
A Vidimus enim stellam eius… kötettel a
fiatal kutatók és doktoranduszok máso-
dik nemzetközi teológuskonferenciáján
elhangzott elõadások írott összefoglalóit,
a fiatal kutatók tanulmányait tarthatja ke-
zében az olvasó.

A Doktoranduszok Országos Szövet-
ségének Teológiai Tudományos Osztálya
2010-ben jött létre. Azért, hogy egyrészt
a különbözõ területeken doktoráló teoló-
gusoknak, másrészt a teológia iránt ér-
deklõdõ, de más szakterületeken képzett
kutatóknak lehetõséget nyújtson tudomá-
nyos munkájuk megismertetésére olyan
légkörben, amely közösségteremtõ erejé-
vel egymás gondolkodásának kölcsönös
megismerését is lehetõvé teszi.

A második nemzetközi teológuskon-
ferenciára, amelyet egyben a 2011-es év
legnagyobb hazai doktoranduszkonfe-
renciájaként is jegyeznek, 2011. október
14. és 16. között került sor a Károli Gás-
pár Református Egyetem Hittudományi
Karán. A konferenciára külföldrõl – pél-
dául Kanadából, Ukrajnából stb. – és bel-
földrõl egyaránt érkeztek résztvevõk, és a
teológia mellett különbözõ szakterülete-
ket is képviseltek a doktorálni kívánó
hallgatók.

Ez a sokszínûség tükrözõdik a kiad-
ványban is, a kötet 64 elõadás írott válto-
zatát foglalja magában. A kötetet Szávay
László szerkesztette, és a L’Harmattan
Kiadó és a Károli Gáspár Református
Egyetem adta ki még 2011-ben, Buda-
pesten. A könyv olyan, mint egy tarka
mezei csokor. Ahogy a mezei virágokat a

gyûjtõhelyük – a mezõk frissessége és
szabadsága – egy csokorba köti, és az er-
dõk, rétek illata belengi, úgy rendeli 
a kötet színes egységét adó fejezeteket a
különbözõ tanulmányok egy irányba mu-
tatása egymás mellé. A címadó bibliai
idézet, a „Vidimus enim stellam eius…”,
azaz a „Láttuk csillagát napkeleten…”
(Mt. 2,2), azt a Betlehemi csillagot idézi
meg, amely a bibliai kor embereinek a fi-
gyelmét hívta fel, fókuszálta a megszüle-
tett Megváltóra, és arra a magatartásra
utal, amellyel a napkeleti bölcsek reagál-
tak a csillag megjelenésére: láttak és elin-
dultak.

A latin Vidimus enim stellam eius…
címválasztás a késõbbi idõszakok egysé-
ges latin nyelvhasználatát is eszünkbe
juttatja, ez a nyelv fogta össze egykor a
világot. És ahogy a latin nyelv ezt meg-
tette és az összetartozást erõsítette, a Bet-
lehemi csillag, az evangélium örömüze-
nete ugyanúgy összefogja a népeket. 
Korokon átívelõ hídként. Ennek az üze-
netnek egységes, ámbár színes hírvivõje
ez a könyv is. A kötet jellemzõje, hogy
rövid, könnyen emészthetõ tanulmányok
gyûjteménye. Értéke, hogy a szerzõk vá-
lasztott témájukat alaposan körbejárják,
és így bennünket, érdeklõdõ vagy éppen
választ keresõ olvasókat színvonalas ol-
vasmányhoz juttatnak. Miként már a
konferencián – ahol párhuzamos szekci-
ókban zajlottak az elõadások – a teológia
mellett más szakterületek kutatási ered-
ményei is elhangzottak, a könyvben ezek
a tudományágak (pl. a nyelvtudomány, a
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mûvészettörténet, a politikatudomány
stb.) ugyanúgy megjelennek. Ez lehetõvé
teszi, hogy egy-egy szakterület aktuális
témakörébe bepillantást nyerjünk és az új
kutatási eredményekrõl elsõ kézbõl érte-
süljünk, továbbá azt is, hogy a kötet ta-
nulmányai közül érdeklõdésünk szerint
szemezgessünk. Már a tartalomjegyzék
sem hagy kétséget, a választék bõséges.
A kötet elsõ fejezetében Jánossy Imre te-
ológiai tanár Barth Károllyal – a múlt
század meghatározó protestáns teológu-
sával – való kapcsolatáról olvashatunk. 
A további oldalakon pedig egyháztörté-
neti, kultúrtörténeti vagy zenetörténeti
tanulmányok mellett pasztorálpszicholó-
giai vizsgálatokkal foglalkozó írásokat,
bibliai szövegelemzéseket, irodalomtör-
téneti érdekességeket. Olyanokat, mint
például a Liszt Ferenc egyházzenéjének
protestáns vonatkozásai, a Lazaristák és
reformkatolicizmus a 18. századi Ma-
gyarországon vagy a Bibliafordítás szó-
ban és írásban a Kódexek korában és a
Vallás és költészet a XIX. század derekán
– Madách és Kierkegard címû írások.

Több tanulmány idõben egymástól tá-
vol áll, de egyben sejtelmesnek tûnõ tör-
ténelmi korokat is átölel. A dolgozatok e
korokról olyan epizódokat tárnak fel
elõttünk, amelyek az adott kor történése-
inek összefüggéseit vagy szereplõinek
motivációit is megértetik velünk. Ilyen
például a Tanácsköztársaság és Messiás,
a Pataki István (1650 K. – 1706 K.), a
„haldokló Erdély” lelkésztársadalmának
reprezentatív alakja vagy az Antonio
Possevino vicarius generális, XIII. Ger-
gely pápa diplomatájának moszkvai kül-
detése címû tanulmány. 

Nem csak a szerzõk között találunk
külhoniakat, de a tanulmányok közt is

szép számmal határon túli magyar vonat-
kozásúakat. Az egyik szerzõ például Var-
ga Imre felvidéki református püspök
munkásságával foglalkozik, a másik a
kárpátaljai református iskolák helyzetét
taglalja az 1920 és 1928 közötti idõszak-
ban, vagy ilyen a most említett, a „hal-
dokló Erdély” lelkésztársadalmáról írott
dolgozat is.

A könyvben tematikus beosztás 
nincs, a kötetet a szerzõk neve szerint, 
azaz a nevek ábécésorrendjében szerkesz-
tették. A tematizálást azonban, önkénte-
lenül is, fejben megtesszük. A színes írá-
sokat csokorba szedhetjük – a már fent
említett – szaktudományok szerint, de
csoportosíthatjuk témakörök vagy aktua-
litások alapján is. A parlamenti pulpitus
mint szószék tanulmány azt a kérdést fe-
szegeti, hogy politizálhat-e a keresztyén
ember. De iszlám-keresztyén kapcsola-
tokról is szólnak írások, például az Isz-
lám-keresztény dialógusok Boldog II. Já-
nos Pál pápa és Allahsükür Pashazade
vezetésével.

A szintén e témakörbe sorolható Isz-
lám, laicitás, republikanizmus – kortárs
viták Franciaországban tanulmány pedig
már égetõ vallási, társadalmi kérdéseket
érint: „Nincs egységes európai, de még
egységes nemzeti szintû válasz sem arra,
hogy mi a vallás, a hit, az egyházak sze-
repe a modern társadalomban. Ráadásul
a hit és a vallás vitatott kérdéséhez nem-
rég egy új problematika is társult. Az el-
múlt évtizedek (muzulmán) bevándorlási
hulláma számos nyugat-európai ország-
ban okoz kisebb-nagyobb társadalmi fe-
szültségeket.”

Több dolgozat a nevelés, a lelkigon-
dozás, a spiritualitás témakörébe tarto-
zik. Ezek közül a Spiritualitás és lelki-
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gondozás szerzõje társadalmunkról pre-
cíz helyzetképet ad, idézem: „Vajon el-
mondható-e mai társadalmunkról, hogy
elvallástalanodott? Való igaz, hogy töme-
gek távolodtak el az egyháztól, és a 
keresztyén tartalmak is kiestek a gondol-
kodásból. Ugyanakkor az emberek ér-
deklõdése a végsõ valóság iránt, és a spi-
rituálisra való igény nem csökkent. Nem
véletlen a nagy érdeklõdés az ezotéria és
a különféle vallásos színezetû eszmék, a
misztikus tartalmú történetek iránt. Újab-
ban a tudomány, a pszichológia területén
is egyre jelentõsebbé válik egy újabb lé-
lektani irányzat: a transzperszonális pszi-
chológia, amelyben fontos szerep jut a
spiritualitásnak.”

A Keresztyén gyökerû európai társa-
dalmak hanyatlása az ószövetségi ant-
ropológia felõl tanulmány is ezzel a kér-
déskörrel szinkronizál, mélyebbre, a
gyökerekig ásva. A szerzõ hitet téve fo-
galmazza meg, hogy „az ember önmeg-
határozása csak Isten felõl lehetséges és
valóságos”, és „az ember istenképûsége
az Isten által átruházott felelõsség, fel-
adat és képviselet”. A társadalmi bajok
okáról merészen mondja ki, hogy az 
ember Krisztus-központú társadalom fel-
építése helyett, amelynek lehetõségét 
Európa „ajándékba kapta Istentõl”, foko-
zatosan az embert helyezi a középpontba,
és ezzel mellõzi Istent. És így „az euró-
pai társadalmak a Szentírásban kijelen-
tett Istennel való fokozatos kapcsolat-
vesztés eredményeként láncreakcióban,
egymással összefüggve, számos területen
kölcsönhatást kialakítva indultak el a ha-
nyatlás útján. Ez most már egyértelmûen
kimondható, sõt az idõ elõre haladtával
eszkalálódni is fog. Az európai társadal-
mak a legalapvetõbb ószövetségi antro-

pológia összefoglalójában meghatározott
kijelentéseket sem tudják mind inkább
maguknak vallani. Nagy kérdés, hogy az
egyre inkább kialakuló lelki, szellemi, ide-
ológiai vákuumot meg tudják-e az európai
társadalmak tölteni – pontosabban újra-
tölteni Jézus Krisztus evangéliumával?”

Bízom benne, hogy igen. Addig, amíg
ilyen és ehhez hasonló kötetek megje-
lennek, hihetjük, hogy ha az égbolton a
Betlehemi csillag ragyogását hamis csil-
lagok csillogása próbálja is elhomályosí-
tani, a szívekben ez nem lehetséges. Ott
nem tehetõ meg. Mert mindazokban,
akik egyszer már látták, felfedezték a
„Csillagot” és hallották az örömüzenetét,
a fény nem alszik ki. De ennek ellenére
ezt a tüzet is táplálni kell. A kötet bibliai
szövegelemzései jó példák arra, hogy
honnét és hogyan meríthetünk lelki mu-
níciót, erõt. A Bibliából. A Bûn és bünte-
tés a TANACH-ban és a rabbinikus ha-
gyományban vagy a Megsértette-e Jáél a
vendégszeretet szokásának ókori konven-
cióit? tanulmányok az exegézis remek
példái. Ha szánunk elég idõt arra, hogy e
szerzõk, de a kötet többi exegetáinak is a
tanulmányait figyelmesen végig olvassuk,
akkor õk nemcsak egy szövegelemzésen
vezetnek végig bennünket, hanem rájö-
vünk, hogy egy „izgalmas” folyamaton is.
És arra is, hogy a Biblia üzenetének felfe-
dezése és megértése nagyszerû – semmi
mással nem pótolható – szellemi kaland.
A konferenciakötetet mindenkinek csak
ajánlhatom! Tehát: „Tolle et lege!” ■
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Szávay László (szerk., 2011): 
Vidimus enim stellam eius…

Bp., L’Harmattan Kiadó és Károli Gáspár 
Református Egyetem. 563 o.

(A kötetben olvasható a KSH Könyvtár munkatársa,
Pfuscher Emese tanulmánya is – a szerk.)


