Szerkesztői előszó
Az utazás az élet metaforája. A földi élet jelképe maga az út, s ennek a létformának, az
úton levésnek kétségtelenül van lelki oldala. A legrégibb irodalmi szövegeink hősei,
Gilgamessel kezdve, Odüsszeusz és Aeneas, Noé és Mózes, Konfúciusz és Szindbád,
Szinuhe és Harún ar-Rashíd vagy az egyiptomi Hajótörött történeté-nek névtelen mesélője mind utazók, akik vágynak a távoli idegenség után, célokkal, tervekkel vágnak
neki az ismeretlennek, ábrándjaik és látásaik kísérik őket, és eközben keserű és különleges élmények és események részeseivé válnak. Történeteik, tapasztalataik egy kor
világlátásának, ember- és istenismeretének lenyomatai.
A sárospataki teológiai hallgatók és a folyóiratunk olvasói számára ebből a sokrétű hagyományból megszólító erejűvé elsősorban a keresztény nézőpont válhat, melyet
Enghy Sándor professzor úr, Akadémiánk tanára jelölt ki lelki útravalóként a szám
bevezető esszéjében.
Ennek a számnak a tágabb témája az utazás, s azon belül is a peregrinatio academica,
a tanulmányi út, s kiemelt hangsúllyal annak rétegzett külföldélménye. A világirodalmi
és/vagy – a számtalan ókori példát nézve – vallástörténeti témakörnek a vizsgálatát
a történettudományon belül önálló részdiszciplína képviseli (utazástörténet), bőséges
elméleti szakirodalommal, sőt az utazás historiográfiájával, le egészen egyes korszakok,
kultúrák egyedi sajátosságainak értékeléséig.1 Ha a résztémát tekintjük, a tanulmányi
céllal tervezett és véghezvitt utakat, akkor ezt európai keretek közt feltétlenül a középkori egyetemjárás jelölte ki, és a kora újkori (16–18. század) humanista gyökérből
eredeztethető tudásvágy inspirálta. A reformáció idejére pedig kiváló útikönyvek álltak
rendelkezésre, nem is beszélve a kiküldő ország, intézmény, mecénás egyedi elvárásairól
és instrukcióiról. A régi magyar utazók közt felekezetünk múltjában egyedi helyet foglal
el a tanulmányi peregrinációra induló protestáns diákok köre, akik északi (Krakkó, Prága, Berlin, Halle) vagy nyugati (Hollandia, Anglia, Svájc, Skócia), netán egyéb régiókat
(Itália, Franciaország) jártak be, s kapcsolataik, olvasmányaik, kiemelten is a külhoni
gyülekezet-élményük egyaránt gazdagította a koruk, társadalmi életük világát.
A magyar utazókról és kisebb részben irodalmi szövegeikről történelmi okok
folytán a 16. századtól maradtak fenn adatok mérhető számban, gyakran még a
kéziratosság szintjén. A Szögi László (ELTE) által elindított forráskiadvány- sorozat (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban) 1994–2017 között megjelent
24 kötetben tárja elénk az adatokat, melyek a történelmi Magyarország diákjainak
egyetemi beiratkozásait követik nyomon a kezdetektől egészen 1918-ig. A holisztikus program és a hatalmas adatmennyiség tudományos életpályákról és karriermodellekről tudósít.2 Ugyanakkor egy olyan korszakhoz nyújt segítséget ez az adattár,
1 Burke, Peter: Útmutatás az utazástörténet számára, Korall 26(2006/7), 5‒24.
2 Kecskeméti Gábor: Értelmiségi pályák a kora újkori Magyarországon: a tipikus és az egyéni, in Biró
Annamária, Boka László (szerk.), Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások,
Nagyvárad, Bp., Partium, reciti, 2014, 13‒30.
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amelyben az akkori baedeckerek kínálta kötelező látványosságok magasztaló vagy
éppen csak katalogizáló leírását detektálhatjuk. Majd a felvilágosodás és a romantika
korától, a 18–19. század fordulójától látunk rá jobban a magyar utazó egyedi élményeire, egyénített elbeszélői hangjára. Ezért is kínálkozott jó lehetőségnek egy, már
kiállításon szerepelt, molinóra megalkotott, a magyar peregrinusok tárgyi világát is
megjelenítő képanyag bevonása a kötetbe: s ezúton köszönöm dr. Fekete Ágnes lelkésznek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Vándordiákok Európában – A reformáció
és a peregrináció című 2017-es kiállításának anyagát, térképeit, fotóit, és ezek közül az
adattár részben egy levélváltást is közzétett.
A magyar peregrinus nézőpontjából a külföld mint idegenségtapasztalat részint
nyelvi, részint kulturális jelenségek együttese. A szám első fele a Tanulmányok rovatban ezt a kérdést vizsgálta meg a tudományos kutatás által feltárt életrajzok, vallomások, úti beszámolók s az útleírás egyéb dokumentumai révén, kifejezetten az
utazás, idegenség mint kulturális tapasztalat oldaláról bemutatva a magyar művelődéstörténet egy választott epizódját, jelenségét, életútját. Bujtás László Zsigmond
(SZTE) írása indítja a rovatot, a hollandiai (Franeker, Leiden, Utrecht) egyetemi
képzést látogató és kiránduló magyar peregrinusok külföldélményéről szólva számos
levélrészlettel és egyéb kordokumentummal mutatott rá, hogy miként élték meg s
szenvedték meg az elődeink az óceán melletti tanulmányi időszakot. A következő
írásban a pataki példa áll előttünk: Ugrai János (EKE) az 1681–1802 közt Sárospatakról külföldi tanulmányútra indult hallgatók készülő adattárához nyújtott áttekintést, felmutatva ennek a vándorlásnak a társadalomtörténeti mozgatóit és a vizsgálat
lehetséges statisztikai vetületét is.
Időben és térben eltávolodva a hollandiai tanulmányutaktól, Gurka Dezső (Gál
Ferenc Főiskola) a németországi (Göttingen, Jéna) egyetemi képzés világába kalauzolja el az olvasót, ahol teológiai, filozófia és mineralógiai tanulmányok kapcsán
derül fény arra, hogy ebben az időszakban a visszaemlékezők a kibocsátó és a befogadó közeg ambivalenciáját milyen határozottan rögzítették. Kurucz György, a Károli
Egyetem professzora az első magyarországi és európai felsőfokú mezőgazdasági tanintézet, a Georgikon híres tanárának, Gerics Pálnak európai kiterjedésű (Párizs, London,
Hamburg, Leiden városaiban) és technológiai célú tanulmányútját jellemezte, melyet
a korábbi időszakok sporadikus és esetleges forrásadottságaihoz képest már éppen
a források bősége (naplók, levelek, számlák és kiadványok számossága) felől tudott
megidézni. A 17. századhoz képest látványos a modern s ezen belül is a reformkori
változás: mind a kiemelt diákok élete, kapcsolati hálója és tudományos érdeklődése,
mind a napi életre, s a vallásgyakorlatra és mindennapi kegyességre vonatkozó reflexió is sokrétűbben mérhető. Végül egy 20. századi történettel zár ez a rovat: Pusztai
Gábor (DE) egy magyar világutazó, Radnai István idegenségélményét idézte meg egy
unikális hollandiai naplóból, mely az otthon- és az idegenségélmény ingamozgását
vetíti elénk vajai indulással, pesti szemlélettel, olasz, arab, szumátrai élményekkel.
Az egyetemi oktatók tanulmányaiban megidézett egykori magyar diákok világával szemben a Körkérdés rovat a mai peregrinusok külföldképét, s azon belül is
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egyházképét volt hivatott szemléltetni. A SRTA mai teológusainak tapasztalatai,
tudományos vagy egyéb okból tett keleti vagy nyugati útjainak idegenségélménye
jelenik meg tehát itt, nem feledkezve meg a külhoni protestáns / presbiteriánus egyházak jelenkori világának, társadalmi szerepének és kegyességi példáinak az utazó
diák nézőpontjából való megjelenítéséről sem. Arra kértem a pataki teológusokat,
hogy egyrészt arról írjanak egy esszét, hogy mit láttak, hogy élték meg a külhon
vonzerejét, a vágyott világ sokféleségét, az ottani élet nehézségeit. Másrészt jelenítsék
meg azt, hogy a saját kulturális (és ezen belül felekezeti ill. kegyességi) viszonyulásuk
hogyan változott a tervezéstől az utazáson át a kinti tapasztalatokig. Olvashatunk
itt közép- (Kolozsvár, Prága) és nyugat-európai városokban (német, holland és skót
egyetemek, úgymint Göttingen, Kampen, Glasgow és Edinburgh) és a távoli Ausztráliában (Adelaide) töltött időszakokról, ezen belül is egyetemi tanulmányokról és
gyülekezeti munkáról, hivatalos (Erasmus-program) és magánjellegű szervezés keretében megvalósult utakról. Az utazás elementáris, embert formáló erejét ezek a
személyes beszámolók is híven idézik meg.
A Prédikátori tárház rovatunk egyházi beszédének írója, Miklós Tamás, maga is
ösztöndíjas diákunk, aki Kolozsvárról cserediákként töltött Patakon egy félévet.
Az Adattár rovatban a Ráday levéltár kéziratos anyagaiból szemezgetve közölt G.
Fáy Tünde olyan 18. századi kordokumentum erejű magánlevelet, melyekből kiviláglik, hogy a levélíró magyar református teológus miként tapasztalta meg a nyugati világ elvben hasonló vallási jelenségeit. Az ugyanebből a forrásból Fekete Ágnes közölt
magyar nyelvű szövegek mind a mecénáshoz szólnak, és a retorikai és stiláris különbséget is felfedik, hogy miként lehetett/kellett más-más beszámolót készíteni egy női
és egy férfi olvasó számára. Bolvári-Takács Gábor adatközlése a pataki szellemet ápoló
PADOSZ történetéből közölt több dokumentumot. Az Idővonal rovatban Szatmári
Emília (SRTA) az Akadémiánk bezárása előtti nagy tanárnemzedék egyik méltatlanul elfeledett mindenesét, Zsiros József idézte meg, s az életútjának egy válságos
szakaszát, az amerikai cseretanári útját világította meg helyi levéltári dokumentumok
segítségével. Két helyi szerző recenziója zárja a számot, Nagy Károly Zsolt jóvoltából
egy zsidó vallási néprajzi kötet világába utazunk, Győri István tolla nyomán pedig egy
18. századi újgörög zarándokkönyv bizánci miraculuma elevenedik meg előttünk.
Csorba Dávid
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Témaajánló
Sárospataki Füzetek 2019/2 (Pünkösd)
Szerk. Kustár György
Téma: Mester és tanítványai (az újszövetségi Krisztus-arc hagyománya, professzorok és
követőik, lelkészi-gyülekezeti mintaképek, felekezetközi jelenségek a mintakövetésre)
A kötetben a következő kérdésekkel foglalkoznánk: Kit követünk? Miért követhető
valaki? Miért fogadnak el mesternek/tanítónak valakit? Mit jelent tanítványnak lenni, és főképp mit jelent Krisztust követni (akkor és most)? Ennek számos aspektusa
vizsgálható, a csoport és vezető közt zajló lelki folyamatokon át a gyermekkori imitatív tanuláson keresztül el egészen a vallásos közösségek vezetőihez való viszonyig,
éretlen és érett, felelős és felelőtlen követés, vakhit és tudatos, kritikus engedelmesség közti viszonyig. Mindezt a Jézus-követés témája kapcsán szeretnénk feldolgozni,
vagy arra tekintettel kibontani. A lapszám gondolkodása nyitott a jelenlegi egyházi
viszonylatok szintjén végzett vizsgálatok (lelkész-gyülekezet, püspök és esperesek, tanár-tanítvány kapcsolat összefüggésében), de felekezeti, sőt felekezetközi aspektusok
megjelenítésére is.
Sárospataki Füzetek 2019/3 (Újbor)
Szerk. dr. Lapis József, Homoki Gyula
Téma: A hit megjelenítése a kortárs népszerű kultúrában
Napjainkban a hit- és a vallási tapasztalatok megragadhatóságában és közvetítésében,
illetőleg az egyház reprezentációjában a hagyományos intézményes, kegyességi és magaskulturális színtereken túl jelentős szerepet játszanak egyfelől a népszerű kultúra
termékei, másfelől az újabb médiumok, a közösségi populáris felületek, a jelenkor
kihívásaira reagáló közvetítőrendszerek. A lapszámmal arra teszünk kísérletet, hogy
részint számba vegyünk, értelmezzünk, elhelyezzünk olyan népszerű könyveket, képregényeket, filmeket, sorozatokat, a világhálón megjelenő közösségi felületeket, applikációkat, blogokat, amelyek az utóbbi években, évtizedekben hatással lehettek és
lehetnek a hit és a vallás mai megértésére és megélésére, valamint az egyház jelenkori
képére. Ezekhez kapcsolódóan várnák rövidebb-hosszabb esszéket, műértelmezéseket, tanulmányokat; olyan dolgozatokat, esettanulmányokat, amelyek a szóba jöhető
alkotások gyakorlati teológiai hasznosíthatóságáról, alkalmazhatóságáról szólnak; populáris vonatkozásokkal, referenciákkal dolgozó prédikációkat.

8

Sárospataki Füzetek 23. évfolyam 2019 – 1

Sárospataki Füzetek 2019/4 (Karácsony)
Szerk.: dr. Nagy Károly Zsolt, dr. Szatmári Emília.
Téma: Trauma egyháztörténeti évfordulók [1919, 1949, 1989] a felekezeti emlékezetben)
1919, 1949, 1989 – ezek a dátumok olyan „földindulásokat” jeleznek, melyek sok
tekintetben megrendítették a magyar társadalmat, s amelyek fókuszában a diktatúrák, első sorban a kommunista diktatúra áll. A múlt „feltárása”, az emlékezet rögzítése és feldolgozása ha döcögősen is, de elindult. Egymás után jönnek létre olyan
tudományos kutatóműhelyek, melyek célja a diktatúra természetének, működésének
feltárása, megismerése, a diktatúrában való lét megértése. Örvendetes módon a feltárás az egyházakon belül is megindult, ugyanakkor jelenleg a kutatók érdeklődése
első sorban a diktatúrákkal kapcsolatba kerülő, azokban létező egyház intézményi
dimenzióira, az egyházkormányzás illetve az állam és az egyház kapcsolatára irányul.
Fontos lenne azonban azt is vizsgálni, hogy a református emberek életére, a kegyesség gyakorlására hogyan hatottak a diktatúrák? Hogyan dolgozták fel az erőszakot, s hogyan jelent meg a diktatúra vagy az ellenállás különböző formája az
igehirdetésben, a közösségek életében? A tematikus számunk célja ilyen és hasonló
kérdések megfogalmazása, és a válaszok keresése. Egyrészt olyan tanulmányokat és
közleményeket várunk, melyek tudományos apparátussal és szemlélettel vizsgálják
a diktatúrák és a református kegyesség kapcsolatát, a 20. század történelmi traumáinak feldolgozását a református kegyességben, vallásgyakorlatban, igehirdetésben.
Másrészt várunk olyan visszaemlékezéseket, történeteket, esetleírásokat, esetleg dokumentumokat vagy forrásokat, melyek a diktatúrák időszakának vallásgyakorlatát,
kegyességét mutatják be, illetve ezeknek a történelmi helyzeteknek a komplexitására
világítanak rá. Végül örömmel veszünk olyan korabeli prédikációkat, vagy az érintett
korszakból fennmaradt imádságokat esetleg énekszövegeket, melyek reflektálnak a
diktatúra által teremtett politikai, illetve lelki-szellemi környezetre.
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A magyar diákok emléktáblája az utrechti egyetem falán

Oktass, hogy éljek!
A puszta (rbdm) Isten népe számára az
A-ból B-be jutás paradigmája volt.

Debreceni kollégiumi diák viselete 1774-ben

