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Aquinói Tamás azzal fejezi be értekezé-
sét, amit Comenius is megírt az asztroló-
gia szabályairól szóló könyvében: „a böl-
csek uralkodnak a csillagokon, mert le 
tudják győzni az ő ösztönös és tudat alat-
ti hajlamaikat”. 

Az asztrofizika mai álláspontja: igenis 
vannak kozmikus hatások, de ezek nem a 
csillagokból származnak. A kozmikus su-
garak a Napból, illetve a Holdból jönnek, 
hiszen a Hold visszaveri a Nap sugárzá-
sának a hét százalékát. Ezek a kozmikus 
sugarak hatással vannak a földi biológiai 
folyamatokra, ezek megfigyelése az aszt-
rofizika kutatási területéhez tartoznak.  

Tudományos kutatás és vallásos kinyi-
latkozás? Mindkettő célja az igazság meg-
ismerése. De hol és hogyan találkozhat az 
ész és a hit útja? Hogyan lehetne felolda-
ni a látszó ellentéteket? Hol van a tudo-
mányos kutatás határa? És hol kezdődik 
a hit? Ki érti a próféták nyelvét is éppen 
olyan jól, mint a matematikát? Ez a 
könyv azoknak szól, akik bíznak abban, 
hogy ezekre a kérdésekre is lehet kielégí-
tő válaszokat találni. Ebben segítnek 
azok a keleti mágusok is, akik 2000 évvel 
ezelőtt minden nehézséget legyőzve meg-
találták Betlehemben azt, akit kerestek. 

Bányai László 

Recensio 

Studia Theologica Debrecinensis 2008/1. 

112 oldalas terjedelemben megjelent a 
Studia Theologica Debrecinensis című szakfo-
lyóirat I. évfolyamának 1. száma! (Felelős 
szerkesztője és kiadója Fazakas Sándor 
rektor. Ő maga jegyzi az olvasókat kö-
szöntő lap-bemutatkozást.) Külső borító-
ján, a „könyv arcán” a kollégiumi könyv-
tárterem hívogató képe köszönti az 
olvasókat. A címsorban helyet kapott a 
múltját 1538-ig visszavezető református 
egyetem emblémája is. A magyar önmeg-
határozás mellett – A Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem teológiai szakfolyóirata 
– angol és német változatban is olvasható 
a megjelölés, amely elhelyezi a lapot a 
közlemények koordinátáin. A könyv ge-
rincén ismét szerepel a cím és az évfo-
lyam száma: szerencsés megoldás azok 
számára, akik a folyóirat-számokat egybe-
fűzés nélkül óhajtják majd sorakoztatni 
polcukon: könnyen kezelhető, és a kötés 
munkája és költsége megtakarítható.  

És most lépjünk be képzeletben a hí-
vogató könyvtárcsarnokba! Az 1. lap a 
címet tartalmazza és a magyar meg-
jelölést. A 3. lap, a belső címoldal kibővül 

az 1. laphoz képest: hozza az évfolyam-
számot, valamint az angol és német meg-
jelöléseket. A 4. oldalon a kolofon kap 
helyet. A kiadó teológus-együttes bemu-
tatásához egy, Erdélyre tekintő adattal is 
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találkozunk: a szerkesztőbizottságban he-
lyet kapott Dr. Buzogány Dezső is. (A 
szerkesztői műhely személyi vonatkozá-
sait a www.drhe.hu honlap „Oktatói ol-
dalak” betétjében részletesen is megis-
merhetik az érdeklődők. A kolofonban 
helyet kellene adni a megjelenés gyakori-
ságának is.)  

Az indító szám tartalomjegyzéke a 
magyar és angol. A belső címoldal német 
nyelvű utalása indokolttá tenné a tarta-
lomjegyzék német nyelvű elkészítését is. 
A Református Szemle barátai szemében 
„régi ismerős”-ként sorakoznak a rova-
tok. Tanulmányok, Forrásközlés, Vitafórum, 

Recenziók, Hírek.  

A Lectori salutem! főszerkesztői írás 
nem csupán témájában válik el az egész 
anyagtól, hanem két másik tekintetben is. 
Ez egyrészt a két hasábba történt beszer-
kesztés, másrészt a mellette közölt angol 
nyelvű fordítás. Fazakas Sándor a „törté-
nelmi örökség kötelező erejé”-re vezeti 
vissza a szaklap megszületését. A publi-
kálást olyan közegnek nevezi, ahol „a 
teológia, mint Isten Igéjéről való szám-
adás betöltheti rendeltetését”. Cselekedje 
Isten, hogy újszülött lapjuk számtalan 
éven át megfelelhessen e rendeltetésnek!  

A Tanulmányok rovat dolgozatai Peres 
Imre, Kókai Nagy Viktor, Ferencz Ár-
pád, valamint Fekete Károly neve alatt je-
lennek meg. A két első a Szentírás-
kutatás területére esik (Az újszövetségi 
eszkatológia rendszere, Az első keresztyén már-
tír). A másik két előadás: Ferencz Árpád: 
A tisztességes társadalom? Fragmentumok egy 
posztmodern politikai etikához; Fekete Ká-
roly: Szemléletformáló teológiai felismerések és 
azok hatása a Debreceni Egyetemen a két vi-
lágháború között. Az írások előtt, a mai 
gyakorlatnak megfelelően, kivonat olvas-
ható (nem csak magyar nyelven), de ezt 

talán még ki lehetne egészíteni a szerzők 
rövid bemutatásával.  

Nem állhat szándékunkban bemutatni 
a dolgozatokat, de azt okvetlenül ki kell 
emelnünk, hogy súlypontjuk a krisztusi 
önátadás megvalósulásában található: ezt 
a vonást abban ragadhatjuk meg kézzel-
foghatóan, hogy az első keresztyén mártír 
mellett ott láthatjuk Debrecen 20. századi 
mártírját, a Nem látszani, hanem lenni jel-
mondat emberét.  

A Forrásközlésben Marjovszky Tibor is-
mertet meg a a zsidó hagyományok egyik 
szeletével a Misna alapján: az új évhez, az 
idők rendjének kiszámításához kötődő val-
lásos-népi tanítással és az egyes esemé-
nyekhez kapcsolódó kürtjelzési rendszerrel. 

Az 1956-os magyarországi események 
teológiai megértésének kísérletét találjuk 
az evangélikus teológus Gerhard Sauter 
tanulmányában, amelyet egy 2006-ban, 
Budapesten tartott előadás alapján dolgo-
zott ki. Megállapítja, hogy a felkelés leve-
résével „… sötétség borult nem csak a 
kommunista rendszerre, de Svájcra is és 
mindenre a szovjet hatalom területén kí-
vül”. (Kijelentése W. Lüthi 1956 novem-
berében, Bernben tartott prédikációjának 
összefüggésében nyeri el teljes értelmét.) 

A Recenziók után a Hírek rovat áll, 
melyben értelemszerűen a Debreceni 
Hittudományi Egyetem eseményei kap-
nak fő helyet. 

Az alapvetés megtörtént. Az előz-
mények is megvoltak hozzá: Debrecen 
vonatkozásában nem csupán a Theologiai 
értesítő, hanem a Csikesz Sándor és 
Vasady Béla fáradozása révén kiadott 
Theologia Szemle is. Kísérje a folyóirat 
megjelenéseit az „egyetlen Fundamen-
tum” jókedve! 

Balogh Béla 

 
 


