak az atlag hallgato szamara hozzaferhetove tetelerol ohajtok szo-
lani. S mert az atlag magyar reformatus theologiai hallgato csak magyarul ert, ir 
es olvas, kenytelenek vagyunk lekorlatozni ref eratumunkat a gyakorlati theologia 
magyar tudomanyos irodalmanak teriiletere. 

A feladatoknal is az altalanos korvonal felvazolasanal tovabb nem mehetiink 
bele a messze jovendO reszletezesebe ; meg kell maradnunk a kozeli par esztendo 
legsiirgOsebb feladatainal. 

Nem teljessegre toreksziink -What, hanem a lehetosegek kozott bizonyossagra. 
Nem utopiaxa, hanem elerhetare. 

II. A HELYZET A VILAGHABORU ELOTT. 

a) A Gyakorlati Theologia egesz teriiletehez, kiilonosen a tudomany irodal-
mahoz meglehetosen egyseges, modern bevezetest adott Ravasz Laszlo a sarospataki 
theol. akademiahoz benyujtott magantanari ertekezeseben.1  Ezzel az eddigi ilynemii 
magyar fejtegetesek elavultak. Ertekben meg nyomosabb a Homiletikaja legelsG par 
lapjan adott vazlat.2  

b) Homiletika teren Ravasz Laszlonak a Parochialis Konyvtarban megjelent 
move egyszerre elhomalyositotta az aranylag eleg gazdag magyar reformatus homi. 
letikai tudomanyos irodalmat. A regibb irodalombol az egy evszazaddal azelott 
megjelent Toth Ferenc-fele homiletika3  tanulmanyozasa azert erdekes, hogy vild-
gosan lathassuk a formalis homiletika egy helyben forgasat es tul-lasso fejlOdeset, 
melyet Ravasz miive sem tud levetkezni csak melyebb filozofiai alapvetes, ragyo-
gobb stilus, szelesebb perspektiva altal feledtet. Idb. Mitrovics Gyula,4  Kovacs Al-
berts homiletikaiban mindig talalhato erdekesseg. Ugyanez mondhato a Csiky Lajoss 
altal epsegben hagyott Oosterzee-reszletekrol. 

c) A Liturgika teren Csiky Lajosnale a millennium koriili kor szinvonalat tiik-
rozo miivenek nines kovetoje. A magyar reformatus liturgika-irodalom agenclaks  

1  Ravasz Laszlo : Bevezetes a gyakorlati theologiaba. Ellenzek-nyomda, Kolozsvar, 96. 1. e. n.. 
2  A gyiilekezeti igehirdetes elmelete (Homiletika). Reformatus egyhazi Konyvtar XI. kotet 1915. 

6 —8 lapok. 
3  Homiletika, mellyet tanitvanyai szamara keszitett Toth Ferentz a Papal Reformatus Collegium-

ban Theologiat tanitO Professor. Komaromban, Nyomatott ozvegy Weinmfillerne betiiivel, 1802. VI. -1- 
155. Masodik kiadasa Homiletika, Keszitette és kiadi a TOth Ferentz, a Reformatusok Papai Colle-
giumaban Theologiat es az azzal osszvekotott Papi Tudomanyokat tanit6 Professor. Masodszori meg-
bovitett Kiadas, Gy6rben, ozvegy Streibig JOzsefne betiiivei 1814. 221. 1. 

4  Egyhazi Szonoklattan tekintettel a magyar egyhazi beszed-irodalomra. Taaitvanyai szamara 
vale, olvasmanyul irta Mitrovics Gyula. ref. hittanar és foiskolai lelkesz Sarospatakon. Kiadtak a sd- 
rospataki vans és egyhaztudomanyi szak hallgatoi. Budapest, 1897. II, kiadas 1911-ben jelent meg 

Homiletika vagy egyhazi ekesszolastan. Irta : Kovacs Albert, a gyakorlati theologia es egyhaz- 
jogtan volt tandra a budapesti ev. ref. theologiai akademian. Budapest Hornyanszki, 1904. VI. 229 1. 

8  Egyhazszonoklattan. Irta Csiky Lajos, debreceni ref. theol. akad. tandr. Nagybanya, 1914. 
Nanasy Istvan nyomasa. X.+335 1. 

7  Csiky Lajos: Egyhazszertartastan (Liturgika). Debrecen 1892. 
Egyhazszertartastan. Az evang. szerint reformalt magyarorszagi ker. egyhaz istentiszteleti szer- 

tartasai. Tiszantuli Ref. Egyh. ker. kiadvanya. Fogymn. Tanitokepezde es Felso-leanyisk. tanuloknak, 
irta Csiky Lajos. Else, kiadas. Debrecen, Varosi nyomda, 1897, 31. 1. 

8  Egyhazi szertartasi beszedek. Keszitette : Szenci FordOs Lajos es Szivos Mihal. Kecskemet 
Szilady Karoly, 1847. 308. lap. 

Kulifay Zsigmond : Szeftartasi beszedek, Megjelent a Kiilonf. Papi Dolgozatok IV-ik fiizeteben 
Kecskemét, 1853, 

Revesz Balint Egyhazszertartasi beszedek. Pest, 1853. II, kiadas Budapest, Kokai, 1889, 
334 lap. 

Vadas Jozsef és Nagy Peter: Agenda : Szertartasi beszedek és imak, az erdelyi ev. ref. anyaszentegyhaz 
rendtartasa szerint. Kolozsvar, 1866, VIII. 382. I. resz. Templomi teendok. 

FOrdos Lajos : Agenda : Egyhazi szertartasi beszedek és imak s ezekhez mellekletiil jegyzetek 
es utasitasok. Pest, 1866. Osterlamm Karoly bizomanya. Nyomattatott Kecskemeten, Kiadotulajdonos 
Szilady K arolynal. Harmadik kiadasa : Budapest, Kokai, 1882. Ez boven, de megis hianyosan kozli a 
magyar liturgikai irodalmat. 

Szoboszlai Pap Istvan tiszantuli reform, superintendens 44trahagyott tnnok4ibOl ossze sxedett 
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irasa.ban eli ki maga". Legertekesebb termek a liturgika-irodalom teren Novak Lajos 
sarospataki theol. tanar tervezete9  az egyseges magyar reformatus liturgiahoz. A li-
turgia tOrtenete korebol emlitesre melte) Soros Bela" es Nanasy Lajos" miive. Az 
elobbi ertekesebb. Figyelemre melte) Rez Laiszlo'2  dolgozata a vallas es miiveszet 
kerdeseral. Hymnologia korebol sok ertekeset tartalmaz Szugyi Jozsefnek a magyar 
reformatus enekeskonyv multjarol irott ffizete" stb. Nem avul el Mitrovics" posthu-
mus 

d) A Lelkipcisztorkodcistan korebol Csiky Lajos" miivei reprezentaljak a tobb evtizeddel azelotti kinfoldi szinvonalat. A misszio tudomanyat harom Hazi Kincstar 
k8tet kepviseli : Dr. Szabo Aladarnak" a kiilmisszio, Bilkei Papp Istvannak

17  a belmisszio hoseirO1 irott miivei s Csizmadia Lajosnak" angolbol forditott kompen-
diuma. (Palhoff), Ekkor kezdenek altalanosan ismertebbe valni a kulfoldi nagy 
keresztyen 606 mozgalmak a hazai szervezeteik utjan (KIE," CE,2° Sunday 
egyhaiszertartasi beszedek (agendak). Debrecen, nyomatja es kiadja Telegdi K. Lajos, 1868. 

Mitrovics Gyula. Egyhazi es szertartasi beszedek. Sarospatak. Nyomtatta Steinfeld Bela, a ref. foiskola betfiivel 1872.  

Gal Peter : Liturgiai aprosagok egyhazszertartasi beszedekben. Szatmart, nyomatott a „Szabad-
sajto" krinyvnyomdabap. 1899. 198 lap. 

Benk6 Istvan : Agenda azaz szertartasi Leszedek és imak a magyarorszagi reformatus keresz-
tyen egyhaz rendtartasa szerint. Budapest. Kokai Lajos, 1906. 248 lap. 

Hailgato Janos : Reformatus szertartasi beszedek es imak az uj liturgiai szabalyzathoz alkal-
mazva. Szerzo tulajdona, Sarospatak 1908. 108. 1. 

Patay Miklos : Agendak ki lonfele alkalmakra. Lava. 1910. nyomatott Nyitrai és Tarsa R. T. konyvnyomdajaban, 24 lap. 

Paloczi Czinke Istvan ; Reformatus istentiszteleti szertartasok (Liturgiak). A zsinatilag megalla- 
pitott istentiszteleti rendtartas szerint és az egyetemes liturgia-iigyi bizottsag altal keszitett „kOtOtt 
alkatreszek" felhas,.nalasaval. Debrecen, Hegedus es Sandor, 1912, 310 lap. 

9 
 Istentiszteleti Rendtar las a magyarorszagi reformatus ker. egyhazban. Javaslat. Az Egyetemes 

Konvent megbizasabol keszitette Novak Lajos. Sarospatak, Foiskola bettiivel, 1905. 41. 1. 
10 

 A magyar liturgia tortenete. Irta Soros Bela a budapesti kir. orsz. gyfijt6-foghaz ref. lelkesze. 
1. kotet. A keresztyenseng behozatalatol a XVI. szazad vegeig. Budapest, Hornyanszky, 1904.17111. 344. 1. 

11 
 A keresztyen liturgia fejlOdesenek s mai reformjanak rovid attekintese. (A kiiszobon alto 

magyarorszagi ref. kultuszreform baratainak szives figyelmebe ajanlva). I. resz. A vasarnapi 
(s hetk8z- napi) es urvacsorai istentiszteletet. Irta : Nanassy Lajos Perthamboy ref. lelkesz. Debrecen. Hegedus es Sandor, 1902. 72. 1. 

12 
 Vallas es mfiveszet. Tanulmany - kiilonos tekintettel a mfiveszetnek a vallas kiils6 nyilva-

nulasaiban vale* szerepere. Irta : Rez Laszlo rozsnyei ref. lelkesz. Kiadja a Om on ref. egyhazmegye 
lelkesztestfilete. Nyomatott : Levai IzsO konyvnyomdajaban, Rimaszombat, 1909. 184. lap, 

13  Debrecen, 1910, Hegedus es Sandor. 
14  Mitrovics Gyula : Liturgika. A polgari hazassag t8rvenyei. Egyhaziatlansag es iires temple_ 

mok. KOzrebocsajtja ifj. Mitrovics Gyula. Mitrovics Gyula Papi Dolgozatai VII. k. Debrecen, Hegedus és Sandor. 1913. XVI.--1-368. 
15  Lelkipasztorkodas kapcsolatban a lelkipasztor belmisszioi munkakorevel. Palyadijnyertes mu. 

Irta : Csiky Lajos debreceni ref. theol. akad. tanar. Debrecen Sz. kir. \Taros K6nyvnyomdavallalata. 
1907. A Tiszantuli Ref. Egyhazi Ertekezlet kiadvanya, L-XVI.+234. 

A rokonsag es a sogorsag fokainak szamitasa, tekintettel a magyarorszagi torvenyesen bevett 
és elismert vallasfelekezetek jogviszonyaira. Debrecen, 1889. 

16  Kfilmisszioi kalauz. A keresztyenseg elterjedese a vilagon. Irta : Szabo Aladin Budapest, 
kiadja a Magyar Prot. Irodalmi Tarsasag, Hazi Kincstar XII. kotet. 1911. 304, lap. 

17 
 A belmisszio hosei. Irta : B. Pap Istvan theol, tanar. Budapest, kiadja a Magyar Prot, Iro-

dalmi Tarsasag, Hazi Kincstar XIII. k8tet. 1912. 324. lap. 
18  Dalhoff N. A keresztyen szeretet munkai, Belmisszioi kalauz. Forditotta s hazai adatokkal 

b6vitette Csizmadia Lajos theol, tanar, Budapest, kiadja a Magyar Prot. Irodalmi Tarsasag, 1906. Hazi Kincstar VII. kotet. 334. lap. 
19  A mozgalom 1883-ban indult meg. Elso titkara Szabo Aladar és Szilassy Aladar; majd Gergely An-tal, 

Forties Gyula es Megyercsy Bela nevehez fiizOdik a mozgalom. Mult evben iinnepelte otven eves fenn-
allasat. A Keresztyen lfjusagi Egyesiilet mozgalma orszagos lapja a „Magyar Ifjusag", meelenik ha- 
vonta; 1934-ben a XV.-ik evfolyamaba lepett. Felelos szerkeszto es kiado Szondi Bela, gj 

fomunkatar- sak : dr. Batiz Danes es dr. Hilscher Rers6. Szerkesztoseg es kiadohivatal Budapest, VIII. Horanszky utca 26. II. e. 

Az „Ebreszto" c. lap mar 1900-ban indult meg Csiiros Istvan, majd B. Papp Istvan s kes6bb Megyer-
csy Bela szerkeszteseben. (Megyercsy B. a vilaghaborti elott es alatt „Magyarsag" cimmel szerkesz-
tette.) Majd atalakitason ment keresztiil s mint ilyen meg is szfint. Ma az „EbresztO" a ker, ifj. vezet6k 
lapja 1934-ben a VIII. evfolyamaba lepett. Szerkesztesert es kiadasert felel: PogyorIstvan. 

zo Havi folyoirata a „Mustarmag", mely 1934-ben a XXXL-ik evfolyamaba lap. 
Foszerkeszto Nyari Pal ; felelos szerkesztO : Sallay Istvan. Tarsszerkesztok: biro Podmaniczky Pal, Vargha Taint's, laptttlajdonos a Bethania Egylet, Szerkesztoseg és kiadOhivatal Budapest, VIII, Gyulai Pal u. 9. 
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School,' MEKDSz22  stb.). Szetfoly6 es elmeleti szernpontbol sok reszeben f5 venyre 
epitett, de magyar adataiban forras &tail munka tettizi be ezt : Forgacs Gyula23  
Parochialis KOnyvtari kOtete, mely bar az osszeomlas utan jelent meg, de minde-
nestol az eleibbi korszak belmisszioi chaosahoz tartozik. 

e) A Valldspaedagogia teren legnagyobb volt az elmaradas. Igen sok term& 
kiink Herbartig sem jutott el. 1-15rk Jozsefnek24  maga koraban ertekes katekhetika-
jat nem erik utol a reformatus vallaspaedagogiai munkak. Dr. Kiss Aron25  altalanos 
paedagogia tortenete és modszertana juttatja eleiszor szohoz a javitott Herbart-i 
iranyt. Pentek Ferencnek" a konfirmaciorol szOlo monografiaja, valamint az e kor-
beli tantervek és tankonyvek kialto peldai a tudomanyos elmeleti kerdesek elha-
nyagolasanak. Odito levegeit a ki.ilonbOzo ifjusagi mozgalmak hoznak (Vasarnapi 
iskola CE. KIE ) es az ifjusagi istentiszieletek ekkor kezdenek elterjedni. Szinte f or-
radalmi jelenseg a vallaspaedagogia teren Imre Lajos27  theologiai magantanari dol. 
gozata (A gyermek vallasa). 

f) Az Egyhazi Elet-Ismertetes (Kirchenkunde, Kirchenstatistik) teriileten tigy-
szolvan alig tortent valami.28  

Az egyhdzi szociologia elmeleti miivelese alig jutott tovabb apro ujsagcikkeknel 
és rendszertelen forditasoknal.23  

A kybernetika regi disciplinaja lassan kihalt s nem tudott ujjasziiletni az egy-
heat elet szervezese formajaban sem." 

Az egyhcizjog teren elert szinvonal Kovacs Albert" és Dr, Szentpeteri Kun Bela 
reformatus szellemii miiveiben. csilcsosodik.32  

21 A „Vasarnapi Iskolai Szovetseg" lapja (a „Csendes Percek" alland6 melleklettel) ,A Fecske" 
1931-ben XVI.-ik evfolyamaba lepett. Felelos szerkeszt6 és kiado : id. Victor Janos, szerkesztoseg és 
kiadohivatal : Budapest I. Zenta u. 5. 

22 A Magyar Evangeliumi Ker. Diakszovetseg lapja' a „Diakvilag" 1934-ben XXIV-ik evfolya- 
mat erte el. Szerkeszti Bekefi Ben6 : szerkesztesert felel : dr. Karacsony Sandor. Szerkesztoseg és ki- 
adohivatal : Debrecen, Magoss Gyorgy ter 6, Budapest LX. 0116i ut 19. 

23  Forgacs Gyula : A belmisszio és tura pastoralis kezikonyve, Atneztek: dr. Ken essay Bela 
erdelyi ref. piispOk es Kiss Ferenc egyetemi tanar. A Magyar Reformatus Egyhaz kiadasa. Papa, 1925. 
Reformatus Fiiiskolai konyvnyomda. Reformatus Egyhazi Konyvtar XVI, kotete. XVI. 834.-Flap. 

24  Katechetika vagyis vallastanitas-tan kezikonyvfil a protestans hittanhallgatok szamara. Bu- 
dapest, 1880, 103. lap. 

25  A neveles és oktatas-tOrtenet kezikonyve. Kulonos tekintettel a magyar neveles és oktatas 
tOrtenetere. Budapest, 1872. (2. kiad. 1875;,3. k. 1878; 4. k, 1880; 5. k. 1887; 6. kettos k. 1892. u. o.) 

A protestans nepiskolai vallastanitas modszertana. Tanitokepezdek es nepisk. tanitOk sza-
mara. Irta : dr. Kiss Aron. II. kiadas, Budapest, Kokai Lajos kiadasa. 1903. 48. lap. 

26  A konfirmacio modszere, tananyaga, szertartasa. Lelkeszek es tanitok szamara. Irta : Pentek 
Ferenc ev. ref. Ielkesz. Budapest, Szerzo tajatja. 1903. 192. lap. 

27  A gyermek valIasa. Kiserlet a katechetika modszertananak vallaslelektani megalapozasara, 
Theologiai magantanari dolgozatul irta Imre Lajos ref. lelkesz. Nyomatott Roth Antal kOnyvnyomda- 
jaban Hodmez6vasarhelyen, 1912. 110. 1. 	• 

23  Ertekes, de nem ide vago munkak : Erdos Karoly : Az angol puritanizmus. Debrecen, 1912. 
100. lap. 

Barat JOzsef : A holland reformatus egyhazak szocialis munkai. Theologiai magantanari &take- 
zes a gyakorlati theologiai koreb61, Tata, Turul 	nyomdai miiintezet, 1921, VIII, 128.: 

Dr. Pruzsinszky Pal es dr. Revesz Imre tab tanulmanvban foglalkozik a francia protestantizmussal. 

A Kalvinista Szemle és a Reformatus Figyelo kiilonosen a holland egyhdzi eletr61 kOzol cikkeket. 
A Reformatus Vilagszemle" (I. evf. 1932. Megjelenik negyedevenkent. Szerkeszti es kiadja 

Csekes Bela, Szap, Csehszlovakia) a vilag minden reszeben foly6 egyhazi és misszi6i munkat. 
Statisztika teren a viszonylagos legreszletesebb es legegyetemesebb adatgyiijtes „A magyaror- 

szagi reformatus edyhaz egyetemes nevtara az 1912. evre", a reformatus egyetemes konvent hivata-
los kiadvanyakent megjelent Osszeallitas. A Protestans Egyhazi es Iskolai Lap, valamint a Protestans 
Szemle is kozolt idonkent statisztikai osszefoglalasokat kiilonosen Homola I. kassai ev. lelkesz tollabol. 

22  Csak most van sajto alatt egy osszefoglalo eredeti magyar mu, Kovats J, Istvan szocilogiaja 
mely a ParOchialis Konyvtarban fog megjelenni. 

30  Az orszagos szovetsegek tettek ebben a tekintetben az egyhaz- szervezes teren lepeseket. 
Igy a ,,Kalvin Szovetseg", a „Bethlen Gabor Szovetseg" stb. 
A „Kalvin Szovetseg alakult 1908-ban, 
31  Egyhazjogtan, kiihinos tekiatettel a magyar protestans egyhaz jogi viszonyaira. Budapest, Ma-

gyarorszagi Protestansegylet kiadasa, X. kotet, I. és IL fiizet. Franklin nyomda, 1878. X11,+674 lap. 

32  KalVin egyhazalkotmanya. Debrecen. Hegedus Cs Sandor, 1906. 80, 1. Magyar reformatus 
tagyhttzalkotmanyi Debrecen, 1908, 352 lap. 
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g. A vallcislelektan," ifjusdgi lelektan,84  gyermeklelektan,35  tomeglelektan" cha-racterologia ekkor kezdi kiilfoldon is bontogatni szarnyait. S ekkor kezdi bevonni 
ezeket a gyakorlati theologia legnelkiilozhetetlenebb segedtudomanyai koze. Magyar 
foldon csak a vilaghaboru eloestejen megjeleno mfivekben esik rOluk szo. 

h) A gyakorlati hermeneutika megalkotta a Garzo-fele37  bibliamagyarazat- so- 
rozatot, de elmeleti kikristalyosodasig nem tudott jutni. A gyakorlati igemagyarazas, 
nem tekintve egypar dicseretes kivetelt, szomorti latvanyt mutat, epen az elmeleti 
megalapozas hianya miatt. Csizmadia Lajos Bibliai Szokonyve" nem tudja kiszori-
tani a regi konkordanciakat" es az ujabb baptista tertneket (Dohanyos J.)40  Az ORLE. BibliaiLexikona41  pedig a vilaghaboru miatt felbenmaradt. Sema kezdo papnovendek,sem 
a kiizdii lelkipasztor kezebe nem keriil komoly, alapos gyakorlati bibliai kommentar." 

i) Az aszketika irodalma.ban egyetlen odzis Csiky Lajos" talán legertekesebb move: 
Az imadsagtan.ImaOrak, biblia korok tartasa kozvetlen a haborti elott lesz altalanosabba. 

j) Gyakorlati theologiai elmeleti folyoirat hosszti, evtizedeken keresztiil az egyre jobban kiszikkado „Protesters Pap, "44  amelynek a kegyelemdiifest Soltesz Elemer „Igehirdet6"45
-je adja meg, mely azutan elhomalyositja a vele parhuzamosan indulO 

„Debreceni Lelkeszi Tar""-t is. Komoly tudomanyos &take egyik sem jelentett. A 
„Protestans Szemle"47  a „Theologiai Szaklap"48  gyakorlati theologiai tudomanyos cik-ket csak elvetve kozolt. 

Forradalmi jelenseg volt Dr. Ravasz Laszlo probalkozasa Az „Ur" megindi- 
33  Dr. Vasady Bela 96. sz. jegyzetben emlitett miivei kozlik az idevonatkozo irodalmat. Ug szinten a jelen referatum sorozatban az Altalanos vallastudomanyrOl szolo resz. 
34  Dr. Szabo Zoltan 77. sz jegyzetben emlitett move kozli az ide vonatkoZO irodalmat. 
35  Az irodalmat felsoroljak Imre Lajos munkai. 
33 

 Dekany Istvan : Bevezetes a tarsadalom lelektandba. Szocialpszichologia. Tudomanyos Gyiij-
temeny 3. kotete. Pecs Budapest, Danubia, 1923. 120. 1. Itt a korabbi irodalmi utalas follelheto. 

37 
 Gyakorlati bibliamagyarazatok. Szakfolyoirat. Megjelenik minden harom (kesobb ket) hOnap- 

ban egyszer. Szerkeszti és kiadja : Garth Gyula. Fomunkatarsak Konyves Toth Kalman, Barakonyi 
KristOf. A szerkeszto tulajdona. 1881-1897. 

38 
 Bibliai SzokOnyv. Keszitette Csizmadia Lajos theol. ak. tandr. Debrecen, 1910. Hegedus es Sandor kOnyvkiadohivatala. IV— 784 1. 

39 
 A Maklari Pap Lajos-felet (Cime : Bibliai egyezmenyes szotar, a Szentirat igeinek follelese- 

re es magyarazatara vezerlo segedkonyv. Kozrebocsatjak Szekacs JOzsef és Torok Pal, Pesten, Kiad-ja Hekkenast Gusztav, 1855.) 

Lasd meg a Ford& Lajos-felet, mely azonban befejezetlen mu (Konkordancia, vagy Szentirati 
Szokonyv ......Kecskemét, I, kotet 1857, II. k, 1861.); s a Harsanyi Pal-felet, mely csak torzoban 
maradt (Bibliai utmutatO. Folyoirat, megindul Gyoman 1909-ben,) 

40  Hol van megirva ? Segedkonyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalalasahoz. — Bibliai 
egyezmenyes szovegtar. — Vezerfonal a bibliai tanitasak megertesehez. Tobbek kozremiikodesevel 
keszitette Dohanyos Janos. Nyomtatas elott ujonnan atvizsgalta Cs. A. Budapest, 1916, Kiadja az 
M. 0. B. konyvnyomdaja. XVI. 300, 1. 

4' Muranyi —Hamar : Bibliai Kezi Lexikon. A —David-ig, 192. lap. toredek. 
42 

 Az irodalmi felsorolast lasd : Toth Lajos: Oszovetsegi bevezetes. Theologiai KezikOnyvek 1. Papa, 1933, Foiskolai nyomda. XII-333 lap. 
43 

 Imadsagtan (Euchetika.) A protestans lelkeszi kar, de kiilonosen a hittanhallgatok haszna- 
latara. Csiky Lajos debreceni ev, ref. hittanartol. Szerzo sajatja. Debrecen, Nyomatott aVaros Kiinyv-
nyomdajaban, 1886. VIII. 160. 

44  Protestans Pap. Gyakorlati szakkiizIony. Megjelenik havonkent 2-3 iven. FelelOs szerkesz- 
tok és kiadOk Lagler Sandor ev. pap, Kalman Derso ev. ref. pap. Kolesd, Tolna m. Elsa evf. 1879. Az utolsO : XXVII evf. 1906, 

45  igehirdeto. Egyhazi beszedek gyiljtemen,ye. Szerkesztik Soltesz Elemer es Revesz Janos. 
Nagybanya. Megjelent 1906 —1918-ig XIll evfolyam. 

46  Debreceni Lelkeszi Tar. Megjelent 18 kotet. Elso kotet 1903-ban, utolso 1922-ben I—XII. 
kotet. S. Szabo Jozsef szerkeszteseben jelent meg. majd dr. Lencz Geza, dr. Varga Zsigmond, dr. 
Revesz Imre és Kiss Ferenc egyiittes szerkeszteseben folytatodott folyoirat formajaban. Ez a resz hoz 
ertekes referatumokat is a kfildnbozo theologiai tudomanyok ter-ale-tare:1. 47  Protesting Szemle. 1889. I. evf. - 1894 VI. evf. Szerkeszti Kenessey Bela ; 1895. V. evf 
XXV. &F. Szerk. Szats Farkas ; 1914. XXVI. evf-tol napjainkig (XLI1I. evf.) szerk. Dr. RaIIvasz

.-1913. 
 Laszlo. 48  Theologiai Szaklap. Szerkesztik és kiadjak : Raffay Sandor, Hornyanszky Aladar, Pokoly, 

Jozsef, Dr. Tuck's Istvan (1902: I. evf.-1906. IV. evf.). majd : Raffay Sandor szerkeszti, Jausz Vilmos: 
Pokoly Jozsef as dr. Tad& Istvan kozremiikodesevel (1907. V. evf. — 1909. VII. evf.) • kesobb : 
Raffay Sandor es Prohle Karoly szerkesztik, Jausz Vilmos, B. Pap Istvan, Pokoly Jozsef 

és dr.Tii'dos Istvan kozremiikOdesevel 1910. VIII. evf. ' 
• azutan Jausz Vilmos helyet Hamar Istvan valtja fol 1911. IX, evf. 1912. X. evf.) ; 1915-ben s XIII. evf szerkeszteset Dr. Szelenyi Odon veszi at. Egyesiil a Czegledy Sin-dor, dr. Vass Vince altal inditott Konyvujsaggal s vilaghaboru vegen 

megszunt. 49  Az Ut. Folyoirat a lelkipasztori munka Szamara. Szerkesztik es kiadjaik Dr. Ravasz Laszlo, 
dr. Imre Lajos, dr. Makkai Sandor. I-II. evf. 1917. Jelenleg dr. Imre Lajos es dr. Tavaszi Sandor 
szerkesztik, s XVI-ik evfolyamaba lepett. 
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tasaval, melyet a regimodi „Keresztyen Lelkipasztor"" (szerkesztette Nyary Pal) nem-
csak utolerni, de meg nyomon kiserni sem tudott. Az egyes egyhdzi hetilapok51  
egyre jobban atalakultak kozeleti ertesitokke s meg a legtekintelyesebb „Protestans 
Egyhazi és Iskolai Lap"52  sem tud t8bbe teret aldozni a gyakorlati theologia tu- 
domanyos kerdeseinek. 

III. A MAI HELYZET. 

A vilighabord utan lassan-lassan indul meg a magyar reformatus tudomanyos 
theologlai munkalkodas, s ebben a gyakorlati theologia tudomanyos miivelese. Egye-
sek kiilon buzgasaga es aldozatkeszsege mellett korszakos fontossagti a reformatus 
nyomdak" (Sylvester, Bethlen, Debrecen sz. kir. varos es a Tiszanttili Egyhazke-
riilet nyomdaja, Bethania stip.) kiadoi tevekenysege, valamint az Orszagos Reforma-
tus Lelkeszegyesulet altal kezdemenvezett Theologiai Szemle54  folyoirat s a Theo-
logiai Tanulmanyok55  cimii kiadvany sorozat. Ide szamit az ORLE-nak a Konyv-
kiado Alapban megjelentetett sorozata is.56  

b) Ezeknek a vallalkozasoknak kOsz8nheto, hogy a helyzetkep lenyegesen 
kedvez8bb. A gyakorlati theologia dltaldnos bevezetesehez ertekes adalek Budai 
Gergely : A gyakorlati Theologia alapelve az Ujtestamentumban cimii ertekezese 
(Theol. Szemle 1. evf.)57  

A horniletika teren a helyzet alig valtozott. Eloallott az a sajatsagos jelenseg, 
hogy a magyar reformatus igehirdetes egyes kivalo igehirdetok termekeiben me-

Gyakorlati belmisszioi havi folyeirat, protestans lelkipasztorok szamara. Elso evf. 1915 
Pecs. 2° Az 1918. evvel megszunt. 

51  A Dunintuli Protestans Lap, a Debreceii Protestans Lap, az Erdelyi Protestans Lap es a 
Sarospataki Reformatus Lapok. 

Megindult 1842-ben Szekacs Jozsef evangelikus és Torok Pal reformatus pesti lelkeszek 
szerkeszteseben, s megsziint a vilaghaboruval, 1918-ban. 

63  A Sylvester nyomda alakult 1922-ben Tabitotfalun Tildy Zoltan vezetesevel; 1928-ban Bu- 
dapestre koltozott. Jelenleg Takics Albert az igazgatoja. 

A Bethlen G. irodalmi es nyomdai rt. a vilaghaboru alatt szilletik meg és nagyobbaranyu teve-
kenyseget az osszeomlas utan fejt ki. Egyik vezet5 egyenisege: Dr. Kovats J. Istvan. 

A Debrecen sz. kir. varos és a Tiszantuli Egyhazkeriilet K5nyvnyomda Vallalata alakult 1561-ben. 
A papal f6iskolai nyomda alakult a XVI. szazadban. Ezen hosszti ido eta tobbszOr volt keny- 

telen sziineteltetni miikodeset. Jelenlegi iranyitoja Dr. Toth Lajos. 
54  Theologiai Szemle. Orszagos Reformatus Lelkeszegyestilet kiadasa. Szerkeszti: Csikesz San-

dor, ftimunkatirs Varga Zsigmond es Deak Janos, majd Varga Zsigmond helyett Revesz Imre. I. evf. 
1925. Jelenleg a X.-ik evfolyamaba lep. 

A Theologiai Szemlebol kiilonlenyomatkent is megjelentek a gyakorlati theologia kOrebe vago 
kovetkez6 tanulmanyok: 

Csikesz Sandoz.: A szektakrol. I. evf, 1. sz. 61-67 lap. Debrecen, 1925. 
Budai Gergelf: A gyakorlati theologia alapelve az Ujtestamentomban. I. evf. 2. sz. 98-137 lap. 

Debrecen, 1925. 
Kiss Ferenc: A lelkipasztori latogatas. I. evf. 3. sz. 252-262. lap, Debrecen, 1925. 
Dr. Revesz Imre: Harcok harom fronton. I. evf, 5. sz. 491-525 lap, Debrecen, 1925.  

Dr. biro Podrnaniczky Pal: A misszio tudomanyanak vazlata. II. evf 3-6. sz. 750-806. lap Deb- 
recen, 1926. 

Dr. Vasady Bela : A vallaspszichologia fejl5desenek tortenete. III. evf. 63-194 lap. Debrcen, 1927. 
Ifj. Dr. Szabo Aladar : Szikszai Gyorgy elete es munkassaga, (Szikszai Gyorgy egykoru arcke- 

pevel). III. evf. 5-6 sz. 232-330 lap, Debrecen, 1927. 
55  Theologiai Tanulmanyok. Szerkeszti : Csikesz Sandor. 1. szama megjelent 1928-ban ; eddig 

33 szam jelent meg. 
56 Dr. Lencz Geza : Mate evangelium5.nak forditasa és magyarazata. 1926. L. alabb a 103. jegy- 

zetnel. 
AranyharfaVallasos k5ltemenyek gyajtemenye. osszeallitotta es sajto ela rendezte dr. Halmi Janos. 1929. 

Bibliai Lexikon. Szerkesztette • Czegledy Sandor, Hamar Istvan, D. Dr. Kallay Kalman, 1933, 
Csikesz Sandor eloszavaval, 6-1036 lap. 

Otrokocsi Foris Ferenc galyarab-lelkesz miive. A fenevad diih5ngese Magyarorszagon a Jezus 
Krisztusrol bizonysagottevok ellen. 1676. Magyarra forditotta és sajto aja rendezte dr. Herpay Gabor. 
Eliiszoval ellatta es a Regi Magyar Reformatus Konyvtar els5 kiitetekent kiadta Csikesz San-
dor. Az eredeti ziirichi kezirattal osszehasonlitotta Dr. Weisz Leo. Latin-magyar kiadas. Debrecen, 
1933. 78-1-V111+81 lap, 

57  98-137 1. Megjelent killonlenyomatlan is (lasd 54. jegyz.) Debrecen, 1925, 40. lap, 
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lyebb,58 
 mint ahogy azt a Ravasz-fele Homiletika, mint legutolso magyar nyom-

tatott Homiletika osszhatasabol kovetkeztetni lehetne. A kulfoldi nagy homiletikai 
harcok egyelore csak a professzorok eloadasain keresztiil sziirodnek be a hallga 
tOsag lelkivilagaba. A homiletika tOrtenelme ket jelentos munkaval gazdagodott: 
Ifj. dr. Szabo Aladarnak Szikszai Gyorgyr5156  irott monografiaja es dr. Racz Be-lanak: Ket evszazad a  Magyar Reformalus igehirdetes tOrtenetebol cimii" mi vevel,  
Nagyon erdekes ide vago reszt tartalmaz dr. Revesz Imrenek idb. Revesz Imre- 
ral irott eletrajza61  is. 

A liturgika tudomdnya az Agenda-irdalom nyoman fejlodlitt tovabb es pedig 
a Parochialis Konyvtar anal kiadott proba- agenda," isten tiszteleti rendtartas" es 
az erdelyi uj agenda" elmeleti bevezeteseiben. Ezek koziil a probaagenda beveze - 
tese szinte ttilnyomo reszben meghaladott allaspontot kepvisel ; s altalaban egyiken 
sem erzik meg annak az oriasi terjedelmii kutatomunkanak a hatasa, mely az egesz 
vilagon jarvanykent vegighuzado liturgiareformot kiserte es megelorte, s amelyrol ket 
evangelikus honfitarsunk (Janossy Lajos.65  Jarossy Andor") reszletes kepet rajzolt. 
A formalis liturgika hatalmas fejezeteit 51eli fol Dr. vitez Bogar Janos : Az egyhazi 
evkor kialakulasa es hatasa az igehirdetesre ,c. miive. Az egesz gyakorlati theolo-
gia mezejere kiterjed Dr. Benedek Sandornak Toth Ferencrol" irott monografiaja. 

A lelkipdszlorkoddstan korebol ertekes, alapos dolgozat Dr. Ferenczy Karolye: 
Az evangelizacio problemaja elvi és gyakorlati vonatkozasaiban.69  A misszioi 
tudomanyanak bel- es kiilmissziot egyarant atole15 osszefoglalasara es a kiilmisszio 
minden iranyu felvazolasara Dr. barn Podmaniczky Pal" szentelt idat es faradsa-
got s dolgozatinak killonosen masodik resze fontos, mert a lailmissziOrol ez az 
elso rendszeres tajekortatas magyar nyelven. Pahy Jeasef ket tanulmanya : A ke-
resztyen szemelyiseg jelentosege a lelkigondozasban ;'1  a gyakorlati lelkigondozas korvonalai,72  probaljak feltilelni a lelkigondozas egesz teruletet, s ha elmeleti alap-
vetesiik ellen lehet is emelni kifogast, annal nagyobb elismeres illeti gyakorlati ok-
fejteseit. Gombos Ferencnek a gyiilekezeti pasztoraciO okonomiaja cimii" dolgozata 
szinten az egesz meat 81eli fel, elvi reszeiben alapozottabb, de altalanos ervenyre 
megsem tarthat szamot. 

58 Ezt a neze.temet bovebben kifejtettem : Szabo Imre „Ime, a Magveto kimene vetni..." c. man-
kaja birdlata ki.pcsan. a Theologiai Szemle 1929. V. evf. 4 -6 szama 354-375 lap. 

Szikszai Gyorgy elete es munkassaga. Theol. Szemle. 1927. III. evf. 5-6, sz. 232-330 1. Meg-
jelent kiilonlenyomatkint is. (1. 54 jegyzet). 

69  Kit evszdzad a magyar reformatus igehirdetes torteneteb6l. (1711-1914). Homiletikai tanul-
many. I. kotet. Gyula. 1931. Theologiai Tanulmanyok 17. sza.m, 152 nagy lex. mkt, 1. A befejezo IL-ik 
resz kiziratban var, a gazdasagi nehersegek miatt meg nem jelenhetett meg. 

61  Revesz Imre elete, 1826-1881. Sziiletesenek szazadik evfordulojan egyedill Isten dicsosegere 
kozrebocsatja a debreceni ref. egyhdz presbiteriuma. Debrecen sz. kir. varos es a tiszantuli egyh. ker. 
nyozndaja, 1926. VIII-251 lap. 

Ebbol ad jelentos reszletet a Harcok hdrom fronton c. ertekezes. (1. 54. sz. jegyzet.) 
62  Agenda. A magyar reformatus egyhaz liturgias konyve. Szerkesztette dr Ravasz Lasz16, at-

neztek dr. Antal Giza, D. Dr. Baltazdr De so, Dr. Revesz Kalman. Reformatus Egyhazi Konyvtar soron- 
kiviili szama. A niagyarorszagi reformatus egyhaz kiadasa. Budapest, Bethlen 	Irodalmi es Nyom- dai R. T. Budapest, 1927 X-508 lap. 

63  Istentiszteleti rendtartas a magyar reformatus egyhaz szarnara. Megallapitotta az orszagos zsi-
nat 1929. evf 550. szaimu hatdrozataval. Reformatus egyhdzi lainyvtar soron kiviili szama. Osszealli-
totta Dr. Ravasz Laszlo, atneztek Dr. Antal Geza, Dr. Baltazir Derso, Dr. Revesz Kalman. A ma- 
gyarorszagi reformdtus egyhaz kiadisa. Bethlen Gabor Irodalmi es Nyomdai R. T. Budapest. 1930, 
XVI-312 1. 

64  Erdelyi Ref. Egyhazi Konyvtar. X. Rendkiviili illetmeny. A mi istentiszteletiink. Az erdelyi 
ref. egyhaz agendaskonyve. Szerkesztette dr. Makkai Sdndor erdelyi ref. piispok. Cluj-Kolozsvar, 
1929, 1-170, 

65  Az evangelikus liturgia megujhodasa torteneti es elvi alapon. Budapest, Hornyanszky, 1932. 
224. lap. 

66  A nernet evangelikus liturgiai reformmozgalmak. Theol. Szemle 1932. VIII. evf. 2-6. sza.m. 
442-487. 1. Megjelent kiil6n is, mint a Theol. Tanulmanyok 28, szama, 

67 Theologiai Tanulmanyuk 21. szama, 1932. 164. lap. 
68  Toth Ferenc gyakorlati theologiaja. Tanulmany a gyakorlati theologia korebol. Theologiai 

Tanulmanyok 30. 1933. 255. 1. Toth Ferenc arckepevel. 
Theologiai Szemle 1929. V. evf. 1-3. sz. 3-55. lapjain. Megjelent kiiilon is, mint a Theolo-

giai Tanulmanyok 6-ik szama, 
7° A misszio tudomanynak vazIata. Theologiai Szemle, 1926. II. evf, 3-6 sz. 750 - 806. 1. Meg-

jelent kiilonlenyomatkent is. 
n  Miskolc, 1918, 112, 1. 	72  Debrecen, 1917, 178. 1. 	73  Budapest. 1919. 80. 1. 
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A vallcispaedagogia teren legjelentosebbek Dr. Imre Lajos dolgazatai74  a va-
,'Arnapi iskoldrol, az ifjusagi neveles problemairol, a kijelentes paedagogiajarol stb. 
Kar, h ogy a szerzo az ujabb munkaiban particularis dogmatikai elkfilonfil6desevel 
megbontotta eddigi szeleskorii vallaspaedagogiai conceptiojanak osszhangjat. Alias-
pontunk varakozo marad, amig ezen az uj alapon ep olyan biztos conceptio tud 
kialakulni, mint az elobbin, Az eddigi magyar reformatus kateirodalomr61 szamol 
be Dr. Enyedy Andor referatuma.75  A bibliatortenetek tanitasanak vallaspaedagogiai 
modszereir61 nyujt biztos tajekortatast Dr. Gaudy Laszlo ertekezese." A vallaspae-
dagogia pszichologiai alapjat tisztazza korultekintoen dr, Szabo Zoltan alapvet6 miive." 
A magyar reformatus vallaspaedagogia tortenetenek fejezetet egy fontos mutatja be Dr. 
Nagy Sandornak a debreceni kollegium vallaspaedagogiai oktatasarol és nevelese-
r61 irt monografiaja." Dr vitez Csia Sandor" és Dr. Fonyad Derso" szakavatottan 
mutattak red. az  ifjusag pszichologiajanak egyik hatalmas terfiletere : a szexualitasra 
Szele Miklos compendiumos vallaspaedagogia-tortenete es modszertana" sok szere-
tettel van megir va, de erosen magan viseli egy letiint paedagogia bilvkoreben 616 
biralo kez rombolasanak nyomait, s ott lesz a legsziikszavtibb, ahol epen a leg-
bOvebben kellene kifejteni a legujabb vallaspaedagogiai tOrekveseket. 

Az egyheizi elet ismertetese teriileten Dr. Karner Karoly nagy statisztikai 
apparatussal keszOlt miive: A felekezetek megoszlasa Magyarorszagon a statisztika 
megvilagitasaban,82  hatalmas mez6t Wel fol es regota erzett hianyt 1)&01 ; kar, hogy 
a legujabb nepszamlalas adatait nem varhatta be a szerz6. 

Az egyhcizi szociologia torteneti es elvi kifejteset varjuk Dr. Kovats J. Ist-
vannak" a sajto alol napokban kikerii16 szociologiajatol s hissziik, hogy nem hiaba. 

Az egyhazi elet ismertetese es az egyhazi szociologia terillet6n helyezkedik el 
a szekta-kerdes is, amelyre Makkai Sandor," Forgacs Gyula," Csikesz Sandor,86  
Dr. Vass Vincze,87  a sarospataki theol. konferencia eloadoi" stb. probaltak kisebb- 

74  A vasarnapi iskolai munka alapelvei. „Ifju Erdely" kiadohivatala, Kolozsvar, „Az Ut" XV. 
evf. Kiilonlenyomat 1933. 36. lap. 

Isten és az emberi lelek, (Az egyeni pasztoracio alapproblemai.) „Dolgozatok" 3. ffizet. Kolozs-
var, Terminus. 1929. 34. lap, 

A kijelentes es a pedagogia. „Dolgozatok" 8. ffizet, Kolozsvar, Minerva, 1931. 48. lap. 
A predestinazio az igehirdetesben es nevelesben. „Theologiai Szemle" IX evf. 1933. 5-6. sz. 

108- 122.1ap. 
A falunev'eles iranyelvei. Erdelyi Tudomanyos Fiizetek 59. sz. Kolozsvar, Minerva, 1933. 30. 1. 
75  Magyar reformatus kateirodalom. Theologiai Szemle 1928. IV. evf. 3-4. sz. 115-167, 1. Meg-

jelent kiilonlenyomatban is, mint a Theologiai Tanulmanyok 2-ik szama. 
76  A bibliai tortenetek tanitasanak vallaspedagogiai modszertana. Theologiai Szemle 1928, IV. 

evf. 4. sz. 227289 1. Megjelent kiilOnlenyomatban is, mint a Theologiai Tanulmanyok 4. szama, 
77  Az ifjukor lelektana es az ifjusag lelkigondozasa. Debrecen, 1932. Theologiai Tanulmanyok 

25. szama, 104 1. 
78  Debrecen, 1933. Theologiai Tanulmanyok 26, sz. 104 1. 
73  A s.exualethikai neveles és a Rive' nemzedek. Budapest, 1932. A nemi kerdes orvosi es bib-

liai szempontbol. 1933. szerz6 kiadasa. 
80  Az ifjusag orok sebe. A nemi neveles, Mez6tur, „Corvina" nyomdai miiintezet, 166 lap. 
81 A nepiskolai keresztyen vallastanitas modszertana. Irta: Szele Miklos reformatus kozepiskolai 

tartar. A magyarorszagi reformatus egyhaz egyetemes konventje altal kotelez6 hasznalatra elrendelve. 
Kiado tulajdonos Debrecen sz. kir. varos és a tiszantuli reformatus egyhazkeriilet konyvnyomda vaI-
lata. 1931, 106 lap, 

82  Theologiai Tanulmanyok, 14. szam Debrecen, 1931. 130 1. 7 statisztikai tabla mellekletteI. 
83  Kovats J. Istvan sajto alatt lev6 szociologiaja a Parochialis Konyvtarban fog megjelenni. 
84. Az Ut 1917. evi III. es  IV-V-ik szamaban a 68-80 és 110-122. lap. ,,A szektak keletkezesenek okai" 
85  Az Ut 1917. evi IV-V. szamaban a 129-133. lap. „Hogyan banjunk a szektakkal ?" 
86 A szektakrol. Theologiai Szemle. 1925. 1, evf. 1. sz. 61-77. 1. Megjelent kiilonlenyomatkent is, 
Az „Uj-Salem-mozgalom." Adalek az ujabbkori vallasos mozgalmak hazai tortenetehez. Theolo-

rfiai Szemle, 1931. VII. evf, 1-5 sz. 229-259 1. Megjelent kiilonlenyomatban, mint a Theologiai Tanul-
manyok 16. sz, (egybefuzve a „Szektakr61" c. tanulmannyal. 

87  Baptizmus, nazarenizmus, methodizmus. (Felolvasas az Orszagos Reformatus Lelkeszegyesalet 
1926 evi kecskemeti konferenciajan). Theologiai Szemle, 1. evf, 1925. 4. sz. 367-379 lap. 

88  A szektak es az elleniik yak) vedekezes modjai, Sajto ala rendezte dr, Matyas Ern6. Saros-
patak 1933, 72 lap. Tartalmazza : dr. Vasady Bela, dr. Matyas Erna, dr. Zsiros Jozsef, Gyiilveszi Ist-
van, dr. Kovats J, Istvan, dr. Enyedi Andor, Szabo Zoltan eloadasait. 
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nagyobb tanulmanyokban vilagot vetni, de a !circles egyseges, mindenre kiterjedo 
nagyvonalu feldolgozasa meg mindig hia.nyzik. 

A kybernetika frontjan a helyzet valtozatlan. A kiilonbozo vallasos es egyhaz-
tarsadalmi egyestileteks° probaltak szamot adni programinjaikban, jelenteseikben az 
egyhazi elet szervezesere iranyul6 munka.jukrol. Sot az egyes egyhazi hatOsagok" 
kovettek ezt a peldat. Mind a ket teriiletrol kiemelheto az ORLE. egyseges kul-
turalis, szocialis és gazdasagi programmja,°1  tovabba az egyetemes konvent misszioi programmja.92  

Az egyhdzjog terfiletere vonatkozolag sok ertekeset tartalmaz a zsinati naplo." 
HelyenvalO es 'szaseges tajekortato Dr. Szentpeteri Kun Bela" legujabb ffizete. 

A vallcislelektan, ifjusagi lelektan, gyermeklelektan, tomeglelektan teriileteire vo-natkozolag Dr. Szabo Zoltan,95  Dr. FOnyad Derso mar emlitett munkai mellett ki 
kell emelni Dr. Vasady Bela vallaspszichologiai 	amelyek egyfele161 a val- laspszichologia egesz teriiletenek tortenetet vertikalisan 	masfelol az egyik legki- 
va.lobb .vallaspszichologus (Girgensohn) eletenek es miikodesenek vazolasaban hori-
zontalisan, targyalja es mind a ketfele modszerevel uj utakat probal torni. 

A gyakorlati hermeneutika teriileten korszakos jelentosegu a Sylvester Bibliai Lexikona" es Bibliai Kezikonyve." Maradando hatasokkal jArulnak az igehirdetes 
biblikus elmelyitesehez az ujabb biblia-forditasok (Dr. Masznyik E.9° Czegledi S,,10°  Dr. Kecskemethy I.,'" Dr. Raffay S.,'" stb.) es az ujabb kommentar kiserletek (Dr. 

89  Igy a Kalvin Szovetseg, Bethlen Gabor Szovetseg, Bethania Egylet stb, 
90  Pl. az Egyetemes Konvent a misszioi es az ifjusagi munkakra vonatkozo szabalyzataival. 
91 

Egyseges politikai, kulturalis, szocialis és gazdasagi programm a magyar kalvinizmus reszere. 
IL kiadas 1925. Csikesz Sandor bevezetese tajekortat e programm letrejovetelet illetoleg. 

92 
 Belmisszioi utmutato az 1927-28 munkaevre. Szerkesztette Forgacs Gyula. Kiadta a Bethlen 

Gabor Irodalmi es Nyomdai R. T. 13-14 lapok. 
93  A magyarorszagi reformatus egyhaz Budapest; n 192 ev majus ho 8, napjan megnyilt orsza-

gos zsinatanak naplOja,A magyarorszagi reformatus egyhaz hivatalos kiadvanya. Budapest, Bethlen Ga-
bor irodalmi es nyomdai r, t. nyomasa. 5 kotetben (I. elso tilesszak 1928 majus 8-16 ; II. masodik 
itlesszak 1929 aprilis 22, majus 2 ; III. harmadik tilesszak 1930 majus 1-12 ; IV. negyedik itlesszak 1931 majus 4-12 ; V. VI. otodik es hatodik tilesszak.) 

94  Magyar reformatus egyhazalkotmany. Debrecen, Varosi nyomda, 1932. 64 1. 
95 1. 77. jegyzet. 
96  A vallaspszichologia fejloclesenek tortenete. Theologiai Szemle. 1927. III. evf. 1-4 sz. 63-160 1. es 5-6 sz. 194-232 1. Megjelent kiilonlenyomatban is. 

Girgensohn Karoly elete es munkassaga. Theologiai Tanulmanyok 7, sz. Debrecen 1929., 94 ol. 
A hit miszterium,!.. Sdrospatak, nyomtatta Kisfaludy Laszlo a ref foiskola betiiivel, 1931. 272 1. 
A hit es hitetlenseg pszichologiaja es dogmatikaja, 1930. 32 lap, 
97 

 Bibliai Lexilcon. Segedkonyv a biblia tanulmanyozasahoz, 160 keppel. Szerkesztette : Czeg- 
ledy Sandor, Hamar Istvan, D. Dr. Kallay Kalman. Budapest, Sylvester, 1931. 2 kotet. I. kotet 2-498 lap ; II. kotet 495-1032 lap. 

98 
 Sylvester bibliai kezikonyve. osszeallitotta Czegledy Sandor. 6 kotet : Az oszovetsegi szent 

irodalom. TahitOutfalu, 1926. 184 1. II. Az ujszovetsegi szent irodalom. u. o. 1926, 100 1. III. Az O-es 
ujszovetsegi kor rovid tortenete, u. o. 1927. 1601. es kronologikus tar lazat melleklet. IV. Bibliai fold-
rajz es termeszetrajz, u. o., 1927. 152 1. V. Bibliai regisegtudomany. u. o. 1928, 152 1. VI. Nehezebb 
szentirasi helyek magyarazata. u, o. 1928, 108 1. illusztraciokkal es terkepmellekletekkel. 

99 
 Uj testamentom vagyis a Jezus Krisztusban, a mi Urunkban kotOtt Uj szovetseg Szent Irasa. 

Karoli Gaspar nyoman az eredeti - gorog - szovegbol forditotta, bevezetessel és szotarral ellatta 
Dr. Masznyik Endre. Budapest, Fordito kiadasa, 1925. XXXII-496. 

100 Az Uj Szovetseg. Gyor, 1924. A forditO kiadasa, fObizomanyos Kis Tivadar, Papa. 2-350 1. 
Lasd ennek biralatat; Csikesz Sandor : Prot. Szemle 1924 evf. 9. sz. 490-500 lap. 

"Magyarazatos Biblia. Ujszovetsegi resz. Szerkeszti Kiss Ferenc egyeterni tanar, kiadja az Orsz 
Ref. Lelkeszegyesiilet. Debrecen, 1916. Dr. Kecskemethy Istvan; Mark evangyelioma. 43. lap. (Csak Mk; 3,-6-ig.) 

Uj Testamentom azaz : a Mi Urunk Jezus Krisztusnak Uj Szovetsege. Magyar nyelvre forditotta 
Karoli Gaspar. A, levelet hellen szoveggel (textus receptus) egybevetettte es atdolgorta Kecskemethy 
Istvan. Budapest Sic& Nemzeti Biblia Tarsulat. IV. + 604. 1. 102 

Ujszovetseg forditasa megjelent a Brit es Kiilfoldi Bibliatarsulat kiadasaban. 
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Lencz G.,'" Dr. Kecskemethy LI" Dr. Victor J.,105  Czegledy S.,"6  Dr Raffay S.,107) 
az egyseges gyakorlati kommentar meg mindig csak a jovo alma. 

Az aszketika irodalmat jelentekenyen gazdagitotta Dr. Revesz Imrenekl" az 
imadkozo magyar, Dr. ifj. Szabo A la darnak Szikszair61,1" Dr. H. Kiss Gezanak 
Arva Bethlen Katarol,"° Dr. Incze Gabornak a XVI. es XVII. szazadbeli imad. 
sagirodalomrolm irott 

Gyakorlati theologiai elmeleti folyoirat szerepet a Theologiai Szemle112  es Az 
Ut tolti be,"3  tiszteletremelto igyekezettel. A megszi.int Debreceni Lelkeszi Tar114  
nebez idOkben teljesitett huseges szolgalatot. Nem szabad tehat emlitetlenfil maradnia. 

IV. LEGKOZELEBBI FELADATOK. 

Siirg6sen szuksegunk volna a gyakorlati theologiai disciplindk legujabb prob-
lematikeijcira, mely felvazolna a szazadfordulotol kezdve maig a kiilfoldi protestan-
soknal es nalunk lefolyt elvi harcokat es eredmenyeket, az egyes tudomanyagak te-
rilleten; megerzekeltetne azokat az Oriasi jelentosegu valtozasokat. melyeknek ko-
vetkezmenyekepen az uj gyakorlati theologia majdnem — mondhatni — csak nev-
ben kozos a regivel. Peldaul a horniletika teren masfel evezreden at uralkodott a 
syllogizmus: az igehirdetes szonoki beszed; a szonoki beszed torvenyeit a rhetorika 
adja; tehat az igehirdetes ehnelete rhetorica sacra! Meg Ravasz homiletikaja is ter-
jedelmenek majd egy-harmadan keresztill vivodik a rhetorica sacra tehertetelevel."b 
Ujabb kutatasaink meggyoznek arrol, hogy az igazi igehirdetes minden, csak nem 
szonoki beszed; legelso sorban a Krisztusban kiepiilt keresztyen szemelyiseg bizony. 
sagtetele a Szentlelek altal. Elesik tehat az egesz rhetorica sacra gondolat és a tu-
domanykor ujra formalasara (reformaciojara) van szukseg. 

Hasonlo az eset a liturgikrival, mely a racionalizmus idejen megturt osdi bu- 
tor volt ; ri,pnevel6 es nepfegyelmez6 	erejet ismeri fel kes6bb a liberalis theolo- 
gia ; azutan aesthetikai elmenyek forrasava igyekszik tenni egy romanophil iranp 
zat,16  majd ohjektiv sacralis symbolizmust akar belepreselni a Hochkirchliche Bewe-
gung.1" Ujabb kutatasaink meggyoznek arrol, s ebben a the ologia barthiana sem ingat 
meg, hogy a liturgia, a kultusz, az istentisztelet legkozpontibb elet-reszlete az 616 
Istennel vale lelki egyestiles a vezeto keresztyen szemelyiseg bizonysagtetele folytan 
és elottiink lefolyt hasonlO lelki egyesiiles.peldajara. Isteni er6k az emberi lelekben 
csak ebbal az egyesulesbol fakadhatnak. Igy valik az istentisztelet nemcsak az egy-
hazi elet, de a vallasos eletnek is egyaltalaban kozeppontjava, ertelmeve. De ugyan- 

103  Magyarazatos Ujszovetseg. Els/3 kotet, Mate evangyeliomanak forditasa és magyarazata. For- 
ditotta es magyarazta Dr. theol. Lencz Geza, D. Dr. Baltazar DersO piispOk ORLE elniike eloszavaval 
Atneztek Marton Lajos es Csikesz Sandor. Az Orszagos Reformatus Lelkeszegyestilet kiadasa. Debre-
cen, Varosi nyomda. 1927, XVI-332 1. 

104  Gyakorlati kommentar Mark evangyeliomahoz. „C. Grafica" Ki5nyvnyomda, Kolozsvar, 1933. 
317. lap. 

106  Boldog Rabsag. Vezerfonal Pal apostolnak a Filippibeliekhez irott levele tanulmanyozasahoz. 
Budapest, Szovetnek, 1933. VIII-307 lap. 

105  Jezus elete a negy evangelista eloadasaban. Az evangeliumok harmoniaja. Budapest, Syl-
vester, 1930. 269 lap. 

107 Magyarazatos Ujtestamentom. I. kotet: Mate, Lukács, Janos evangelioma és az Apostolok 
Cselekedetei. Budapest, Luther Tarsasag kiadasa, I. ftizet 1910, 143 lap. (Csak Mate evangeliomat tar-
tal ma zza.) 

108  Az imadkozo magyar. Reformatus eleink tarsalkodasai a Szentharomsag egy Istennel. Deb-
recen. 1922. 

109 1.  59.  

110  Arva Bethlen Kata (Grof szeki Teleki J6zsef ozvegye). 1700-4759. Tanulmany a XVIII. sza-
zadi magyar irodalom korebol. Kiadja Smiths:1y Ferenc : Hornyanszky Viktor konyvnyomdaja, Buda-
pest, 1922. 130 1. 

111  A magyar reformatus imadsag a XVI. es XVII, szazadban. Theologiai Szemle 1931. VII. evf. 
1-5. sz. 37-229 1. Megjelent kulonlenyomatban is, mint a Theologiai Tanulmanyok 15. szama. 

112 1. 54. jegyzet. 	 113  1. 49. jegyzetet 
114  1. 46, jegyzet 	 116  1. kiilonosen a 448-486 lapok 
116  Lisd Jarossy Andor 66. jegyzetben idezett miivet es az ott kozolt irodalmat. 
117  Lasd Janossy Lajosnak a 65. jegyzetben idezett ray& és az ott kozOlt irodalmat, 
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csak igy oszlik fel gyulekezeti-, tarsas- es maganos istentisztelette. Itt is szukseg van 
az egesz disciplina ujra formala.sara. 

De legszembeszokobb a gy8keres reform szuksege a valldspaedagogia terilleten, 
ahol egy evszazad ota szinten uralkodik egy hamis syllogizmus a vallas lenyege az 
ertelem birodalmaba tartozo tanok es igazsagok csoportja ; a vallas tehat tantargy : 
egy a tobbi tantargyak kOzi.il ; Herbart es iskolaja nagyszeriien feldolgorta az igaz-
sagok es tanok tanitasanak modszertanat ; ergo : a vallastant is ezzel a methodi-
kaval, tantargykent és tanorak folyama alatt kell tanitani. S ezzel a hamis kovetkez-
tetessel Kozepeuropa protestansai kozott feledesbe megy az egesz keresztyensegnek 
majd tizennyolc evszazadon keresztiil megszakftatlan folytonossaggal gyakorolt mod-
szere, tnellyel a gyermekeket istentiszteletre, Istennel egybekotott eletre az isten-
tiszteleten vat() resztvetel altal igyekezett nevelni (missa katekhumenotum, a refor-
maxi() katekhizacios istentiszteletei stb.). A regi nyomokra yak) visszateres vagya 
sztilte az anglo-amerikai sunday school stb. mozgalmat, masfelal a Kindergottesdienst, 
Jugendgottesdienst gyorsan nepszeriive valt eszmejet. A gyermeket nem vallasos 
igazsagokra kell megtanitani, hanem az 616 Isten igaz tiszteletere kell a katekheta 
eletpeldijaban ravezetni. A masik surgeto szukseg a vallaspaedagogia reformjanal 
az a politikai koriilmeny, bogy az allamok egesz sora oldja föl a vallasoktatasi 
kenyszer tOrvenyet. Olyan vallaspaedagogiara van tehat szukseg, mely kenyszerites 
nelkiil is oda tudja vonzani az Istenhez a gyermeki lelkek szazezreit. Hatalmas refor-
mat() munkara van tehat itt is sziiksig. 

A lelkipcisztorkodeistan terilleten szinten oriasi valtozasok tortentek. Egyre 
vilagosabba valt a vallasnak, a legmelyebb gyokere analysiseben, az onfenntarto 
es fajfenntarto osztonok felett uralkodo es azokat szabalyozo s Igy erkolcsi eletet 
lehetsegesse teva ereje. A lelkigondozonak ezeken a pszychologiai vonalakon kell 
a kerd.C..st megoldania ; a gyillekezetben tomeg all elotte, amelyet individuumokra 
kell bontani s az individuumokban a más egyedekkel vale) lelki, onkentes egyiitt-
miikOcLs vagyat felkelteni ; szoval a legfinomabb pszychologiai munkat vegezni. 
Hozzajarul a sors es az alkat kettos kategoriaja alatt lefolyo emberi elet ezernyi 
problemaja , mely faj, taj, foglalkoza.s, tarsadalmi osztaly szerint massy és massy 
minosiil. A regi boldog idOk cura pastoralis receptkonyve megerett a felretetelre, 
hogy helyebe a Biblia és az emberi Welt ismereten felepillo lelekgyogyitas es lelek-
erosites tudomanya lephessen. 

Az egyhcizi elet ismertetesenek tudomcinya nem lehet curiosumok, specialitasok 
statisztikai adatokkal alatamasztott halmaza. Az illeto egyhaz bibliai, dogmatikus es 
torteneti egyhazfogalma az iranyado es elk; sorban azok az elet-reszletek ismerte-
tendok, amelyekben sajat egyhazfogalma lenyeges jegyeit eli. 

Az egyhdzi szociologia targykorebe nem tartozik immar egy tij szocialis evan-
gelium (social gospel) konstrualasa,l's hanem egyfelol azoknak az inferna.lis satani 
eroknek felrajzolasa, alapos vizsgalata, amelyek az istenorsza.„,anak titjaban allanak, 
masfelal reszletes leirasa azoknak az eroknek es harcmodoknak, amelyekkel Krisztus 
megis gyozni fog.. 

A kybernetika kell, hogy biztos vezerfonalat nyujtson arra, hogyan szfikseges 
az egyhazi elet szervezeseben ennek a nemzedeknek kozelebb jutni Isten-orszagahoz. 

Az egyhdzjog elmeleti kifejtesenek vilagosan fel kellene tarnia az egyhaz es 
vallas fogalmdnak a jog eszmejevel yak!, diametralis ellentetet, amelybol kovetkezik, 
hogy minel nagyobb teriileteket vesz a jog a maga hatalma ala, annal sziikebbre 
korlatozodik a vans es evangelium bels6 magvanak ervenyesulese s igy az egyhaz 
a jogi formak merevillesevel egy bizonyos On-toxicatio aldozata.va. 

A lelektani disciplindk szuksegleteirol mar szolottuk. 
A gyakorlati hermeneiitika ohajtasairol szinten. 
Az aszketika intenziv miivelese, arnig egyfelol az imitatio Christi felseges gon. 

dolatanak. megvalositasat segiti elli, addig masfe161 feleleszthetne a regi reformatus 
kegyesseg gyakorlasat. 

A gyakorlati elmeleti-theologiai folyOirat fenntartasanak szuksege meg egetobb, 
mint valaha. 

118  L. Dr. Ferenczy Karolynak a 69. jegyzetben idezett munkaja megfele16 reszeit, tovabba az 
*amerikai szocialis igehirdetok termekeibol bemutatott forditasokat a kiilOnbOzo homiletikai gyiljteme. 
nyekben. 
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V. A MODSZER. 

Ezeknek a feladatoknak a megvalositasara nem indulhatunk el rendszertelen 
egyeni tetszes modja szerint. 

Velemenyem szerint mielott barmelyik targykor szintezisere gondolhatnank 
harmas iranyti behato vizsgalodasnak kell azt megelozni: 

a) Legeloszor is reszletesen ismertetni annak a tudomanyagnak legujabb prob. 
lematikajat. Errol mar fentebb szolottunk; 

b) megvizsgalni az illet8 tudomanyagak alapveto kerdeseit a teljes Szentirds, 
de kivaltkepen az Ujszovetseg alapjan s az igy nyert eredmenyeket a reformatori 
tanitasok es a hitvallasok szigoru probaja ala vetni azert, hogy egyeni gyarlosa-
gainkbol folyhato tevedeseink mar a kezdet kezdeten megallapithatok legyenek; 

c) kidolgozni minden tudomanyag magyar reformatus tortenelmi fejladesenek 
reszletes rajzat, igazi szellemtorteneti modszerrPl s a kiilfoldi protestantizmus fejlo-
desenek behato parhuzama feltuntetesevel. 

Ezekre kellene vallalkozni, hogy igy hallgatoink abban a helyzetben lehesse-
nek, hogy tortenelmi tavlatuk es eur6pai tajekozottsaguk segitsegevel fordulhassa-
nak a reformaciO nagy elve szerint a forrasokhoz: ad fontes, 

KISEBB KOZLEMENYEK 

A legregibb lelkeszi eskiiminta 
Baranyaban. 

Mokos Gyulanak a „Hercegszollosi Kanonok"- 
rol kiadott nagybecsii miiveben a 262-3. lapon 
van kozblve egy eskiiminta, amely tobb tekintet-
ben erdekes problemakat rejteget magaban A tudos 
kiade ugyan csak annyit kOzolhetett rola, hogy a 
baranyai torvenykonyv ma meglevo leregibb hi-
vatalos peldanyaban keziratos cime „juramentum 
licentiatorum", amely tulajdonkeppen annak az 
eskiinek atirasa le ine, amit Luther Marton tarsa-
ival in volt 1533-ban az ordinandusok reszere.1  
A nemetorszagi eredet kerdesenek akkori isme-
rete alapjan ennel nem is igen irhatott volna tob-
bet. 

Holott ez az eskiiminta tobb szempontbol is rend-
kivill fontos. ElsOsorban a cime azt jelentene, hogy 
a meg nem felszentelt, de ideiglenesen alkalma-
zott, a voltacio birtokaban levo lelkeszek szama-
ra kesziilt, ami utan az iinnepelyes ordinacio volt 
kovetkezendO, esetleg ujabb eskiltetellel. Masresz-
rol az allitolagos korai nemetorszagi eredet, mivel 
benne az agostai hitvallasra tortenik elkotelezes, 
a baranyai reformacio korai jelleget és szervezke-
desk volna hivatva kidomboritani, ha es ameny-
nyiben hazai atvetelenek pontos idopontja koze-
lebbrol erre a korszakra lenne megallapitha:O. A 
„prima et non mutata confessio.  Augustana" kife-
jezes benne mindenesetre legfeljebb az 1540 uta-
ni evekre engedne ugy hamarjaban is kOvetkez-
tetni. 

A ma rendelkezestinkre alio adatok azonban en-
nek az eskiimintanak jelentoseget meg fokozottabb 
mertekben kiemelik. Ezek szerint alapos okaink 
vannak arra, hogy hazai atvetelet az 1560-as evek 
Wit keressiik €ztarai es Szegedi Kis Istvan ba-
ranyai terfileten valo miikodese utdn. 

A baranyai reformacio korai idOszakabol mar 
eddig is kortilbeliil tudhattunk annyit, hogy ennek  

a reformacionak kifejezetten konfessiondlis 
jellege eredetileg nem igen volt. Sztarai Mihaly 
minden allitolagos és valosagos lutheranusko-
disa sem mutatja egyaltalan azt, mintha va-
laha is szilard tanrendszert kivant volna adni az 
altala uralt teriiletnek, meg kevesbbe azt ebben az 
iranyban egyhazszervezetileg is megkotni. Szegedi 
Kis Istvan tanitasait pedig meg kevesbbe lehet a 
lutheri irany terjesztesenek javara interpretalni, 
mig ellenben mindket reformator tanitasanak es 
bizonyos iranyelveiknek vizsgalata ketsegtelen k81- 
csOnhatast es osselangot mutat nem egy viszony-
latban. A szobanforgo juramentum ellenben tisz-
tan és vilagosan bizonysagot tesz a baranyai ke-
rilletnek arrol az itt egyhazszervezetileg is nyilvd-
nitott tOrekvesertil. amellyel az agostai hitvallast 
1530-iki szovegezeseben hivatalos hitfelfogasana k 
egyik fundamentumava ohajtotta tenni. 

A legerdekesbb pedig a dologban az, hogy ezt 
az eskiimintat nem Luther M. és nem is tarsai, 
banem csak egyetlen tarsa, Melanchton, szerkesz-
tette eredetileg, az eddigi kutatasok nyoman O-
pen Luther halala utan minden jel szerint az 1550-
es evek tajan, ahogyan ez bizonyira hazai szak-
koreink eh% is Ritschl 0. kutatasai ota kozismert 
teny. 

Ritschl Otto ug,yanis a „Dogmengeschichte des 
Protestardismus"-anak I. koteteben a 193 skk. lap-
lain, kiilonoskeppen pedig 212. skk. foglalkozik 
ennek az allitolag Luthertol ered6 eskiimintanak 
kerdesevel. Reszletes Cs minden kortilmenyre ki-
terjeszkedo fejtegeteseiben a korabbi feltevesekkel 
Ritschl G. es Drews P. szemben megallapitja, 
hogy a Liber decanorum facultatis theologicae aca-
demiae Vitebergensis „Poerstmann-fele kiadas 158. 
o. n kOzOlt. allitolag Luther M, és tarsal altal 1533-
ban szerkesztett eskiiminta ebben a formaban csak 
1549-ben bukkanik fel eloszor Lauterwalt egyik 
Osiandei elleni vitairataban, mint a wittembergi 
magisterektol kiveit eskti szOvege. amelyet 1552-
ben mar az ugyanitteni doktoroktol is megkivan-
nak. A Wittembergben eszkozi5lt lelkeszi ordina-
ciok alkalmabol leteendo fogadalom ellenben ki- 

t I. M. 259. o, 	 mutathatolag ennek az eskiinek szovegevel meg 
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