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Errata
Az első szám 23. oldalára tévesen került László Dezső neve.
A sajtóhiba olyan szerkesztői vagy nyomdai rendellenesség, amelyet először senki sem vesz észre, majd mindenki egyből észrevesz.


Geréb Zsolt

Biblikus konferencia Dél-Afrikában
A Princetoni Teológiai Kutatóközpont nemzetközi találkozót szervezett a református biblikusok számára. A tudományos szimpóziumra ez év március 30 –
április 3. között került sor a Fokváros melletti Stellenbosch Református Teológia
Fakultásán. Az angol nyelvű konferencia főtémája: Az identitás és ökumenicitás
kérdése a református teológiában. A teológiai párbeszéd sajátossága abban állt,
hogy minden meghívott résztvevő (30) egy 8–12 oldalnyi referátumot készített a
fent jelzett témakörben. Ebben bemutatta azt a sajátos írásmagyarázati módot,
amely meghatározza egyháza, teológiai iskolája, illetve egyéni exegetikai fáradozását. Mivel a beküldött dolgozatokat minden résztvevő két hónappal a szeminárium előtt kézhez kapta, a találkozó alkalmával csak egy összefoglaló ismertetést
kellett tartanunk, rámutatva a főbb szempontokra, így több idő maradt a felmerülő
kérdések megvitatására.
A vita érdekességét fokozta az a körülmény, hogy az ószövetséges és újszövetséges kutatók tanácskozására a szervezők rendszeres, illetve gyakorlati teológusokat is meghívtak, ezáltal az eszmecsere interdiszciplináris jelleget öltött. A
megbeszélések a következő témakörökben zajlottak:
Bibliai írásmagyarázat a különböző konfesszionális környezetben;
Az ószövetségi kutatás református távlatai;
Az újszövetségi kutatás református távlatai;
Rendszeres teológiai megfontolások a református írásmagyarázat kapcsán.
Az ötnapos tanácskozás rendjén egy sokszínű körkép rajzolódott ki a világ
különböző részén működő református írásmagyarázati iskolák fáradozásáról. Ez a
sokszínűség abból adódik, hogy az egyes műhelyek más-más mértékben érvényesítik a reformátori írásmagyarázati elveket a huszadik századi hermeneutikai
szempontok figyelembevétele mellett. Az észak-amerikai, európai, dél-afrikai és
ázsiai exegeták számára meghatározó az a szemléletmód, amelyet Kálvin János,
illetve Bullinger Henrik teológiai, exegetikai írásai képviselnek. E reformátori el110
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vek mellett más-más arányban érvényesülnek azok a vizsgálódási módszerek,
amelyeket a modern irodalomtörténeti, vallástörténeti, történetkritikai, strukturalista, feminista, szociolingvisztikai iskolák képviselői javasolnak. Megfigyelhető,
hogy az egyes kontinensek írásmagyarázói milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak azoknak a történelmi, szociális, kulturális háttereknek, amelyekben az igeolvasó, igehallgató él. Ennek a szempontnak a figyelembevételét mind Kálvin, mind
Barth Károly fontosnak tartotta, de nem elsődlegesnek. Az Ige isteni szándéka,
örök tartalma soha nem került homályba az irodalmi forma, a kifejezési eszközök
által. Az Ige emberi köntöse mindig az üzenet tolmácsolását szolgálta.
A konferencia lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők előtt bemutassam az
erdélyi református írásmagyarázat sajátos vonásait. Dolgozatom címe a következő
volt: Hogyan tükröződnek a református hitvallások szempontjai a 20. századi erdélyi református exegetikai irodalomban? A teológiatörténeti áttekintés után négy
alpontban mutattam ki azt, hogy az erdélyi protestáns bibliakutatás minden nemzedéke vallotta és érvényesítette a reformátori alapelveket: Sola Scriptura, Solus
Christus, Predicatio verbi Dei est verbum Dei. Ez a biblikus és hitvallásos hűség
őrizte meg az erdélyi teológusokat attól, hogy írásmagyarázati fáradozásukat idegen ideológiák szempontjai irányítsák.
A konferencia anyaga a jövő évben fog megjelenni egy gyűjteményes kötetben, a szervező teológiai kutatóintézet gondozásában.


Kérjük azokat a lelkipásztor testvéreinket, akikhez nem jutott el az első
szám, hogy telefonon vagy bármely más úton értesítsenek, s pótlólag igyekszünk
elküldeni. Amennyiben ezentúl előfizetőink az évnegyed végéig nem kapják meg
lapunkat, szintén tudassák a szerkesztőséggel. Sajnálatos, és számunkra érthetetlen módon, a bank nem fogadta a pénzküldeményeket. Akik bármilyen úton jelezték, hogy megrendelik Az Útat, azoknak elküldjük, függetlenül attól, hogy eddig
befizették, vagy nem a 45000 lejt. Ezentúl a bank fogad, a jelzet helyes, tanácsos
odaírni a nevet is. Tehát: Kozma Zsold (így!), Banca Transilvania, SA Cluj,
2511 0000 1381 3593.


2001. január 26-án intézetünkben doktorált Nagy Károly gödöllői református
lelkipásztor. Disszertációjának címe: A szatmárnémeti zsinat és a puritanizmus.


Pándy Bertalan Lélekvándorlás c. könyve, amelyet előző számunkban ismertettünk, a teológián megvásárolható. Ára 70000 lej. Beszerezhető személyesen,
vagy teológiai hallgatók útján.
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2001. május 4-én két holland vendégünk tartott előadást a teológián. A.
Spijkerboer: Élő víz. János 4. értelmezése Rembrandt rajza alapján és K. Deurloo:
Az Ószövetség, mint az evangéliumi indítású biblika teológia alapja címmel.


A teológiai hallgatók ebben az évben is megrendezték a március 15-i és a
passiói-húsvéti ünnepélyt.


2001. május 14-én A Héber Biblia kutatása Magyarországon témával szimpóziumot tartottak Pápán. Részt vettek a magyarországi egyházak teológiáinak, a
mi teológiánknak, az ELTE hebraisztika karának és a Rabbiképző Intézetnek a tanárai. Az intézetek egy-egy képviselője beszámolt az utolsó évtizedek ószövetségi
kutató- és tanítómunkájáról. A tanintézetek képviselői elfogadták Zsengellér József pápai teológiai tanár vázlatos javaslatát egy héber–magyar szótár
készítéséről. A Kolozsvári Protestáns Teológia részéről Kozma Zsolt és Kiss Jenő
volt jelen.


2001. július 6–10. között a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet lesz a házigazdája a délkelet-közép-európai református és evangélikus teológiai fakultások
második kongresszusának. Ennek fő témája: Biblia – lelkiség – társadalom. A
résztvevő teológiai tanárok a Biblia és az exegézis jelentőségét fogják megvitatni
a mai átalakuló társadalom kihívásai és a lelkiség–kegyesség összefüggésében. A
bécsi szervező bizottság a következő tanárokat kérte fel előadásra: Oda
Wischmeyer (Erlangen), Ulrich Körtner (Bécs), Jakubinyi György (Gyulafehérvár) és Tonk Sándor (Kolozsvár).
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