
Görözdi Zsolt: 
Protestáns egyházértelmezés a reformáció századában 

a jelentősebb egyházi rendtartásokban
Budapest, L’Harmattan-Károli, 2014.

Napjainkban is állandóan előforduló probléma az egyház és állam viszonyának, 
valamint az egyházi hivatalok összetételének, mibenlétének a kérdése. A reformáció 
óta, különösen a polgári forradalmak korától alkotmányos alapjog a vallássza-
badság, valamint már törvényileg is szabályozott az állam és az egyház viszonya. 
A reformáció időszakában a protestáns egyházak korukat meghaladva azon felfogást 
vallották, melyben az egyházak elkülönülhetnek az állami vezetéstől, befolyástól, 
szervezettől. Ezenkívül az egyházi renddel szabályozták az egyházak, valamint 
hivatalaik hatáskörét, feladatkörét és összetételét. A XV. századig a katolikus egyház 
szorosan az állammal összefonódva működött, illetve az egyház belső szervezeti 
egységeiben működő személyek is csak egyházi emberek voltak, míg a protestáns 
egyházak esetében az egyházi vezetők mellett szerepet kaptak a laikusok is. 

Görözdi Zsolt a reformáció századának jelentősebb protestáns egyházi rend-
tartásait vizsgálja gyakorlati teológiai szempontból, válaszokat keresve arra, hogy 
a tanrendszer milyen formában jelent meg az egyes egyházak szervezetében, hiva-
talaiban, szolgálati területein, valamint egyházfegyelmi tevékenységében.

A szerző egymás mellé állítva tanulmányozza a nemzetközi szintű rendtar-
tásokat, többek közt a kálvini genfi  egyház rendtartását, az emdeni zsinat aktáit, 
Melanchthonnak A vizitátorok tanítása a szász választófejedelemség lelkészei 
számára c. művét, a lutheránus Brandenburg-Nürnbergi Egyház rendtartását, 
valamint a cseh Jednota bratrská rendtartását.

A nemzetközi rendtartások gyakorlatait hasonlítja össze, párhuzamokat von 
köztük, valamint segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy a reformáció örökségét 
jobban megismerhessük, elmélyülhessünk benne, és az egyes protestáns irányza-
tokat (kálvinista, lutheránus, Jednota) el tudjuk különíteni egymástól, valamint 
jobban megérthessük az irányzatok sajátos egyházfelfogását, egyházképét, gon-
dolatait, elveit. 

A szerző az egyházfegyelmek összehasonlításában fontos szempontként tekintett 
az egyházi szolgálatokra, hivatalokra, egyházi struktúrára, valamint az egyház és 
állam kapcsolatára, és annak aktuálpolitikai kérdéseire. Az egyházrendek kivá-
lasztása fi gyelemreméltó, hiszen ezeket több szempont szerint lehet kategorizálni 
(szerzők szerint, keletkezés ideje vagy helye szerint, tartalmi szempontok alapján, 
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keletkezés helye szerint), de a szerző olyan műveket akart kiválasztani, amelyek a 
XVI. századi reformációra vagy annál korábbra nyúlnak vissza, szinte teljesen a 
Jednota-mozgalom kezdetéhez, amely különálló, páratlan ebben a korai időszak-
ban, hiszen az egyházát teljesen függetleníteni tudta a külvilágtól. A csoportosítást 
illetően kiemelendő még, hogy Melanchton műve nem hagyományos értelemben 
vett egyházfegyelmi írás, inkább petíció. Érdekes választás Melanchton művét is 
a csoportosításba belevenni, mivel nagymértékben hatott Kálvinra. 

Az öt összehasonlított egyházi rend közül a Jednota és a genfi  hasonló egy-
máshoz, s a genfi re nagy hatást gyakorolt a melanchtoni egyházfegyelem. Mind 
az öt egyházi rendnél alapfontosságú tétel az egyház szabadságának hirdetése, a 
lelkipásztori és a presbiteri rend kialakítása, szabályozása, valamint a laikusok 
szerepének beemelése az egyházi szervezetbe. 

A melanchtoni egyházrend legfontosabb részének a prédikációt tekinti, és 
külön részben tárgyalja a szabad akarat kérdését. Az emdeni zsinat a presbiterek 
szolgálata mellett fontosnak tartja a lelkipásztori hivatást. Brandenburg-Nürnberg 
(evangélikus) egyházi rendtartása az emdeni zsinathoz és a melanchtoni rendhez 
hasonlóan jelentősnek tartja a prédikáció szerepét, a lelkigondozás szabályozását, 
illetve emellett a fegyelmezésnek is nagy szerepet tulajdonít, amik gyülekezetvédő 
hatású rendelkezések. Az egyházrendet három kategóriára osztja: betartandó, hasz-
nos, elégtételi. Az összehasonlított egyházi rendek közül a Jednota a legkorábbi, és 
legjobban a genfi  egyházrendre hasonlít. Az egyházfegyelmet a gyülekezet jogának 
és kötelezettségének tekinti, és a gyülekezet élére a püspököt állítja. Az előbbiekhez 
hasonlóan itt is megjelenik az egyházi szolgálók mellett a laikusok szerepvállalása; 
valamint tárgyalásra kerül a káplánok, segédlelkészek hatásköre, feladata, fontossága. 

Végül a (református) genfi  egyházrend, amelyet Kálvin az Institutióban fo-
galmazott meg, és amely az őskeresztény mintát követette, a pásztorok szolgálati 
rendjét és magát a szolgálatot (ige és a sákramentumok) is szabályozta. A lelkészek 
hivatása mellett szintén kiemelkedő fontossággal bírt a laikusok (vének) szerepe, 
valamint a diakónusé is. Az egyházfegyelem – teológiai szempontból – négy fontos 
elemre bontható: az egyházszervezet, a lelkigondozás, a katekizmus, valamint a 
fegyelmezés. 

Görözdi könyvét hasznos elolvasni, mert az Olvasó átfogó képet kap arról, 
hogy a XVI. századi protestáns gyülekezetekben miként vélekedtek az egyházról, 
annak irányításáról, vezetéséről, függetlenségéről, tisztségeinek betöltéséről és a 
tanításáról. Mély, érdekes és összetett örökségükkel, múltjukkal, korukat megha-
ladó felfogásukkal nyomot hagytak a mai ember számára is. Az összehasonlított 
egyházrendek nemcsak a mai protestáns egyházak alapkövei lettek, hanem hatottak 
a nyugat-európai demokratikus államok berendezkedésére is.

Csevár Nóra
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A Vallástudományi Szemle 
cím folyóirat 

jellegérl és céljairól

1. A Vallástudományi Szemle című folyóirat 2005 tavaszán indult, első két 
száma 2005-ben jelent meg. A szerkesztőségben és a szerkesztő bizottságban az 
ország jelentősebb vallástudományi műhelyének több neves munkatársa található. 
A folyóirat évente négyszer jelenik meg. Az alapító jogokat a budapesti Zsigmond 
Király Főiskola gyakorolja. 

2. Annak ellenére, hogy a folyóirat egy intézmény égisze alatt jelenik meg, 
kezdettől szélesebb alapra helyezkedve értelmezi önmagát. Sokak véleménye sze-
rint világos ugyanis, hogy egy felekezetsemleges vallástudományi folyóirat fontos 
hiánypótló a magyar folyóiratok palettáján. Eddig a vallástudomány különböző 
területei jobbára a különböző vallások, felekezetek által indított orgánumokban 
jelentek meg, a semleges, „világi” fórum, szerteágazó okok miatt több évtizede 
hiányzik, holott egyre növekvő igény van rá. 

3. A folyóirat publikációs lehetőséget, véleménycsere és vitafórumot kíván 
teremteni a vallástudományt, annak bármely területét és azt bármilyen világné-
zeti alapról művelők számára. Senkit nem rekeszt ki, nincs semmiféle előzetes 
fenntartása senkivel szemben, mindenkit szívesen lát szerzői között, akinek ér-
tékes gondolatai, fi gyelemreméltó tudományos eredményei, vagy egyéb értékes 
mondandója van a vallástudományhoz kapcsolódóan.

4. Fontosnak tartja, hogy közölje, és ha kell, ütköztesse a különböző tudomá-
nyos álláspontokat. Az írások szerzőjük álláspontját, felfogását képviselik, és nem a 
szerkesztőségét. A folyóirat nyitott akar lenni minden vélemény és minden kritika 
számára, amíg az megmarad a tudomány keretein belül (tehát nem vallások vagy 
személyek ellen irányul), viszont elzárkózik attól, hogy bármilyen vallást vagy 
felekezetet hasábjain akár propagáljanak, akár támadjanak.

5. Ösztönzője, gerjesztője akar lenni e tudományterületen a különféle műhely-
munkának, előmozdítója akar lenni a tudományszervezés terén a vallástudomány 
akadémiai szintű felfejlesztésének, hozzá akar járulni a vallástudomány tartalmi 
és szervezeti épüléséhez.

6. Rendszeresen hírt kíván adni a tudományág eredményeiről. Bemutatja a 
megformált és akkreditált szakképzési tanterveket, forráskutatásokat közöl, hírt ad 
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tudományos fokozat szerzésekről, védésekről, habilitációkról, az MTA Vallástu-
dományi Elnöki Bizottsága munkájának közérdeklődésre számot tartó elemeiről.

7. Recenzió rovata folyamatosan fi gyelemmel kíséri és bemutatja a tudományág 
friss könyvanyagát, tankönyveket, fi lmeket és egyéb médiumokat, ismerethordo-
zókat. 

A fent említett törekvésekhez még azt szükséges hozzáfűzni, hogy az eddig kiérlelt 
irányok nem zártak, a profi l rugalmas, alakítható, fókusza bármerre és bármikor 
tágítható, nem akar lemaradni semmiféle olyan mozzanatról, mely a vallások, a 
hozzájuk kapcsolódó szervezetek és fórumok, egyáltalán a vallásos emberek, vagy 
a nem vallásos emberek, az emberiség élete, életminősége szempontjából jelentős, 
illetékesnek érzi magát az ember és a transzcendencia viszonyának, küzdelmének 
minden fontos mozzanatában.

A Vallástudományi Szemle szerkesztősége
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Útmutató szerzknek 
és szerkesztknek 

A szöveget Word formátumban, rtf kiterjesztéssel kérjük elektronikus úton elkül-
deni a következő címre: vallastudomanyiszemle@kre.hu. Tanulmányok esetében 
általában 1 szerzői ív (mindennel együtt kb. 40 000 leütés) terjedelmű írásokat 
várunk, de indokolt esetben hosszabb is lehet a szöveg. Recenziók esetében a várt 
terjedelem 5000-10 000 leütés. 

A szöveget a lehető legkevesebb formázással kérjük. A főszövegben használt 
alaptípus a 12 pontos Times New Roman legyen, lábjegyzetben 10 pontos Times 
New Roman. Ha a szöveg külön fontkészletet igényel, kérjük azt csatolni, vala-
mint a szöveget pdf formátumban is csatolni, az idegen fontkészleten írt szöveg 
ellenőrzése céljából. A főszöveget sorkizártan, 1,5-es sortávolsággal, a bekezdések 
elején behúzás nélkül kérjük. A lábjegyzetet sorkizártan, szimpla sortávolsággal. 

A hivatkozásokat lábjegyzetekkel és nem végjegyzetekkel kérjük. Nem kötelező, 
de szívesen vesszük, ha van a tanulmányok végén külön bibliográfi a, ilyenkor ajánl-
juk a jegyzetekben a szerző és évszám feltüntetésével megadott rövid hivatkozást. Ha 
nincs külön irodalomjegyzék, akkor az első hivatkozás esetében teljes hivatkozást 
kérünk, minden bibliográfi ai adattal, utána pedig a további hivatkozásokban a 
rövid, szerzőt és évszámot megadó hivatkozással. Kérjük, hogy i. m. hivatkozást 
csak abban az esetben használjanak, ha egy szerzőtől egyetlen művet idéznek. 

A szerző vezetéknevét kiskapitálissal kérjük, folyóiratcikk, könyvfejezet címét 
idézőjelek között, normál betűvel; folyóirat, könyv címét dőlt betűvel.

HIVATKOZÁSOK TELJES LÁBJEGYZETBEN 
ÉS A BIBLIOGRÁFIÁBAN 

1. Könyv és könyvfejezet esetében:

Szerző: Cím, Kötetszám, Kiadás helye, Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldalak. 
Szerző: „Fejezetcím”. in Uő: Könyvcím, Kötetszám, Kiadás helye, Kiadó, Évszám, 
Hivatkozott oldalak.
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2. Gyűjteményes kötetek és bennük megjelenő írások esetében:
Szerkesztő – Szerkesztő (szerk.):  Cím: Alcím, Kiadás helye, Kiadó, Évszám. 
Szerző: „Cím”. in Szerkesztő – Szerkesztő (szerk.): Cím: Alcím, Kiadás helye, 
Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldalak. 

3. Folyóiratcikkek esetében:
Szerző: „Cím”. Folyóirat címe, Évfolyamszám római számmal, Évszám/Sorszám. 
Hivatkozott oldalak.

4. Heti- és napilapokban megjelent cikkek esetében:
Szerző: „Cím”. Lap címe, Évfolyam, Lap száma, Évszám. Hónap. Nap. Oldalszám.

HIVATKOZÁSOK RÖVID LÁBJEGYZETBEN

1. Egy szerző egy művének használata esetén: 
Szerző: i. m. Hivatkozott oldalak.

2. Egy szerző több művének használata esetén:
Szerző (Évszám): Hivatkozott oldalak.

3. Előző lábjegyzetben hivatkozott irodalom másik szövegrésze esetében:
Uo. Hivatkozott oldalak.

Minden esetben pontos irodalmi hivatkozást kérünk, megjelölve a pontos 
kezdő és záró oldalszámot (tehát kerüljük a 251kk. vagy 251sqq. formát), a két 
oldalszám között gondolatjellel (–). Kérjük, az oldalszámot (p. vagy o.) csak 
abban az esetben egyértelműsítsék, ha a hivatkozott munka jellegéből (kata-
lógus, képkötet) nem volna egyértelmű, hogy oldalszámról van szó. Internetes 
hivatkozások esetében kérjük ellenőrizni, hogy a hivatkozott oldal elérhető-e, 
és az utolsó megtekintés dátumát kérjük zárójelben megadni.

Klasszikus auktorok idézésénél nem kell kiskapitálist alkalmazni. Aukto-
rok neveit és műveit lehetséges a szakmában elfogadott rövidítésekkel jelezni, 
külön magyarázat, feloldás nélkül. Tudományos közéletünkben kevésbé ismert 
szakfolyóiratok, sorozatok, kézikönyvek címét ne rövidítve írják, csak akkor, 
ha van a cikk végén bibliográfia vagy rövidítésjegyzék. 

Idegen nyelvű, latin betűs idézeteket, kifejezéseket kérjük dőlt betűvel 
szedni. A görög, héber, kopt és szír idézeteket a megfelelő betűvel (más nyel-
vű szövegeket is szívesen látunk eredeti írásmóddal). Kérjük, hogy ne külön 
héber, görög stb. betűkészletet használjanak, hanem unicode betűket (ha egyes 
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ékezetes betűket az alaptípussal nem tudnak létrehozni, Palatino Linotype 
betűtípust ajánlunk)! Dőlt betűs idézetek esetén nem szükséges idézőjelet is 
használni. Ha az idézet zárójelen belül szerepel, a zárójel is legyen dőlt. 

A görög neveket a tudományos helyesírási átírásban, egy cikken belül 
következetesen kérjük megadni. A görög neveket ne a latinos átírásban adjuk 
meg (pl. Achilles, Homerus stb.). 

Képek esetén a képaláírásokat a szöveg végén beszámozva kérjük megadni. 
A képeket ne ágyazzák be a dokumentumba, hanem külön képfájlban, a lehető 
legnagyobb méretben és felbontásban (minimum 1000×1000 pixel) küldjék, 
és a szövegben egyértelműen jelöljék, hová kérik beilleszteni azokat. 

Recenzió esetében a recenzeált könyv minden könyvészeti adatát kérjük 
megadni a cikk címében vagy alcímében. 

A korrektúrát a Word Eszközök menüjének Változások követése gombja 
alatt a Módosítások elfogadása vagy elvetése lehetőségnél, az Elfogadja, illetve 
Elveti gombokkal az adott helyen jelezve kérjük vissza.  
    

A Vallástudományi Szemle szerkesztősége

Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   137Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   137 2016.06.22.   10:46:282016.06.22.   10:46:28



A folyóirat megvásárolható

  Budapest

  Püski Kiadó Kft . Könyvesház
  1013 Bp. Krisztina krt. 26.
  OSIRIS Könyvesház Kft .
  1053 Bp. Veres Pálné u. 4–6.
  Írók Boltja 
  1061 Bp. Andrássy út 45.
  Bibliás Könyvesbolt
  1092 Budapest, Ráday u. 28.
  Szent István Társulat Könyvesboltja
  1053 Bp. Kossuth Lajos u. 1.
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
  Könyv- és Jegyzetbolt
  1088 Bp. Múzeum krt. 6–8.
  Zsigmond Király Főiskola Jegyzetbolt
  1039 Bp. Kelta u. 2.
  L’Harmattan Könyvesbolt
  1053 Budapest, Kossuth L. u. 14–16.

  Debrecen

  Sziget Könyvesbolt
  4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

  Pécs

  Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
  Student Sevice Iskolaszövetkezet Könyvesbolt
  7624 Pécs, Ifj úság út 6.

Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   138Vallástudományi Szemle 2016 2.indd   138 2016.06.22.   10:46:282016.06.22.   10:46:28


