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Novum 
III. Erdélyi Teológus-Doktorandusz Találkozó 

2014. október 2-án került sor a Pro-
testáns Teológiai Intézet tanácstermé-
ben a III. Erdélyi Teológus-Doktoran-
dusz Találkozóra, amelyen először 
Dávid István, a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem doktorandusza tartott 
előadást Egy mondat a spiritualitásról 
címmel. Felvezetésében a protestáns 
spiritualitás lehetőségeit, irányvonalait 
és akadályait vázolta fel, és rámutatott 
arra, hogy a reformáció teológiai iro-
dalma szinte forradalmi módon, de az 
előző korok irodalmát tekintve min-
denképpen hangsúlyosabban juttatta érvényre a szöveg, az írás szerepét a vallásos 
tapasztalat kérdéskörében. Már nem annyira a rítusok, inkább a szakrális szöveg-
hez való egyéni és közösségi viszonyulás határozta meg azt a szférát, amelyben a 
vallásos tapasztalat leírhatóvá vált. Így az a fajta dialógus, amit a különböző képi 
(ikonok), nyelvi (szentek élete) és rituális narrációk mentén alakul ki, egy kitünte-
tett szöveg által meghatározott eseményhez és az eseményről szóló tanúságtétel-
hez kötődött. A protestáns spirituális tapasztalat éppen a vallomásban, a tanúság-
tételben bontakozott ki. Nem mintha nem lett volna vallomás a reformáció előtt. 
Luther előtt ott volt Augustinus, Augustinus előtt pedig Pál apostol, Pál apostol 
előtt pedig a próféták, akik beszélni kényszerültek. De a reformáció után a szent 
liturgia hangsúlyozottan az elmondás, a beszéd, a tanúságtétel liturgiája lett. Dá-
vid István arra is rámutatott, hogy nem minden beszéd és nem minden értelme-
zés segíti elő a szöveg jelentésrétegeinek előbukkanását. A Szentírás csak feltétele 
és nem garanciája a protestáns spiritualitásnak. 

Batizán Attila hollandiai tanulmányútjáról számolt be Teológiai kutatás és kuta-
tói munkacsoportok Hollandiában címmel. A kampeni tanulmányév sok-sok tapasz-
talatát, a holland munkamódszer másságát, az ottani felsőoktatás kínálta lehető-
ségeket osztotta meg a jelenlévőkkel. 

A délután folyamán konferenciák, publikácós és ösztöndíj-lehetőségek, va-
lamint a jövő évi találkozások megbeszélése zajlott. 

Találkozóinkra várjuk a továbbiakban is azokat, akik teológiai témájú dokto-
ri kutatást végeznek, vagy ennek elkezdését tervezik. Jelentkezni lehet Simon 
Jánosnál, az Erdélyi Teológus-Doktorandusz Találkozó elnökénél (+40-745-
264248). 
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