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éhány hónapos szünet után ez-
úttal dupla számmal jelentkezik 
folyóiratunk. Ez idő alatt azon-
ban nem tétlenkedtünk. céljaink 

változatlanok, szeretnénk megjeleníteni 
a protestáns teológia sokszínű egysé-
gét, és arra törekszünk, hogy lapunk 
összefoglalja a Debrecenhez kötődő 
református teológiai kutatások ered-
ményeit. ezért természetes számunkra 
az is, hogy megemlékezünk a nemrég 
elhunyt nagy formátumú tudósról, aki 
nem volt ugyan teológus, de pályája 
mégis tükör számunkra: a hívő atom-
fizikus keresztyén lelkületének tükre. 
Berényi Dénes életművét egyáltalán 
nem túlzás megdöbbentőnek nevezni, 
ez egyetlen adat közléséből is látszik: 
a Magyar Tudományos Művek Tára 
neve alatt 393 tudományos besorolású 
saját- vagy társszerzős közleményt tart 
nyilván (1955–2010). Talán nem vélet-
len, hanem sorsszerű, hogy utolsó írása 
egy, a református Kollégiumhoz és a 
Debreceni egyetemhez egyaránt köthe-
tő könyvről írt recenzió. Rá emlékezve 
közöljük cikkét. 

a tanulmányok sorában ez alka-
lommal biblikus írások dominálnak, 
de most sem vált egyetlen szakterület 
kizárólagossá. igyekszünk odafigyelni 
a teológai aktualitások követésére, és 
rendszeres olvasóink már megszokhat-
ták, hogy a tanulmányok és a recenziók 

közé egy-egy olyan rovatot illesztünk 
be, mely tartalmában és címében egy-
aránt az adott szám jellegzetességeihez 
igazodik. adtunk már teret vitának, 
vendég-előadásoknak, Kálvin-kutatás-
nak, ez alkalommal pedig kitekintésre 
kerül sor olyan területek felé, melyek 
a magyar teológusok számára talán 
periférikus jelentőségűek. Kiemelkedik 
erről a területről a dél-afrikai protestán-
sok apartheid utáni helyzete, mely a 
magyar reformátusok számára a meg-
békélési és kiengesztelődési folyamat 
példája is lehet. Hajlamosak vagyunk 
azt hinni, hogy problémáink teljesség-
gel egyediek, és ebben gyakran téve-
dünk. a dél-afrikai politika gyökeres 
fordulata körülbelül a közép-kelet-eu-
rópai rendszerváltással, a Szovjetunió 
széthullásával egy időben ment végbe, 
és az ottani keresztyének fájdalmasan 
tapasztalták meg az elmúlt húsz évben 
a megosztottság gyötrelmes örökségét, 
melyben fehér és fekete gyülekezetek 
keresik a közös (?) jövőt. 

a recenziók között szokás szerint 
az egyetemünkhöz közvetlenül kötődő 
könyvek és más, fontos kötetek egy-
aránt szerepelnek. ez alkalommal új 
rovatot is indítottunk, a könyvismerteté-
sek előtt a szerkesztő szemezget köny-
vespolcáról. 

egy teológiai szakfolyóirat szerkeszté-
sekor számtalan szempontot kell szem 
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előtt tartani. Egyszerre kell megjeleníte-
ni hagyományost és újszerűt, a teológia 
örökzöld témáit és periférikus területe-
ket. mégis, talán a legnehezebb annak 
biztosítása, hogy a teológusok szabad-
sága és elkötelezettsége egyaránt nyil-
vánvalóvá váljon. ennek érdekében ez 
alkalommal tudatosan tartózkodtunk a 
tematizálástól, annál is inkább, mert e 

lapszámmal szinte egy időben külön-
számunk is megjelenik. 

Bízva abban, hogy szándékunk olva-
sóink megelégedésével találkozik, sze-
retettel nyújtja át a Studia Theologica 
Debrecinensis legújabb számát a szer-
kesztő, 
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