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Soron következett volna
Daniel Madigen (Róma Pápai
Gergely Egyetem) előadása is
(akadályoztatás miatt nem jelenhetett meg): Az Ige népe: János evangéliumának muszlim olvasata.

A konferencia igyekezett
tisztázni a félreértéseket és jó
légkör alakult ki a szakmai
párbeszéd folytatására. Közös
gondolatként fogalmazódott
meg, hogy nincs politikai béke
vallási béke nélkül, és a vallási
Baráti kézfogás a szegedi zsinagógában.
szélsőségeket csak saját valláBalról jobbra: Abdul-Fattah Munif magyar muszlim vezető,
suk párbeszédre kész tekintéBenyik György a szegedi Hittudományi Főiskola professzora,
lyei tudják lecsillapítani. MindEldin Ašćerić belgrádi muszlim imám
azoknak, akik Ábrahám hitéés Markovics Zsolt szegedi főrabbi.
nek, Jézus Atya-élményének és
Mohamed tanításának hordozói, kötelességük lenne olyan igazaknak lenniük, mint
amilyen Ábrahám volt, úgy szeretniük ellenségeiket, mint Jézus, és úgy gyakorolni a
buzgó imát, mint ahogyan azt Jézus és Mohamed is parancsolta.
Örvendetes volt, hogy a zsidó képviselők mellett muszlim elöljárók is részt vettek a
konferencián és hozzászólásaikkal egészítették ki az előadásokat, illetve korrigáltak
alapvető félreértéseket.
Adorjáni Zoltán

Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária köszöntése
80. születésnapja alkalmából
A Partiumi Keresztény Egyetem 2007. október 5-én nyitotta meg a 2007–2008-as
tanévet. Ennek a tanévnyitó ünnepségnek keretében köszöntötték a 80 éves
Eszenyeiné Széles Mária professzor asszonyt, aki most is lendületesen hirdette az igét
a Nagyvárad-újvárosi templomban, és átnyújtották neki az alkalomra összeállított jubileumi tanulmánykötetet: Isteni megszólítás… emberi válasz. (Jubileumi tanulmánykötet
Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére. Szerk. dr. Geréb Zsolt.
Nagyvárad, 2007.)
Az egyetem rektora, Geréb Zsolt a következő szavakkal tisztelgett Eszenyeiné dr.
Széles Mária, a kolozsvári Protestáns Teológia volt ószövetséges, és a Partiumi Keresztyén Egyetem konzulens professzora előtt:
Mélyen tisztelt ünnepi gyülekezet, Nagytiszteletű Professzor Asszony, Kedves Mária néni!
Régi akadémiai hagyományt követünk, amikor egyetemünk konzulens professzorának jubileumi tanulmánykötetet nyújtunk át 80 éves születésnapja alkalmából. Egykori és
mai pályatársai, tanítványai, barátai ezzel az emlékkönyvvel kívánnak tisztelegni a pro-
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fesszor asszony előtt, és szeretnék kifejezni elismerésüket, hálájukat a több mint 50 éves teológiai tanári és lelkészi szolgálatáért. Ez a kötet
erdélyi és anyaországi kollégák írásait foglalja
magában, címe pedig így hangzik: Isteni megszólítás… emberi válasz. A cím tömören kívánja kifejezni az ünnepelt hitbeli látását, teológiai koncepcióját.
Eszenyeiné Széles Mária professzor aszszony, az Ószövetség nemzetközi hírnevű tudósa a huszadik századi szentíráskutatás azon
felismerését képviselte, mely szerint Isten a
történelem ura, aki szabadító tetteivel és kijelentő szavával szólítja meg az embert, és válaszadásra bírja. Az isteni kijelentés e két
aspektusáról szól a Szentírás mindkét könyve, s ezt a párbeszédet tükrözik a különböző irodalmi műfajokban megfogalmazott szent iratok. Az isteni üzenet ma is szól a
Szentírásból – az Egyház közösségében. Az igemagyarázó feladata pedig az, hogy az
egykori igét a mai ember nyelvén tolmácsolja. Milyen nehéz, milyen felelős szolgálat
ez! Ezelőtt hat évtizeddel Mária néni arra vállalkozott, hogy az örök élet beszédét tolmácsolja a mai igeolvasó, igehallgató számára.
Életútja Szilágysomlyóról indult. Itt töltötte középiskolás éveit, majd Nagyváradon
az Orsolya-rendi leánygimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmányait 1948 és
1952 között végezte a kolozsvári Protestáns Teológián. Olyan nagytudású, prófétai
lelkületű mesterek tanítványa lehetett, mint Nagy András és Maksay Albert. A tőlük
kapott láng ajándékával kezdte el a próféták irodalmi hagyatékának elmélyült tanulmányozását, s az általuk mutatott keskeny ösvényen haladva jutott el arra az evangéliumi
látásra, mely a reformátori, illetve az újreformátori teológia sajátja volt. Kolozsváron
kezdte meg magiszteri, illetve doktori tanulmányait ószövetségi szakcsoportból. Doktori tézisét 1969-ben védte meg. Közben 1952 és 1972 között segédlelkészi szolgálatot
teljesített, előbb a Nagyvárad-olaszi, majd a Nagyvárad-velencei egyházközségekben.
1972-től a bibliai nyelvek lektora a kolozsvári Protestáns Teológián, majd 1974 és 1989
között az ószövetségi írásmagyarázat és biblika-teológia professzora.
A csendes nyugdíjas évek helyett a lázas, történelmet formáló szolgálat évei következtek. Az 1989-es fordulat után felismerte az egyházi szolgálatban nyíló új lehetőségeket: a Sulyok István Református Főiskola alapítói között találjuk abban az ügyszerető, lelkes tanári karban, akiknek úttörő munkája, áldozatos szolgálata megalapozta
egyetemünk működését. Itt szolgál ma is konzulens professzorként és a Sulyok István
Teológiai Intézet igazgatójaként, ahol tudományos igényességgel, lelkipásztori felelősséggel tárja fel a bibliai tudományok világát az új vallástanár-nemzedék előtt. A Pro
Universitate Partium Alapítvány egyik kurátoraként az egyetem keresztyén szellemiségének fenntartásáért, erősítéséért munkálkodik.
Első nagyobbívű írásmagyarázati munkája ezzel a címmel jelent meg: Hoseás próféciája és üdvtörténeti jelentősége (Kolozsvár 1969). Ez egyben doktori dolgozata is volt. Ezt a
kutatási pászmát követve írta meg Habakukk és Sofóniás próféta könyvének magyarázatát,
amely 1987-ben angol nyelven is megjelent a rangos Nemzetközi Teológiai Kommentár sorozatban, az amerikai Eerdmanns kiadónál. Ezt követte A prófétai igehirdetés teológiája című monográfiája (Nagyvárad 2002.), melyben biblia-teológiai szintézisben fog-
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lalja össze több évtizedes írásmagyarázati vizsgálódása eredményeit.
Eszenyeiné Széles Mária arra törekedett, hogy az üdvtörténeti teológia
perspektívájában együtt szemlélje
azokat a prófétai víziókat, amelyek
az Újszövetség hite szerint Jézus
Krisztus személyében és váltságművében teljesedtek be.
Mint érett teológus és fáradhatatlan kutató, ez után az ószövetségi
bölcsességirodalom felé fordult.
Munkájának gyümölcsét az Értelem és
bizalom. 1. Izrael bölcsességirodalmának teológiája. (Nagyvárad 2004.) címmel adja közre.
Nyomdakész állapotban van ennek második része: Értelem és Bizalom. 2. Izrael bölcsességirodalmának teológiája. Második rész: Példabeszédek és Prédikátor könyve, bölcselő zsoltárok és a
deuterokanonikus bölcsességirodalom. A Szentföld című kisebb könyve 2006-ban lett közkinccsé. Mintegy ötven bibliai tanulmánya a Református Szemlében, illetve külföldi tudományos folyóiratokban jelent meg. Tagja az Ószövetségi Biblia-tudósok Nemzetközi Társaságának. Erdélyi tudományosságunkat számos nemzetközi egyházi és teológiai
konferencián képviselte. Több évtizedes tanári szolgálata alatt az Ige és a hitvallások
szellemében nevelte az erdélyi és partiumi lelkész- és vallástanár nemzedékeket.
Kedves Professzor asszony! Fogadja szerettettel a jubileumi tanulmánykötetet,
mint a Partiumi Keresztyén Egyetem, a Királyhágómelléki Egyházkerület születésnapi
ajándékát. Isten gazdag áldását kérjük életére, köztünk végzett szolálatára. Ad multos
annos!
Dr. Geréb Zsolt
rektor-professzor

„Udvarhelyszéki Tudományért” díjjal ismerték el
Dávid László munkásságát∗
Első alkalommal szervezték meg Udvarhelyen a Magyar Tudomány Napját, melyet
az Eurotrans Alapítvány, Hargita megye tanácsa, a Haáz Rezső Múzeum, a városi
könyvtár és a Művelődési Ház támogatott.
A november 9–10-én tartott rendezvény létrejötte az
Areopolisz Egyesületnek és a Hargita Megyei Hagyományőrző Forrásközpontnak köszönhető, kiemelten
Kolumbán Zsuzsának, a forrásközpont munkatársának,
valamint dr. Hermann Gusztávnak, a forrásközpont
igazgatójának.
A rendezvénysorozat első napján a meghívottak
megbeszélést tartottak a városi könyvtárban, a következő
∗

A híranyag forrása: Udvarhelyi Híradó, 2007. nov. 11–12., 2.

