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LECTORI SALUTEM!

PERES IMRE

Örömmel nyugtázzuk, hogy a 
sok reménnyel indított Studia 
Theologica Debrecinensis foly-
tathatja pályáját, és ebben a 

2009. évben már a 2. évfolyam 2. számát 
adhatjuk közre. Ez a tény önmagában is 
több szempontból beszédes bizonyság. 
Egyrészt jelzi, hogy a DRHE mint teo-
lógiai műhely képes eredményes alkotó 
munkára, amelyet sajátos értékként épít 
bele a mai magyar református egyház és 
teológia alakításába. Ehhez kapcsolódik 
az is, hogy ebben a folyamatban nem 
vált „szűkkeblűvé” vagy önmagába zárt 
körré, hanem nyitottságában partnerré 
kíván válni minden pozitív gondolkodó 
vagy alkotó kutató számára, aki erudíció-
ját az egyház és teológia építésére kész 
fordítani. A szerzők neve mutatja, hogy 
például most milyen irányból, egyete-
mekről, teológiai műhelyekből, belföld-
ről vagy külföldről érkeznek hozzánk 
munkák, amelyek ezt a teológiai integ-
rációt legalizálják és erősítik. Ugyan-
akkor egyetemünk és folyóiratunk ezt 
az integrálókészséget, melynek pozitív 
eredményei jól mutatkoznak ebben a 
számban is, tudatos akarattal a kálvini 
tradíció vonalában igyekszik fejleszteni. 
Ezt a törekvést azonban nem erőltetett 
vagy száraz, élettelen tudományként 
próbálja érvényesíteni, hanem építő 
gondolkodásként, és biblikusan is jól 
megalapozott gyakorlati teológiaként, 

amely megbízható tudományossággal 
segít a helyes szakmai orientáltságban, 
lelki életben és eredményes gyakorlati 
egyházépítésben egyaránt.

Ezzel a nemes szándékkal és egyben 
őszinte óhajjal bocsátja közre a szer-
kesztőbizottság a Studia Theologica 
Debrecinensis jelen számát. Kustár 
Zoltán professzor, a bibliafordítás leg-
újabb revíziója ószövetségi anyagának 
feldolgozója olyan különös exegetikai 
és nyelvtörténeti megfontolásokra utal 
az 1Móz 29,17 kapcsán, amelyek nagy-
ban segíthetnek a homályosabb bibliai 
helyek kielemzésében és helyes fordí-
tásában. Peres Imre egyetemi tanár, a 
bibliarevízió bizottság tagja azt a sokszí-
nű kifejezési módot vizsgálja, ahogy Pál 
apostol érvel az eszkatológiai váradalom 
kifejtésében a különböző metaforák 
használatával. Tanulmánya bepillantást 
enged az apostoli képes beszéd és (oly-
kor mitikus) nyelvezet variációiba, ami 
a mai teológiai gondolkodás, a bibliafor-
dítás és -értelmezés számára is eligazí-
tó lehet. A Biblia 17. századi gyakorlati 
hatástörténetéhez kapcsolódik Fekete 
Csaba kutató vizsgálódása, aki a Biblia 
és szertartásbírálatról értekezik Nagyari 
József tábori lelkész prédikációiban. 
Gyakorlati teológiai témának szenteli 
figyelmét Horsai Ede teológiai tanár, 
aki szerint az etika és a globalizáció 
soha nem volt egymással olyan függő 



8

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológiai szakfolyóirata 2009. II. évfolyam 2. szám

viszonyban, mint most, a válság idején, 
amikor a gazdasági fejlődés és zuhanás 
merőben új helyzetbe állítja az egyhá-
zat is, amelynek ebben a posztmodern 
korban is a „mennyei stratégiát” kell 
érvényesítenie. Az etikai kérdések iga-
zi mélypontját Fazakas Sándor rektor, 
egyetemi tanár tanulmánya adja meg, 
amelyben a szerző Kálvin társadalmi 
etikájának kialakulását és gyakorlati je-
lentőségét vizsgálja. A szerző főleg Kál-
vin 5Móz 15,10,15 alapján mondott pré-
dikációjára fokuszál, s gazdagon kifejti, 
hogyan értelmezte Kálvin a gazdagság-
szegénység kérdését anélkül, hogy a 
gazdagságot kárhoztatná és a szegény-
séget spiritualizálná. E tanulmánnyal 
egyetemünk műhelyeiben folytatott 
Kálvin-kutatásába nyerünk bepillantást, 
ugyanakkor olyan tanulmánysorozat 
veszi kezdetét, amellyel folyóiratunk a 
Kálvin-évek kapcsán kíván emléket állí-
tani a neves reformátornak, egyházunk 
tanítójának. A teológia gyakorlati oldalát 
követve Ulrich H. J. Körtner bécsi pro-
fesszor debreceni vendégelőadásában, 
majd tanulmányában mélyreható vizs-
gálódást tesz a bioetika és biopolitika 
kapcsolatáról, főleg az osztrák és eu-
rópai uniós helyzetre figyelve, ahol a 
teológiának döntő szerepét éppen ab-
ban látja, hogy felemeli szavát a túlzott 
fundamentalista és túlzott politikai ál-
láspontból származó feszültség oldásá-
ban, és hozzásegít a józan szolidaritás 

létrehozásához, az emberi jogok hitből 
fakadó védelméhez.

A DRHE életében fontos eseménynek 
számított a Czeglédy Sándor volt pro-
fesszor születésének 100. évfordulójáról 
való megemlékezés egy ünnepi szimpó-
zium keretében, aki gazdag és kiemel-
kedő gyakorlati teológiai munkásságot 
fejtett ki egyetemünkön mintegy száz 
szemeszteren keresztül (1940–1998). 
A róla szóló értékes írás Szűcs Ferenc 
és Fekete Károly professzorok tollából 
származik. A tisztelt és szeretett profesz-
szor családi és magánéletéről leánya, 
Gaál Botondné Czeglédy Mária vetett 
papírra élményszerű megemlékezést. 

Számunk további részében értékes 
recenziók olvashatók, melyek az egy-
ház és teológia mai aktuális kérdéseit 
taglalják, a kálvini örökséget ápolva. 

Öröm tölt el, hogy gazdag számot 
adhatunk közre, ezzel is jelezve, hogy 
jelen vagyunk a teológiai kutatás, az ok-
tatás és a tudományművelés centrumá-
ban, hogy új utakra vállalkozunk, hogy 
aktuális és tudományosan is jól megala-
pozott, megbízható teológiát kívánunk 
művelni, és hogy készséggel nyújtunk 
kezet – adunk teret minden gondolko-
dónak, oktatónak vagy kutatónak, aki 
munkatársunk kíván lenni a hit és érte-
lem építésében. A szerzők, szerkesztők 
és olvasók részesüljenek hát sok áldás-
ban e szám közzététele által.




