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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XXVI. 2018.

Kovács Ábrahám

Egy erdélyi diák tragikusan rövid karrierje a Debreceni 
Református Kollégiumban. Bethlendi Endre ószövetségi 

és vallásbölcseleti professzor élete és munkássága1

Bevezetés

A hazai eszmetörténet egyik izgalmas területe a teológiai gondol-
kodás története. Az, hogy a keresztyén hit és annak tartalma hogyan 
befolyásolta a politikusokat, társadalmi reformereket, gazdasági vezető-
ket, gondolkodókat, költőket és művészeket jól ismert. Egyik legszebb 
példája ennek a kálvini ihletettségű puritán mozgalom hatására létrejött 
angol polgári forradalom, amely komoly társadalmi változásokat ered-
ményezett. A 19. századi Magyar Királyságon belül a protestáns teológiai 
gondolkodás közvetett és közvetlen hatása érezhető volt társadalom ki-
egyezés-kori újraszervezésének kialakításakor. Az egyik szellemi cent-
rum pedig a legnagyobb protestáns közösséget magáénak tudó Debrecen 
volt. S azon belül is jelentős volt a Debreceni Református Kollégium 
Főiskolája, ahol professzorok generációk szemlétét befolyásolták nem-
csak az Istenről, hanem a hazáról és a társadalomról alkotott felfogásuk-
kal is. Ennél fogva a tágabban teológiai gondolkodás története nemcsak 
a hit tartalmára vonatkozó dogmatikai reflexiókat vizsgálja, hanem az 
abból fakadó társadalmi felelősséget és cselekvés területeit, amikor az el-
képzeléseket a gondolkodók a gyakorlatba is átültették. Bethlendi Endre 
kollégiumi professzor tragikusan rövid életén és munkásságán keresztül 
erre szeretne ez a tanulmány rávilágítani a teljesség igénye nélkül.

A debreceni újortodoxia számos területről kiindulva igyekezett vála-
szolni a modern, azaz liberális teológia kihívásaira a 19 század második 
felében. A bibliai alapon nyugvó hitvédelem mellett megjelent a vallásfi-
lozófiai irányultság Heiszler József volt sárospataki tanár munkásságá-
ban és majd a tőle fiatalabb Bethlendi Endre tanulmányaiban is. Hozzá 
hasonlóan, kevesen igyekeztek a hagyományos hittételek tanításait val-
lásbölcseleti érvelést követve védelmezni. Legtöbbször a klasszikus Ad 
fontes elvet valló mit tanít a Szentírás nyelve módszer volt a döntő, amely 
egyrészt egyfajta exegetikai munka eredménye lehetett, másrészt pedig 
a rendszeres teológiai, dogmatikai reflexió. A vallás filozófiai védelme 

1 Ez a tanulmány egy 2010-es munkám és meg nem jelent konferencia-előadásom 
átírt változata.
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nem igen volt divatos a 19. századi klasszikus protestáns tradicionális 
teológiában. Debrecenben egy sajátos konstelláció következtében az 
ószövetségi tanulmányok és a konzervatív teológiai irányultságú vallás-
bölcselet kezdett kibontakozni a tragikusan fiatalon elhunyt Bethlendi 
Endre munkásságában, az 1880-as években. A dolgozat első sorban ennek 
a fiatalembernek az életét mutatja be, és csak röviden tér ki a munkájára.2

A Debrecenből Skóciába és Svájcba irányuló peregrináció egyik 
kiemelkedő alakja volt a nagyon fiatalon, alig pár éves oktatói munka 
után, elhunyt teológia tanár, Bethlendi Endre. Személye kevéssé ismert 
nemcsak a magyar protestáns egyháztörténet-írás számára, de a mai 
református Debrecenben.3 Mutatja ezt az is, hogy a Barcza József által 
szerkesztett Debreceni Református Kollégium története című műben 
mindössze egy-két sort olvasunk Bethlendiről. 4 Személyéhez és munkás-
ságához az utat Hörcsik Richárd, Fekete Csaba és a jelen tanulmány szer-
zőjének úttörő kutatásai nyitották meg.5 Az Edinburghban tanuló, Balogh 
Ferenc nyomdokain haladó fiatalt tanár lett az ötödik teológiai tanszék 
tanára, amelyen ószövetségi írásmagyarázatot és vallásbölcsészetet taní-
tott. Bethlendi élete és munkássága Balogh Ferenc-féle hatástörténetnek 
jól megragadható példája volt. Két tanévet is tanult Edinburghban (1876-
1877 és 1877-1878), majd ezután Bázelben (1878-79) és Genfben (1879-
1880) is két éven át alaposan bővítette ismereteit. A kint töltött négy év 
alatt angolul, németül és franciául hallgatta az előadásokat. Hazatérésekor 
a képzett ifjú 1881 februárjában már segédtanár lett a teológián az akkor 
elindult új teológiai tanszéken, ahol majd pár év múlva, 1884-ben rendes 
tanárrá is megválasztják.6

A Balogh Ferenc által írt adatoló monográfiában, A Debreceni 
Református Kollégium története adattári rendszerben a fiatalon elhuny 
tanár szintén meg van említve, mint az a már említett ötödik tanszék első 

2  Bethlendi vallásbölcseleti munkáinak mély elemzését egy külön tanulmányban 
szeretném feltárni.
3  Kovács Ábrahám – Hörcsik Richárd: A debreceni diákok egyetemjárása Skóciában. 
Confessio 38. 2014/1. 56–78.
4  Szerk. Barcza József A Debreceni Református Kollégium története. Magyarországi 
Református Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest, 1988. 248.
5  Hörcsik Richárd: History of the Hungarian Scholarship at Edinburgh. New College, 
Edinburgh, 1985. HOR I, fols. 1–54.
6  Az akadémiai tanács jegyzőkönyvei TtREL II. 1d. Lásd: Kari tanács 1884. augusztus 
6. 1883/1884. 8. sz. 
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tanára.7 Az időben később megírt, Nagy Sándor-féle kollégiumtörténet is 
csak annyit említ meg Bethlendiről, amit már Balogh közölt.8 Balogh azt 
is leírja, hogy először az angol nyelv tanára lett az 1880-81-es tanévtől 
kezdve.9 Sőt még a fizetését is közli, amely először 500, majd 600 forint 
volt.10 Életéről röviden, mindössze egy fél oldal áll ebben a forrásban. 
Egyedül itt van feljegyezve, hogy a gyermekként elárvult fiát Endrének 
hívták.11 Fekete Csaba kutatásai azonban további értékes adalékokat 
szolgáltatnak Bethlendi munkásságáról. Egy másik, korábbi tanulmá-
nyában megjegyzi, hogy az 1870-es években többen voltak Angliában, 
Skóciában tanulmányúton, illetve akik ismerték és használták az angol 
teológiai irodalmat. Ezt írta: „Kapcsolataik története nincs feltárva” és a 
lábjegyzetben két név került megemlítésre, az egyik Bethlendi Endre.12 
Azonban még ez az információ is roppant kevés. Ki is volt ez a fiatal, 
igen tehetséges tanár, az újortodoxia második generációjának tagja, aki 
tragikus módon korán elhunyt?

Bethlendi Endre élete

Bethendi Endre 1888. február 15-én halt meg, amiről a budapesti 
Vasárnap Újság13 és a Debreceni Protestáns Lap14 is hírt adott. Ebben az 
utóbbi lapban a következő héten Bethlendi két kollégája, barátja emléke-
zett meg róla.15 Ezeket a nekrológokat felhasználva a következőképpen 
lehet rekonstruálni Bethlendi életét. 1850. június 17-én Bülgezden (Szi-
lágy megye) született. Édesapja Bethlendi András lelkész teológiailag jól 
7  Balogh Ferenc: A Debreceni Református Kollégium története adattári rendszerben. 
Hoffmann és Kronovitz Könyvnyomdája, Debrecen, 1904. 22.
8  Nagy Sándor: A Debreceni Kollégium történet 1.kötet 1. rész A Debreceni Kollégium 
mint egységes intézmény az egyetem kiválásáig (kerettörténet), Debrecen Szabad Királyi 
Város és a Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvnyomda-vállalata, Debrecen, 
1940. 253; 307. (továbbiakban: Nagy, 1940.)
9  Nagy, 1940. 105. 
10  Nagy, 1940. 345. 
11  Nagy, 1940. 348–349.
12  Fekete Csaba: „Vulkánszakértő Debrecenben 1882 nyarán”, Könyv és Könyvtár, 
szerk. Bartos Éva XXVII évf. 2005. 353. A 2005-ben megírt munka nem tud arról, hogy 
Kovács Ábrahám doktori disszertációjában (2003) már Bethlendi szerepét is érinti és 
boncolgatja.
13  Vasárnapi Újság XXXV. évfolyam. 9. szám (1888. február 26.) 150. 
14  Debreceni Protestáns Lap VIII. évfolyam, 8. szám (1888. február 18) 58. 
15  Csíky Lajos illetve Dombi Lajos: Nekrolog. Debreceni Protestáns Lap, VIII. 
évfolyam, 9. szám (1888. február 25), 64–66. 
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képzett ember volt. Egyszerű és szegényes körülmények között élnek, 
mint a kor számos lelkész családja. Arról is van tudomásunk, hogy volt 
egy fiatalabb fiú testvére. Iskoláját Zilahon kezdte meg, ahol kezdetben 
nagy szorgalma ellenére is csak közepes tanuló volt. Azonban a negyedik 
évre már kitűnő tanuló lett a fiatal Erdélyből származó diák. Innentől 
kezdve birtokosok gyermekeit tanította pénzért, amelyből fenn tudta ma-
gát tartani. Ötödik osztályban már osztályelsőként végzett. Végül 1870-
ben kitűnő eredménnyel tette le az érettség vizsgát. Zilahon többször ré-
szesül pénz-, illetve könyvjutalomban jó magaviselete és nagy szorgalma 
miatt. 1870 októberétől már Debrecenben tanul a református főiskolán, 
ahol szorgalmával és eszével is kitűnik. 1874-ben fejezi be teológiai ta-
nulmányait, 1875-76-ban a szeniori tisztséget tölti be.16 Balogh Ferenc 
javaslatára ekkor pályázza meg a skót Szabad Egyház magyar és cseh 
diákok számára létesített alapítványi ösztöndíját, amit elnyert.17 Hogy 
Balogh milyen komolyan vette a következő tudós generáció nevelését 
arról hadd tanúskodjon Bethlendi első Edinburgh-ból írt levele 1876-ból: 
„Régi vágyam tehát, mely Edinburgh látása iránt még hittanulói pályát 
kezdetén és pedig egyenesen Nagytiszteletű úr buzdító szavai alapján tá-
madt keblemben, immár valósággá lőn. Mostmár rajtam van s lesz a sor, 
oly kitűnő szerenczére magamat tőlem telhetőleg érdemesítni. Hiszem, 
hogy erre isten meg fog segítni.”18 Útközben meglátogatta Pesten Ballagi 
Mór és Kovács Albert tanárokat, akikkel való találkozásáról részletesen 
beszámolt Balogh Ferencnek. Leveiből jól kiviláglik, hogy az 1875-ben 
megjelentetett Debreceni Hitvalló nyilatkozat még nagyon éreztette ha-
tását Budapesten 1876-ban. A pesti liberális teológusok igencsak rossz 
szemmel tekintettek a fiatal Baloghra, hogy id. Révész Imrével össze-
fogva felébresztették csipkerózsika álmából azt a tradicionális teológiát, 
amely újortodoxia néven vonult be a teológiatörténetbe. Ez az irányzat 
szellemi erőközponttá kezdett válni az országosan is domináns liberális 
teológiával szemben. Bethlendi leírja, hogy Ballagiék előadásaikban 
„gúnyosan emlegették” a debreceni tanárokat. Kovács Albertnél tett lá-
togatásáról részletesen beszámolt Balogh Ferencnek. Vélekedése szerint 
nagyon elvetette a sulykot a pesti tanár ezt tanácsolva neki és társainak: 

16  Csohány János: A korszakváltások évszázada 1849–1950, A Debreceni Református 
Kollégium története. szerk. Barcza József, MRE Zsinati Iroda, Budapest, 1988. 248. 
17  TTREK, kézirattára Balogh anyag. R1516. 16 bejegyzésben 56 levelet találunk, 
amelyet a fiatal diák a két éves peregrinációja alatt mentorának írt! (Bethlendi Endre 
debreceni teológiai tanár levelei 1876. VIII. 29. 1880 VII. végéig).
18  Bethlendi Endre levele Balogh Ferenchez, Edinburgh, 1876. okt. 26. TtREK, 
R1516/16c, 1
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„vigyázzunk magunkra, ha Skóciába megyünk, mert ott eddigelé még 
minden ember elvesztette az eszét”.19 Erre reflektálva az írja: „No, ami 
engem illet, én a Kovács úr ítélőszéke előtt már odahaza elvesztettem 
az eszemet s bizony az ő jó kedvéért ezután sem akarok eszes lenni az ő 
értelmében”.20 Bethlendi már diákként is konzervatív, a tradicionális hit-
tételeket tisztelő teológusként ment ki. Így az ő helyzetében változásról 
nem igazán beszélhetünk. Azonban számos diáknál voltak óriási szellemi 
és teológiai változások éppen a külföldi hatásoknak köszönhetően. A pri-
mer források megjegyzései is megérnek egy alapos kritikát, amikor egy-
egy diák vagy nagyon konzervatívnak vagy éppen csak liberálisnak van 
láttatva, bemutatva. Számos tanulmányomban rámutattam, illetve Dapsy 
Lajosról szóló munkáimban pedig kimutatattam, hogy a peregrinus di-
ákok egyaránt hozták haza a teológiai konzervativizmust evangelikál21 
formában és a liberális hatásokat is nemcsak teológia, hanem társadalmi, 
neveléstudományi, filozófiai és irodalmi vonatkozásokban is.22 Más szó-
val az edinburgh-i peregrinációs ösztöndíj bizony mind a konzervatív, 
mind pedig a liberális teológiai és társadalmi hatásokat egyformán köz-
vetítette. Ugyanakkor sajátos, de nagyon is kontextusba épülő formátu-
mok alakulhattak ki, hogy egy teológus lehetett teológiailag konzervatív, 
de politikailag nemzeti liberális volt. Továbbá azt is érdemes aláhúzni, 
hogy messze nem minden diák volt lelkes híve a tanárai által propagált 
teológiának. Más szóval nem minden debreceni diák volt konzervatív 
teológiai gondolkodású, vagy minden budapesti diák liberális teológus.23

19  Bethlendi Endre levele Balogh Ferenchez, Edinburgh, 1876. nov. 27. TtREK, 
R1516/16d, 6.
20  Bethlendi Endre levele Balogh Ferenchez, Edinburgh, 1876. nov. 27. TtREK, 
R1516/16d, 7.
21  Az evangelikalizmus most szó a kortárs magyar kegyességi irodalomban nem 
igen terjedt el. Ettől függetlenül a használata helyes, hiszen ez jelöli meg jól a skóciai 
protestáns megújulási mozgalmakat, amelyek nagy hatással voltak a református 
egyházra itthon. Sokszor a német lutheránus és pietista hatást ismerik a huszadik századi 
egyháztörténészek, mint például Bucsay Mihály és vagy éppen Csekey Sándor, pedig 
az evangelikál hatást a Skót Misszió, ahol a német pietista hatás is egyszerre megjelent 
azzal, egyidejűleg terjeszette. 
22  Kovács Ábrahám: Dapsy László szerepe a darwinizmus terjesztésében és annak 
teológiai fogadtatása. Theológiai Szemle L: 3. 2007. 151–155. 
23  Jó példa erre, hogy a liberális Budapest a Dél-Magyarországi alföldi ébredés két 
kiváló alakját tudhatja magáénak. Szalay József és Kecskeméthy Ferenc egyaránt a 
fővárosban tanult, de mint ketten evangelikálok lettek, és a hitvallásosságot valamint a 
lelki megújulást lelkesen képviselték. Másik érdemes példa a már említett Dapsy Lajos, 
aki a tradicionális teológia fellegvárának tekintett Debrecenből éppen a darwinizmus 
lelkes képviselője lett.
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 A kiutazást az akkor már egy éve Edinburghban ösztöndíjasként 
kint tartózkodó Csiky Lajos segítette, aki kollégája is lett Debrecenben, 
de ezt még akkor senki se láthatta előre.24 1876. október 23-án érkezett 
meg Robert Burns költő szavaival élve Edina-ba, az Auld Reekie-be, 
ahol két évet tanult és ott Csikyvel lakott együtt. Ezután 1878. április 
15-én érkezett meg Bázelbe, hogy ott is bővítse ismereteit..25 A nekro-
lóg szerint itt három félévet tanult. 1879 nyarán már Genfben található, 
ahova francia nyelvi ismereteinek megerősítése miatt megy. Tanára arra 
bátorította, hogy ott a Merle d’Aubigné-féle hitvalló francia ébredési 
teológia képviselőivel ismerkedjen meg.26 Balogh tudatos nevelői mun-
kásságát jól mutatja az, amire a fiatal Bethlendi levelében utalt 1880-ban: 
„Nagytiszteletű úr, szívélyes és bátorító levelében azt méltóztatott írni, 
hogy mindent el fog követni érdekemben t.i. arra nézve, hogy tanárul 
alkalmaztassam Debreczenben”.27 Amire már fentebb utaltunk az, hogy 
1880-ban tér haza, mert segédtanári állást kap a teológiai akadémián. Ez 
valószínűsíthetően Balogh Ferenc közbe járásának hatására történhetett. 
Csiky megjegyzi, hogy Bethlendi volt a legtöbbet külföldön tanuló ma-
gyar teológus abban az időben. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a kol-
légiumi hagyományoknak megfelelően ez idő alatt egyébként rengeteg 
könyvet gyűjtött össze.28 Eleinte vallásbölcsészetet és angol nyelvet oktat 
tanárként. Érdekes adalék elhangzottakhoz hogy 1882-től még franciát is 
tanít. 1883-tól már az ószövetségi exegézis és a bibliai teológia oktatását 
is rábízzák. Az 1884-ben felállított ötödik tanszék, első rendes tanárává 
egyhangúlag választják meg, amit 1886-87-es tanév első félévének végez-
tével visszavonnak tőle, rossz elmeállapota miatt. Hogy ez a megjegyzés 
mit jelent azt nehéz egyelőre rekonstruálni, hiszen a források udvariasan 
hallgatnak. Azonban annyit mégis megtudunk ápolása kezdetben roko-
nainál történik, majd Budára kerül a Lipótmezei tébolydába, ahol 1888. 
24  A két diák a 17 Drumdryan Street, Edinburgh szám alatt lakott. Leveléből 
megtudjuk s egy bizonyos Mrs Allan-nél voltak albérletben. Bethlendi Endre levele 
Balogh Ferenchez, Edinburgh, 1876. okt. 26. TtREK, R1516/16c, fol. 4.
25  Kovács Ábrahám: A debreceni új ortodoxia tovább élése: Csiky Lajos belmisszió 
teológiai elképzelései. Mediárum VI:1–2. 2012. 75–99. 
26  Stunt, Timothy C. F.: From Awakening to Secession: Radical Evangelicals in 
Switzerland and Britain, 1815–1833. T & T Clark, Edinburgh, 2000.
27  Bethlendi Endre levele Balogh Ferenchez, Genf, 1880. március 2. TtREK, 
R1516/16M, 3.
28  A tudatos könyvvásárlás jól látható az alábbi leveléből, amikor megkérdezi Balogh 
Ferencet, hogy neki vagy Márk Ferencnek megvan-e a Richard Chenevich Trench 
dublini érsek Notes on the miracles című műve. Bethlendi levele Balogh Ferenchez. 
Edinburgh, 1877. jan. 31.
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február 15-én meghalt. Felesége Menyhárt Kornélia, Menyhárt János 
kollégiumi professzor lánya volt, egy fiúgyermekük született. Bethlendi 
Endre sírja a leírás szerint Budán található, a Németvölgyi temetőnek 
negyedik osztályában a 16. sorban a 10. számú sír. A nekrológot író Csiky 
későbbi írásában megjegyzi, hogy „születésének 50. évfordulója közele-
dik, méltó megemlékezés jár neki”.29 Mégis ezt a fiatalembert elfelejtette a 
kollégium történelmi emlékezete és évtizedekkel később soha senki nem 
írt róla. Pedig Csiky jegyzése sokat sejtet: „Ha rendes körülmények közt 
marad és fejlődhetik szellemi ereje, hírneves bölcsész vált volna belő-
le.”30 Feltűnő hogy teológiai professzorként alkalmazott társát nem mint 
teológust, lelkészt említi, hanem inkább bölcsészként láttatja. A megem-
lékezésekből Bethlendi lelkialkatára és karakterére is következtethetünk. 
Csiky szerint leginkább a vallásbölcsészet és az írásmagyarázat érdekelte 
Bethlendit. A leírások szerint jellemző volt rá a töretlen szorgalom. S ez 
az, amit a legtöbb életrajzíró is megemlít - továbbá nagyfokú lelkesedését. 
Az ilyen fajta megjegyzés után azt várnánk, hogy aktív társadalmi életet 
élt. Introvertált, talán félénk lelki alkatára utalhat az a megjegyzés hogy 
„ugyanakkor zárkózott volt, kerülte a társasági életet.”31 Inkább a külföldi 
írók érdekelték, Csiky megjegyzése szerint ez ahhoz vezetet, hogy „így 
aztán nem is tudott jó magyar irályra szert tenni soha.”32 Mintha egy kis 
udvarias bírálat lenne az egykori diáktárs, majd pedig későbbi kartárs 
Csiky szavaiban. A korai edinburgh-i ösztöndíjas diákok közül, a pesti 
Dömötör János után, ő a második személy, aki valamelyik tanári karba 
bekerült és igen korán meghalt.33 A nagyon rövid ideig, mindössze két tan-
évig tevékenykedő fiatal tanár életútját és teológiai munkásságát azonban 
érdemes mélyebben kikutatni, hiszen Balogh Ferenccel való levelezése, 
(56 darab sokszor igen hosszú és tartalmas levél) valamint számos ta-
nulmányából elénk tárulkozó igen sajátos színezetű teológiai világnézete 
értékes színfoltja és szerves része mind a Balogh-féle hatástörténetnek 
mind pedig a kialakuló és majd formálódó újortodoxiának is, amelynek 
éppen ő lehetett volna egyik vezéralakja. Ezek alapján elmondható, hogy 
életművét, illetve teológiai gondolkozását a levelezései, a folyóiratokban 

29  Csiky Lajos: Nekrolog. Debreceni Protestáns Lap, VIII. évfolyam, 9. szám, (1888. 
február 25), 66.
30  Csiky Lajos illetve Dombi Lajos: Nekrolog. Debreceni Protestáns Lap, VIII. 
évfolyam, 9. szám, (1888. február 25), 66.
31  Uo. 
32  Uo. 
33  Bucsay Mihály: A protestáns egylet kora 1870–1896. A Budapesti Református 
Teológiai Akadémia története 1850–1950. MRE Zsinati Iroda, Budapest, 1955. 65.
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mint például a Debreceni Protestáns Lap34 megjelent tanulmányai és 
egyéb helyeken előforduló beszédei alapján lehet rekonstruálni. 35

Egyház-, teológia- és kegyességtörténeti háttér 

Bethlendi gondolkozásának megértéséhez szükséges vázolni azt a 
szellemtörténetileg meghatározó közeget, amely tágabb értelemben a 
református egyház volt, szűkebb környezete pedig Debreceni Kollégium, 
amelyben a fiatal főiskolai hallgató gondolkodása, szelleme formáló-
dott. Az 1848-1849-es szabadságharcot követően a megtorlás időszaka 
következett a protestáns és katolikus egyházi egyházkormányzók, teo-
lógusok és világi emberek’ ellen.36 A kiépülő neoabszolutizmus során az 
egyházkerületi főjegyzők és a gondnokok hivatalát megszüntetik (1850), 
a londoni székhelyű Brit és Külföldi Bibliatársulat Bibliáit lefoglalják 
(1851),37 új iskolatörvényt hoznak létre, amiben egységesíti a bécsi udvar 
az oktatást, ami hátrányosan érintette a protestáns iskolákat, mert olyan 
követelményrendszert állítottak fel benne, amit igen nehéz volt betartani 
(1851, Organisationsentwurf). A protestáns egyházak számára a legna-
gyobb kihívást a pátens érvénybe lépése jelentette, de ez szerencsére nem 
volt sokáig hatályban (1859. szeptember 1. - 1860. április 15).38 Az 1867-
es kiegyezést követően már jóval kedvezőbb a protestánsok helyzete, 

34  A lapot Tóth Sámuel indította 1881-ben, ami hetente megjelenő egyháztársadalmi 
lap volt. 1884-ben társszerkesztőként csatlakozott Csiky Lajos, majd a lap egyedüli 
szerkesztője lett 1886–1892 között. 1934-től lett havonta megjelenő teljesen hivatalos 
lap.
35  Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. javított 
bővített kiadás, Budapest, Egyetemi Nyomda, Budapest, 1977. 141. (továbbiakban: 
Zoványi, 1977.)
36  Kovács Ábrahám: The History of the Free Church of Scotland’s Mission to the Jews 
in Budapest and its Impact on the Reformed Church of Hungary 1841–1914. Peter Lang, 
Frankfurt, 2006. 14 Inkább a protestánsokat érte támadás, ugyanis a tizenkilencedik 
században egy etnikai csoport egy vallási közösség része volt általában. A magyarok 
inkább reformátusok vagy római katolikusok voltak, pl.: a horvátok római katolikusok, 
a svábok szintén római katolikusok.
37  Kovács Ábrahám: Protestáns biblia- és iratterjesztés kezdetei, a zsidóság és a 
Habsburg udvar Magyarországon: 1811–1851 II. Református Egyház, LXI:3 2009. 
63–67. 
38  A protestáns pátens és kora: Tanulmányok és források a pátensharc 150. 
évfordulója alkalmából Szerk. Baráth Béla Levente és Fürj Zoltán (A D. Dr. Harsányi 
András Alapítvány kiadványai; 14.) Dr. Harsányi András Alapítvány, Debrecen, 2009. 
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amit törvények biztosítanak.39 A reformátusok ettől kezdve az 1791-es, 
illetve 1848-as szabadságjogokat újra élvezhetik, legalábbis a papírforma 
szerint.40 A magyarországi református egyházon belül ebben az időszak-
ban jön létre a szervezeti egység az 1881-es debreceni zsinaton.41

 Az egyház- és teológiatörténeti tanulmányok szerint ebben a kor-
ban indul meg a belmisszió, ami többek között a Pesten letelepült skót 
misszionáriusok munkájának köszönhető.42 Eredetileg zsidókat szerettek 
volna megtéríteni, de látva a magyarországi helyzetet először a kereszté-
nyek között kellett missziót végezniük, hogy a megtérés és újjászületés 
útján keresztyénné váló zsidók számára valódi lelki otthont nyújthassanak 
a protestáns egyházak.43 1841-től kezdve megszakítás nélkül működtek 
Pesten, több intézményt alapítanak (Árvaápoló Egyesület, Legényegylet 
Bethesda kórház),44 iratterjesztésben aktívan részt vesznek, beindítják a 
vasárnapi iskolát, bibliaköröket alapítanak, és ösztöndíjat hoznak létre.45 
A skóciai misszionáriusokat Mária Dorottya főhercegnő hívta be az or-
szágba46 és fő támogatójuk is maradt. Ennek jelentőségét nem lehet elég-

39  Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521–1945. 
Gondolat kiadó, Budapest, 1985. 203–208. (továbbiakban: Bucsay, 1985.)
40  A Magyar Református Egyház története. Szerk. Bíró Sándor–Szilágyi Sándor. 
Egyháztörténeti tanszék Kiadványa, Sárospatak, 1949. repr. Sárospataki Református 
Kollégium Theológiai Akadémiája, 1995.
41  Bucsay, 1985. 216. 
42  Fabiny Tibor: Mária Dorottya és a magyar protestantizmus. Theológiai Szemle, 23. 
6. 1980. 344–48.; Kool, Anne-Marie: God moves in a mysterious way. The Hungarian 
Protestant Foreign Mission Movement (1756–1951). Boekencentrum B.V., Zoetermeer, 
1994. 98–111.; Kovács Ábrahám: A skót-magyar kapcsolatok az 1840-es években és 
hatásuk a magyar protestáns egyházi és társadalmi életre. Pro Minoritate, Nyár, 2001. 
177–86.
43  Kovács Ábrahám: Két kálvinista centrum Debrecen és Edinburgh egymásra 
találása: a skóciai ösztöndíj létrehozása. In. Gaál Sándor, Szerk. En Christo. Fábián 
Nyomda, Debrecem, 2004. 179.
44  Kovács Ábrahám: Angolszász és német hatások az első magyarországi protestáns 
kórház, a Bethesda megalapításakor. Egyháztörténeti Szemle 6. évf. 1. szám, 2005. 
79–94.; Lásd még Géra Elenonóra: A Bethesda Kórház története. In. Reformátusok 
Budapesten: tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról I–II. Szerk. Kósa László. 
Argumentum; ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest, 2006. 943–996. 
45  Bucsay 1985. 222–223.; Lásd még: Kovács Ábrahám: A magyarországi vasárnapi 
iskolai mozgalom kialakulása és szervezeti megerősödése. Reformátusok Budapesten 
Szerk. Kósa László. I-II. Argumentum Kiadó, Budapest, 2006. II. 997–1013.
46  Kool, Anne-Marie: Az Úr csodásan működik. A magyar protestáns külmissziói 
mozgalom (1756–1951) 1. kötet, Harmat Kiadó, Budapest, 1995. 100. (továbbiakban: 
Kool, 1995.)
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gé hangsúlyozni, hiszen ez tette lehetővé a nyugati evangelikál-pietista 
protestáns világszemlélet magyarországi meggyökereztetést és így ké-
sőbbi adaptációját is.47 Fabiny Tibor rámutatott, hogy a skótoknak nehéz 
a helyzetük, hiszen a racionalista gondolkodásmód uralta a református 
teológiát, ráadásul az egyházi vezetők többet foglalkoztak a politikával 
mint a hívek lelkigondozásával.48 

A kor teológiai gondolkodását meghatározta a modern, liberálisnak 
vagy éppen vallástudományinak is nevezett teológiai befolyása, amely 
az 1850-es évek végétől Ballagi Mór vezénylete alatt formálódott meg.49 
Ennek köszönhetően református egyházon belül komoly teológiai né-
zeteltérés alakul ki, amelynek két fő súlypontja Budapest és Debrecen 
volt.50 Budapesten a liberális gondolkodás uralkodik, míg Debrecenben 
a hagyományos teológiai gondolkodás megmarad és az újortodoxia 
nevet nyeri el. A Jézus feltámadásáról szóló kétszer is előbukkanó vita 
(1860-1862 és 1882-1883) során kialakult álláspont elég jól tükrözi azt 
a mélyreható teológiai különbséget, amely a két irányzatot jellemezte. 
Három vélemény jelenik meg, pontosabban szólva teológus ütközteti 
álláspontját: Ballagi Mór, Filó Lajos, Révész Imre, amelyhez mások is 
csatlakoztak.51 A két teológiai centrum közötti vita folyóiratokban és 
könyvekben követhető nyomon. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 
amelyet 1858-tól kezdve Ballagi Mór szerkeszt, a liberális irányt kép-
viseli,52 míg a Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező illetve 
utódja a Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, amelyet Révész 
Imre szerkesztett először a közvetítő teológiát majd az újortodox irányt 
képviseli.53 A vita igazán a Révész utód, Balogh Ferenc alatt teljesedett ki, 
amelynek fő fóruma a fiatal Balogh által 1875-ben létrehozott Evangyé-
47  Kovács Ábrahám: Mária Dorottya nádorné és a modern protestáns angolszász 
és német eszmék terjesztése Magyarországon. Századok 140. évf. 5. szám. 2006. 
1531–1550.
48  Fabiny Tibor: Maria Dorothea und Der Ungarische Protestantismus. Jahrbuch für 
die Geschichte des Protestantismus in Österreich, 96. 1980. 333–351. Ez megismétli: 
Kool 1995. 105.
49  Koncz Sándor: Hit és vallás. A magyar református vallástudományi teológia 
kibontakozása és hanyatlásai. Tanulmányok a Rendszeres Teológia és Segédtudományai 
köréből 6. Csuka Nyomda, Debrecen, 1942.
50  Megjegyezendő hogy az uralkodó teológiai irányzat felszíne alatt mint két oldalon 
voltak a másik táborral szimpatizáló teológiai nézetek is!
51  Márkus Jenő: A liberális szellem a református egyházban. Kálvin János Kiadó, 
Budapest, 2005. 85–99.
52  Zoványi, 1977. 488–489.
53  Zoványi, 1977. 383.
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liomi Protestáns Lap volt. A liberálisok vezetője a már említett Ballagi 
Mór (1815-1891) zsidó hitről a keresztyén vallásra áttérő teológiai pro-
fesszor.54 Az újortodox álláspont képviselője Révész Imre (1826-1881) 
debreceni lelkész valamint a több mind négy évtizeden keresztül nevelő 
és oktató Balogh Ferenc (1836-1913) volt. A liberális tanárok főként a 
német és holland teológia eredményeire támaszkodtak, amelyet jól mutat 
a Protestáns Egyházi Könyvtár irányultsága is. Az újortodoxia pedig a 
skót és angol református, de egyben ökumenikus evangélikalizmus, a 
német református pietizmus és a francia Réveil mozgalom eredményeit 
közvetítette Magyarországon. A fiatal Bethlendi egyik levele jól érzé-
kelteti azt, hogy nagyon keményen összecsaptak a teológiai felek egy-
mással. Edinburgh-ba indulva, a már említett Ballagi Mórnál tett pesti 
látogatásáról ezt írta 1876-ban: „Nagyon természetes hogy Révész Imre 
úr s Nagytiszteletű úr forognak tulajdonképpen szóban. Sajátságos, hogy 
mind két tanár úr (Ballagi és Kovács Albert) azon rögeszmében él, hogy 
úgy Révész úr mind Nagytiszteletű úr nem képesek a keresztyénség mé-
lyebb philosophiai felfogására s méltatására”. Ekként folytatta a levelét: 
„Ballai úr különösen nem tudja, bármint akarja is, felfogni a nagytisz-
teletű úr álláspontját, mert – ugymond ő – nagytiszteletű urnak vagy el 
kellene minden legkisebb betűjét is a szentírásnak föltétlenül fogadnia, 
vagy ha ezt nem taszít, akkor a mai tudományos előhaladottság korában 
az ő álláspontjukhoz kellene állnia, ő harmadik esetet nem képzel /sic!/. 
Midőn azt jegyzé meg Ballagi úr, hogy bár legalább a társadalmi életben 
lehetne barátságos lábon állniok, nem állhattam meg, hogy közbe ne 
mondjam, miszerint bajos dolog volna ám ez, mert „Debreczenben nem 
akarnak unitáriusok lenni”.55 Kovács Albertről megjegyzi, hogy intette 
őt és peregrinus társait, hogy csak óvatosan bánjanak a kinti evangelika-
lizmussal.56 Említésre került, hogy azért nem minden peregrinusra hatott 
egyformán a skóciai szellemi közeg. Sokan elfelejtik, hogy észak Athén-
je, Edinburgh az európai felvilágosodás egyik központja volt.57 A kikerülő 

54  Kovács Ábrahám: Ballagi Mór és a Skót Misszió: megtérés, áttérés vagy kitérés? 
Egy liberális protestáns zsidó életútjának kezdete. Confessio. XXXI. évfolyam 3. szám 
2007. 109–125.
55  Bethlendi Endre levele Balogh Ferenchez: Edinburgh, 1876. nov. 27. Fol. 3. 
p. 1. Az aláhúzás Bethlendi Endrétől származik. Érdemes ehhez a részhez elolvasni: 
Kovács Ábrahám: Egy református unitárius?: Dogmatikai reflexió Ballagi Mór teológiai 
gondolkodásáról. Credo: Evangélikus Műhely XXII. évf.: 1. szám 2016. 7–14. 
56  Ezt is Bethlendni húzta alá! Bethlendi Endre levele Balogh Ferenchez, Edinburgh, 
1876. nov. 27. fol. 3. p.2.
57  Horkay Hörcher Ferenc: A skót felvilágosdás. Osiris Kiadó, Budapest, 1996.
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diákokra nagy hatást gyakorolt a modern teológiai és társadalmi nézetek 
is. Fontos hangsúlyozni, hogy a nem éppen ilyen célból alapított skóciai 
ösztöndíj egyes diákjai sokat merítettek az angolszász liberalizmusból és 
közvetítették azt haza. Ha ez nem is teológiai és egyházi, hanem társa-
dalmi vonatkozásokban nyilvánult meg mégis azok igen jelentősek vol-
tak. Ilyen külföldről beáramló világnézet volt az angolszász pedagógia 
népszerűsítése, amelyet a liberális Felméri Lajos kolozsvári pedagógia 
professzor képviselt.58 Hasonló volt a darwinizmus behozatala is. Darwin 
munkásságának propagálása egyébként egy debreceni diáknak, Dapsy 
Lászlónak is köszönhető, aki később Ballagi lapjában is publikált.59 Ez a 
hetilap a csoda tagadásához, így Jézus feltámadásának tagadásához sok 
muníciót adott. Az újortodox álláspont képviselői szintén Nyugatról, kül-
földről kapnak segítséget a nézetük továbbfejlődéséhez illetve pozíciójuk 
legitimizációjához hasonlóan külföldiekre is támaszkodnak. Itt egyaránt 
kell gondolni a lelkiségre és a teológiai szakirodalomra. Ilyen segítség 
volt többek közt a Skót Misszió.60 Zoványi szerint a vita a két teológus 
(Ballagi és Révész) halálával, továbbá a Magyar Protestáns Egylet (1871-
ben alakult és a liberálisok bázisa volt) megszűnésével elcsendesedett.61 
Ezt azért sokkal árnyaltabban kell vizsgálni, hiszen a két irányzat vetél-
kedése továbbra is megmaradt, csak jóval csendesebb formában.62 Bucsay 
rámutatott arra, hogy a liberálisok és az újortodoxia igazán egy vékony 
társadalmi réteget, a protestáns értelmiség egy részét tudták megszólítani 
és ez igen kis létszámú csoport volt. Ennek következtében elmondható, 
hogy így egyik irányzat hatása sem terjed át a népi vallásosságra egy jó 
ideig, legalábbis a vita idején nem, ami szintén a vita elcsendesülését 
segítette.63 Bucsay inkább lezárásról beszél. A Hitvédelem könyv záró-
fejezetei rámutattak, hogy ez az utóbbi azért igen elnagyolt kijelentés 
58  Pukánszky Béla: Magyar neveléstudomány - Protestáns Pedagógia hagyományok. 
Hagyomány és megújulás a magyar oktatásban. Neveléstörténeti Füzetek 19., OPKM, 
Budapest, 2002. 94–106. Lásd még: Kovács Ábrahám: A teljesítményorientált 
német oktatáson túl: Egy volt edinburghi diák, Felméri Lajos pedagógiai programja. 
Szerk. Gáborjáni Szabó Botond–Oláh Róbert. Kezembe vészem, olvasom és arról 
elmélkedem”: Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 
50. évfordulójára. Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, 
2015. 148–159.
59  Kovács Ábrahám: Darwin első kapcsolata Debrecennel. Debreceni Szemle, XV. 
évfolyam, 3. szám, 2007. 394; 402. (továbbiakban: Kovács, 2007.)
60  Kovács, 2007. 394. 
61  Zoványi, 1977. 383.
62  Kovács Ábrahám: Hitvédelem. 198.
63  Bucsay, 1985. 221.
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és csak részigazságokat tartalmaz. A vita tényleg visszafogottabb lett, de 
ma is él. Az biztos, hogy a budapesti liberalizmus bástyái az 1880-as 
évekre megrendültek, amelynek azonban több oka is volt. Egyrészt a 
budapesti teológiai és egyházkormányzat és elit változása, a skót misszió 
magyarosodása mind kedvezően hatottak a Szabó Aladár-féle ébredés 
kibontakozására és a vele együtt járó konzervatív teológia felerősödésé-
re.64 Ezek legalább fontos tényezők, mint Bucsay találó megállapítása a 
társadalmi rétegekre vonatkozóan. Hogy a népi vallásosságban mennyire 
megjelentek ugyanezen teológiai vitáknak a lecsapódásai azt a kegyes-
ségtörténeti kutatások világosan mutatják.65 További bizonyíték hogy a 
liberális és újortodox vita nem zárult le, az 1880-as években ismét fel-
támadt feltámadás vita, de most már más szereplőkkel.66 Ez folytatódik 
tovább a huszadik században is. Az 1896-as Új óramutató című kötet 
illetve Ravasz László és a kolozsvári teológiai tanárok találkozása az 
ébredéssel John Mott 1908-as evangélizációjának köszönhetően azt je-
lentette, hogy az egész Kárpát-medencében megjelent és itt-ott markáns 
pozíciókat foglalt el a hagyományos teológia evangelikál-pietista köre 
a teológiai és egyházkormányzati centrumokban, nem is beszélve más, 
megjelenő új konzervatív irányzatokról is. A debreceni újortodoxia éppen 
az 1870-es évek elején kezdett kibontakozódni, és megerősödni, amikor 
Bethlendi Endre diák volt a Kollégiumban. Balogh Ferenc az általa elin-
dított Hittanszaki Önképző Társulatban (HÖT) olyan programmal lépett 
fel, amellyel számos diákja azonosult. Bethlendinek a HÖT folyóiratába, 
a Közlönybe írt cikkei jól mutatják ezt. Nem meglepő hogy a debreceni 
újortodoxia színfoltja lett az ifjú Balogh tanítvány, Bethlendi Endre is 
sajátos gondolkozásával, amely egyrészt a vallásbölcseleten, másrészt az 
egyházias bibliai teológián nyugodott.

64  Kovács Ábrahám: Missziói, egyházépítési és egyházi megújulási elgondolások 
találkozása és gyakorlati megvalósulása a Budapesti Református Egyházban a 19. 
század végén. In. Horizont. Szerk. Ódor Balázs–Xeravits Géza. L’Harmattan, Budapest-
Pápa, 2005. 154–179. Lásd még a következő könyv vonatkozó részeit: The History of 
the Free Church of Scotland’s Mission to the Jews in Budapest and its impact on the 
Reformed Church of Hungary 1841–1914. (In Studien zur interkulturellen Geschichte 
des Christentums vol. 140.) Peter Lang, F. am Main, Berlin, Bern, Oxford, Wien, 2006. 
435. 
65  Csohány János: Rácz Károly (1842–1925) lelkipásztor élete és munkássága. In. 
Vallási Néprajz ELTE Folklore Tanszék, Budapest, 1987. 156–177 és Csohány János: A 
puritán paraszti közösségek válsága a kapitalizmus kialakulásának korában. Theológiai 
Szemle, 1–2. 1974. 36–39; Kardos László–Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége: A 
magyarországi nazarénusok. Magvető, Budapest, 1988.
66  Kovács Ábrahám: Hitvédelem 183. 
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Bethlendi Endre teológiai gondolkodása és munkássága

E szellemtörténeti ’mikrokozmosz’ bemutatása után e tanulmányban 
csak Bethlendi gondolkodása alapvonalainak megrajzolására kívánok 
kísérletet tenni, előkészítve az utat a mélyebb teológiai elemzés számára. 
Amint arra a Hitvédelem és egyháziasság című könyvemben rámutattam, 
a skót ösztöndíj adta lehetőség, valamint a Skót Misszió tevékenységei 
azok a csatornák, amelyeken mint természetes eszközökön keresztül 
kezd beáramlani a hitvalló kálvinista gyökerű, skót evangélikál teológia 
a hazai református egyházba, különösen Debrecenbe hogy aztán Balogh 
Ferenc, Csiky Lajos, Bethlendi Endre teológiai tanárokon keresztül meg-
erősítse a kibontakozó debreceni újortodoxiát.67 Előzményként meg kell 
említsük, hogy a Révész-féle Figyelmező, illetve a Tiszántúli Református 
Egyházkerület kifejezett nemtetszése azonban mégsem voltak képesek 
megállítani az ereje teljében levő Protestáns Egyletet. A Révész lapjá-
ban lezajló négyéves harc készítette elő az utat két, a magyar 19. századi 
teológiatörténetben kevésbé ismert momentumhoz: a Balogh-féle Evan-
gyéliomi Protestáns Lap működéséhez (1875–1878), illetve a Debreceni 
Hitvalláshoz (1875).68 Végeredményben ezeknek köszönhető, hogy a li-
beralizmus teológiai dominanciája komoly ellensúlyra talált, majd elkez-
dett háttérbe szorulni. Ehhez még hozzájárult, hogy a debreceni tanári kar 
nagy teret engedett a diákok Balogh által irányított, edinburghi mintára 
szerveződő Hittanszaki Önképző Köre munkájának. Az önképző társulat 
evangéliumi szellemben működött, tagjai mint későbbi teológiai tanárok 
(Bethlendi Endre, Csiky Lajos stb.) és lelkipásztorok (Márk Ferenc, Erőss 
Lajos69 stb.) meghatározó módon formálták a Tiszántúli Református Egy-
házkerület lelkiségét.70 Természetesen a diákokból tanárokká érlelődő 
professzorok és teológusok közt is eltérő hangsúlyok alakultak ki, ame-
lyek további kutatásokra biztatják a következő generációkat is. Azonban 
az elmondható, hogy abban a tekintetben egységet képeztek mely szerint 
67  Kovács Ábrahám: Hitvédelem 41.
68  Ez nem keverendő össze a reformáció korabeli Debrecen Egervölgyi Hitvallással. 
A hitvallás pontos neve A Debreceni jelenlegi theológiai tanárok hittani álláspontja főbb 
vonásokban. Ez a korban Debreceni Hitvallás néven lett ismerté és nagyon méltatlanul 
elfeledve.
69  Petrócziné Petrov Anita: A hitvallások szerepe Erőss Lajos dogmatikájában. 
Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia. Szerk. Kovács Ábrahám. L’Harmattan, 
Budapest-Nagyvárad, 2016. 213.
70  Csohány János: A XIX. századi magyar református ébredés debreceni ága. 
Református Egyház, 24. 9. 1974. 193–197. A HÖT-nek a hatástörténetének feldolgozása 
még mindig várat magára.
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a hazai, Ballagi-féle radikális teológiai liberalizmus romboló hatásúnak 
tűnt szemükben.71

Fekete Csaba roppant jó érzékkel teszi fel a kérdés: „Vallásböl-
csész alkata, másfél évtizedes ez irányú felkészülése miatt (maga vall 
leveleiben erről) meg kell kérdeznünk, hogy vajon volt-e valósággal 
köze a belmissziós, egyesületi és evangélikál irányzathoz?”72 A levéltári 
források alapján világos, hogy már a budapesti KIE megalakulása előtt 
még Edinburghban megérlelődött benne, hogy annak az 1878-as genfi 
konferenciájára elmenjen.73 Persze a kérdés azért költői, hiszen ismert, 
hogy a Debrecenhez köthető újortodoxia nem csak debreceni teológu-
sokat, tanárokat, lelkészeket, és egyházkormányzókat jelentett, hanem 
földrajzilag egymástól igen távol levő helyeken élő gondolkodókat so-
rolhatunk ide, mint például sárospataki majd dombrádi Heiszler Józsefet, 
vagy éppen a számos gyülekezetben szolgált Márk Ferencet. Ezen kívül 
az evangélikus konzervatív teológusok is támogatták a Debrecenben 
megjelent újortodoxiát. Mindemellett Fekete Csaba nagyon találóan rá-
mutatott arra is, hogy „Bethlendi szintén állandóan emlegeti az erkölcsi 
kötelezettséget, amelyet rendszeres teológiai érvekkel a vallásbölcseletet 
alkalmazva igyekezett kibontani. Ami feltűnő az a módszere és gon-
dolkodásának a forrás, amely nem a hagyományos evangelikál-pietista 
megközelítést, hitvédelmet mutatja. Az említett irányzatok a hitvallá-
sokat és a Biblia erős kegyességi irányultsággal citálták, míg Bethlendi 
sajátos módon vallásbölcseleti érveket hoz fel és a filozófiát egyedi mó-
don kívánja felhasználni, mégpedig úgy hogy védje a tradicionális hit 
tartalmát. Ez a törekvés végig húzódik munkáin. A kijelentés módszere 
című tanulmányában azzal különbözteti meg a korábbi és az újabb orto-
doxiát, hogy míg „az első a tan fejtegetésére törekedett, az újortodoxia 
ellenben a tevékeny keresztyén cselekvésre.” – írta ezt 1881-ben.74 Majd 
így érvel tovább: „Izráel fiai nem azért gyűjtettek a törvényadás szent 

71  A két irányzat egyháztársadalmi tevékenységének rövid értékelését lásd 
Hitvédelem, 198.
72  Fekete Csaba: Bethlendy Endre 1850–1889. Kézirat, 4.
73  Edinburgh, 1876. november 27, B–B R 1516/16d. Azonban a KIE kezdete, illetve 
legkorábbi hazai megjelenése és kapcsolattörténetileg megemlíthető eset még korábbra 
nyúlik vissza, amely nem ismert most sem annyira a hazai történetírásban. 1846-ban 
Saphir Fülöp alapított legelőször KIE mintájára legényegyletet. Lásd. Kovács Ábrahám: 
A halál mint az öröklét öröme egy pesti zsidó-keresztyén életében. Szerk. Hoppál Bulcsú 
Kál Vallástudományi Tanulmányok 7–8. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, 
2007. 39–51.; 46.
74  Bethlendi Endre: A kijelentés módszere. Debreceni Protestáns Lap, IV. 1884. 253. 
(továbbiakban: Bethlendi, 1884.)
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hegyéhez, hogy szíveik hasonló érzelmekkel töltessenek el, hanem azért, 
hogy életvérökbe vezettessenek be az erkölcsi törvény aczél cseppjei [!], 
melyek nélkül sem egyesek, sem népek nem mehetnek sokra e világon.”75 
A fiatal professzor tanári programján keresztül húzódik az, amit Balogh 
Ferenctől, mint példaképétől kapott, hogy a teológiai megállapításokat, 
a hitbeli meggyőződéseket nevelés útján kell átadni a teológus ifjúság 
számára, akik a nép oktatóivá és lelki támaszaivá vállnak majd. Külö-
nösen jól mutatja ezt a székfoglaló beszédének egy-két gondolata, ahol 
oktatói-nevelői elveit megfogalmazta. Célja az volt, hogy „az ószövetség 
felfogása erkölcsösíttessék, az ószövetségi eszmén erkölcsi megvilágítás-
ban tündökölhessenek. És Méltán! Mert csak úgy önthetünk élete akár a 
bölcsészetbe általában, akár az egyes szaktudományokba különösen, ha 
azokat nem pusztán elvont-theoretikus szellemben, hanem föltétlen er-
kölcsi irányban műveljük; vagyis ha, népszerűbb kifejezéssel élve azokat 
az elvont okoskodó ész mellett egyszersmind és főképpen a lelkiismeret 
dolgaivá tesszük”.76 Majd így érvelt tovább magyarázva azt hogy ő, az 
újortodoxia második generációjának tagjaként miként szemléli a hagyo-
mányos teológiát: „ezen erkölcsi irányzat, mely kizárja magából mind 
a régibb orthodoxiát jellemző deisztikus, mind az újabb modernismust 
jellemző pantheisztikus egyoldalúságot, inkább a helyes középen haladó 
mindenoldalúságra törekszik és annyiban, amennyiben rendszerén belől 
a theoretikus okoskodás az emberiség legfőbb erkölcsi érdekei által ha-
tároztatnak meg, méltán nevezheti az erkölcsi istenlés (ethico-theismus) 
irányzatának. És ezen irányzat nemcsak legkitűnőbb főket és jellemeket 
számlálja hívei közé napjainkban, de minden oldalú igazságánál fogva 
reményteljesebben nézhet, mint bármely irányzat, a jövőnek is elébe”.77 
Hogy ezeket pontosan miként is értelmezhette az műveinek további rész-
letese elemzéséből talán kiderülhet. Ami elmondható, hogy valóban néha 
evangéliumi máskor pedig kissé mintha liberális szájízű megfogalmazá-
sokat ’hallhat ki’ az olvasó munkáiból. Valószínűsíthető, hogy gondolatai 
a vita során kristályosodhattak volna ki. Sajnos ez elmaradt, mert a fiatal, 
mindössze harmincnyolc éves tanár szellemileg összeomlott. Tehetsége 
kétségtelen megvolt, de a rárakott terheket nem bírta elhordozni. Erre 
utalt a szintén Szilágyságból, a Partiumból származó volt diáktársa Dom-
bi Lajos is nekrológjában: „Talán jobb lesz vala, ha gyermekkorunkban 

75  Bethlendi, 1884. 253. 
76  Bethlendi Endre: Isten és Izrael. 1884–85-iki évkönyv a Debreczeni Ev. Ref. 
Főiskola akadémiai tanszakairól Szerk. Csiky Lajos. Városi nyomda, Debrecen, 1885. 
34. (továbbiakban: Bethlendi, 1885.) Ez az előadás 1884. szeptember 14-én hangzott el.
77  Bethlendi, 1885. 34–35.
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előttem kifejezett vágyad teljesül, hogy Zilahon gymnasiumi tanár lesz 
vala belőled?!… Többet emeltél, mint a mennyit erőd megbírt! Lankadást 
nem ismert, kitartó szorgalmad túlfeszíté a húrt, lelked, tested megtört: 
porsátorod sírba hullt! … Nyugodjál csendesen! Emlékezeted közöttünk 
élni fog!…”78 Temetésére Budapesten került sor. Arról híradást, a nekro-
lógokon kívül, az akadémiai tanárkari jegyzőkönyvében olvasunk, ahol 
Tóth Sámuel igazgató a következőket terjesztette elő: „Betlendi Endre 
theol. tanár kartársunk f. hó 15-én a budapesti lipótmezei tébolydában 
elhúnyt, s hogy a temetésére febr. 17-én akadémiai tanári karunkból Csi-
ky Lajos és Dicsőfi József hittanárok küldettek fel […] porai a budai 
hegyek közt eső németvölgyi temetőben tétettek sírhant alá […] meg-
siratásra méltó az az ifjú tudós, ki alig indult el a tudás sötét völgyébe, 
— s kinek elméje világa mindjárt az út kezdetén kialudott…”79 Ezzel egy 
tragikusan fiatal, az angol, német és francia nyelveket ismerő négy évet 
is külföldön töltő tehetséges kollégiumi professzorrá vált diák életútja 
ért véget, mielőtt még szellemi nagysága igazán kibontakozhatott volna. 
Mindössze két évet oktathatott a Debreceni Református Kollégiumban, 
az ország egyik legnevesebb protestáns ’egyetemén’ és így munkássága 
befejezetlenül maradt.80

78  Dombi Lajos: Nekrológ. Debreceni Protestáns Lap, VIII. 888. 64–65.
79  1888. február 24. Kari tanács 1887/1888 124. sz. 
80  A Kollégium felsőoktatási intézményei főiskolai ’rangban’ lehettek csak, mivel 
orvosi fakultás nem volt a valódi egyetem megalapításáig (1912). Azonban a Kollégium 
felsőoktatásának az elnevezése, ismerve a skót és más tradíciók oktatási színvonalát, 
megérdemli, hogy egyetemként emlegessük azt.


