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lecTori SaluTem!

T udományos szakfolyóirat indítása 
nem igényel különösebb indoklást. 
A teológiai tudomány művelésének 
és közvetítésének alapvető feltéte-

le – akárcsak más tudományok esetén – a 
kutatás eredményeinek bemutatása, a leg-
újabb ismeretekről, valamint a tudomány-
művelés módszerének hatékonyságáról 
szóló számadás. amennyiben a teológia is 
helyet és megbecsülést kér magának a tu-
dományok világában, nem mondhat le a 
tudományszervezés e hathatós eszközéről. 
Eredményeit tervszerűen, céltudatosan kell 
közölnie, hazai és nemzetközi viszonylatban 
egyaránt.

a Debreceni református Hittudományi 
egyetem már történelmi örökségének elkö-
telező erejénél fogva sem mondhat le arról 
az igényről, hogy legyen saját tudományos 
szaklapja – elég utalnunk itt például a XX. 
század nagy professzoregyéniségeinek 
(Vasady Béla vagy Csikesz Sándor) tudo-
mányszervező munkásságára. Másrészt 
viszont az egyetemi oktatás jövője is meg-
követeli az eddigi és jelenlegi tudományos 
munka feltételeinek kiszélesítését, egyéni 
és csoportos kutatói munkaprogramjának 
összehangolását, a tudományos műhelyek 
támogatását és nem utolsósorban az elért 
eredmények publikálását. 

A teológia művelését három szinten tartjuk 
elképzelhetőnek: az egyház, a tudományos 
közélet (akadémiai nyilvánosság) és a társa-
dalom szintjén. e három közeg jelenti a nyil-
vánosság olyan tereit, amelyben a teológia, 
mint Isten Igéjéről való számadás betöltheti 
rendeltetését. A teológiának 1. először is az 
egyház szükségszerű, tudományos és kriti-

kus önvizsgálatának eszközeként, az egy-
ház „terében” van értelme – mindig az Isten 
színe előtt, az ő Igéjének mértéke szerint.  
A teológia az egyház funkciója! Pontosabban: 
a teológia az az Istentől rendelt tudomány, 
amely elvezeti a keresztyén prédikációt ah-
hoz, hogy emberi szavakban adja vissza azt, 
amit az isten mond az embernek önmagá-
ról. ugyanakkor az egyház a teológia által 
próbál meg kritikai módon számot adni ar-
ról, hogy mit jelent az ember és Isten előtt 
egyházként élni. Ez a számadás továbbá 2. 
tudományos igénnyel történik, „gondos és 
transzparens lépésekben” oly módon, hogy 
a hit tartalma és a kijelentés igazsága a tudo-
mányos megismerés normáinak megfelelő-
en legyen hozzáférhető a többi tudomány 
számára is. Tudományossága tekintetében a 
döntő szempont az, hogy tárgyilagos, azaz 
tárgyának megfelelő legyen, tudományos 
módszerét tárgyának megfelelően alakítsa 
ki, és képes legyen eredményeiről számot 
adni. Ahol e szempontok figyelmen kívül 
maradnak, ott vagy a teológia vállalkozik ké-
tes közvetítő szerepekre azért, hogy a többi 
tudomány előtt szalonképesnek tűnjék, vagy 
pedig kívülről tekintenek idegenként rá. Vé-
gül 3. a teológia feladata, hogy a keresztyén 
hit lényegét különböző társadalmi, politikai 
és gazdasági helyzetekben újrafogalmazza, 
a problémákra és a kihívásokra reflektáljon, 
és ennek megfelelően közvetítse a hit igaz-
ságait és az egyház hitbeli döntéseit a világ 
számára. Egyben a teológia kultúrateremtő 
szerepet tölt be, és etikai döntésre segíti a 
kortárs embert.

Olyan tudományos folyóiratot kívánunk 
tehát elindítani, amely a teológiai kutatás, 
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oktatás és tudományművelés által betölt-
heti említett hármas funkcióját, ugyanak-
kor lehetőséget kínál egyetemünk oktatói-
nak, doktorainak, díszdoktorainak, illetve 
doktoranduszainak, a teológiai tudomány 
vagy azzal rokon diszciplínák művelőinek, 
hogy bekapcsolódjanak abba a disputába, 
amely reménységünk szerint közelebb vihet 
ahhoz a bölcsességhez, amelynek alapja – 
Kálvin szerint – Isten és az ember, a teremtő 
és a világ megismerése. Hisszük, hogy ezzel 
a szakfolyóirattal nemcsak a tudományos 
közélet igényének sikerül megfelelni, de 
képesek leszünk a bibliai parancsnak is en-

gedelmeskedni: „… hitetekben mutassátok 
meg az igaz emberséget, az igaz emberség-
ben ismeretet” (Károli Gáspár fordítása sze-
rint: „hitetek mellé ragasszatok tudományt” 
– 2Pét 1,5).

Kísérje áldás e folyóirat szerzőit, szerkesz-
tőit és olvasóit, hogy valóban hittel és érte-
lemmel teljesítsük feladatunkat a katedrán 
és a szószéken, az egyházban és a közélet-
ben egyaránt! Soli Deo Gloria!

Debrecen, 2008. október 31.
Fazakas Sándor – rektor

aunching an academic journal does 
not require any particular justifica-
tion! The fundamental condition of 
studying and transmitting the dis-

cipline of Theology – just like in the case 
of other disciplines – is the presentation of 
the scholarly achievements and rendering 
an account of the latest ideas and of the ef-
fectiveness of the method of studying the 
discipline. Should Theology ask for a place 
and estimation in the world of disciplines, it 
can’t give up this effective means of organ-
izing the discipline, neither can it leave the 
systematic and purposeful transmitting of 
its achievements out of consideration, both 
nationally and internationally.

The Debrecen reformed Theological uni-
versity can’t renounce the claim of having 
an academic journal of its own, first of all 
because of the committing power of its 
historical heritage. it is enough here to re-
fer to the work of the great professors of 
the 20th century (Béla Vasady and Sándor 
Csikesz) in organizing the discipline. On 
the other hand, the future of the university 
education requires the extending of the 
conditions of the foregoing and present 
academic work, the coordination of individ-
ual and collective research, the support of 

academic workshops and last but not least 
the publication of research achievements. 
We consider studying Theology possible 
on three levels: on the level of the church, 
the academic public life and the society. 
These three media mean such public spaces 
where Theology as an account of the Word 
of God, can fulfil its function. Theology has 
its meaning (1) first as the means of the 
church for necessary, academic and critical 
self-examination, in the space of the church- 
always in the presence of God, according to 
the measurements of his word. Theology is 
the function of the church! More precisely: 
Theology is that discipline ordered by God 
which leads the Christian preaching to give 
back in human words that God says to man 
about himself. at the same time, the church 
tries to give and account in a critical way 
of what it means to live in front of God and 
mans as church. Further on, this account (2) 
is given with an academic claim, “in care-
ful and transparent steps”, in a way that the 
content of the faith and the truthfulness of 
the revelation are accessible to other disci-
plines according to the norms of academic 
recognition. In respect to its scholarship, the 
crucial point is that it should be objective 
i.e. suitable for its objectives, it should form 
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its academic method according to its object 
and it should be able to give an account of 
its achievements. Where these viewpoints 
are not considered, there either Theology 
undertakes doubtful mediatory roles to ap-
pear presentable in front of other disciplines 
or it’s considered as alien from outside. Fi-
nally, (3) the task of Theology is to redraft 
the essence of the christian faith in different 
social, political and economic situations, to 
react to the problems and challenges and 
according to these to transmit the truths of 
faith and those of the church which are re-
lated to it to the world. at the same time, 
Theology fulfils a culture creation role and 
helps contemporary man to make ethical 
decisions.

So we want to launch such an academic 
journal which can fulfil its above mentioned 
threefold functions by theological research, 
teaching and studying the discipline; and at 
the same time it offers an opportunity for 
our university’s professors, doctors, doctor 

Honorius causa-s and doctorate students 
and for those who study Theology or other 
related disciplines to join in the dispute that 
hopefully can take us closer to the wisdom 
whose basis is – according to Calvin – the 
recognition of God and man, the creator 
and the world. We believe that with this jour-
nal not only can we succeed to meet the 
expectations of the academic public life, but 
also we will be able to obey to the biblical 
command: “... add to your faith virtue; and 
to virtue knowledge” (2Pet 1, 5). 

may the authors, editors and the readers 
of this journal be blessed, so that we can 
truly accomplish our task on the chair and 
pulpit, in the church and in public life with 
faith and reason! Soli Doe Gloria! 

Debrecen, 31th October 2008
Sándor Fazakas – Rector

(translated by Viktória Kóczián)


