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Tudományos munkásságának értékelésére nem vállalkozhatok, mert szakte
rületünk nem egyezik, de néhány adat beszédes e tekintetben. 2004—2010 kö
zött 5 önálló kötetet jelentetett meg. Szakterületén 1999—2008 között 4 kötetet 
szerkesztett, 1996—2014 között 22 tanulmányt írt, 9 szaktanulmányt publikált 
külföldön, 12 konferencián tartott előadást. Szakterületén kívül 9 könyvet szer
kesztett, 18-at lektorált, és 171 tudósítást, hírt, ismeretterjesztő írást közölt. 
Emellett 2012—2014 között öt doktori tézist elbíráló bizottságnak volt a tagja.

Az elmondottak természetesen csak felvillantott jelzések, a jéghegyek csú
csai, hiszen sem az alkalom, sem a laudáció műfaja nem teszi lehetővé szá
momra, hogy életművét a maga terjedelmében és mélységében végigelemezzem 
— mellékesen nem is az én feladatom, nem vagyok szakmabeli. Az én tiszten itt 
csupáncsak annyi, hogy meggyőzzem a jelenlévőket: jó helyre került ez a kitün
tetés. És meg vagyok győződve, hogy elmondottak után ezt mindenki így is ér
zi.

A felsorolt száraz adatsorból egyértelműen kiderül, hogy Adorjáni Zoltán 
vállán sok kereszt van, amelyeket évek, sőt évtizedek óta kitartással hordoz. 
Most még egy kerül oda az előbbiek mellé. Ennek hordozása viszont már biz
tosan nem jár olyan nagy erőfeszítéssel, mint az eddigieké. Viselje jó egészség
ben! Megérdemelte. Megérdemelte, mert felismerte, hogy az Istentől kapott 
számtalan kegyelmi ajándék felelősséggel jár, és ezt a felelősséget vállalta.

A dicséret és a dicsőség Istené, Adorjáni Zoltánnak pedig marad továbbra is 
a munka. A munka Isten ügyéért. Mert nincs annál nagyobb megtiszteltetés, és 
annál nagyobb dicsőség, hogy Isten a maga ügyének intézésére méltat.

Buzogány Dezső

A IV. Erdélyi Teológus-Doktorandusz Találkozó
A IV. Erdélyi Teológus-Doktorandusz Találkozóra folyó év június 2-án ke

rült sor. Délelőtt Máthé Farkas Zoltán lelkipásztor tartott előadást A. prédikáció 
mint metafora. Miért és miképpen tegyük nyitottá a syósgéki igehirdetést? címmel. Az 
előadás alapjául a Kísérlet a prédikáció nyitott műként való megalkotására című tanul
mány szolgált. Ez a nagy lélegzetvételű írás a Református Syemle 2009/1-es szá
mában jelent meg (37—84. old.).

Máthé Farkas Zoltán abban látja a nyitott prédikáció előnyét a lezárt, kész 
válaszokat kínáló prédikációval szemben, hogy ez továbbgondolásra, az „Igéből 
való kikapcsolódás helyett, a bennt maradásra” serkenti a hallgatót. A nyitott 
igehirdetés ötlete Gerhard Martin Marceltől származik, és ebben a megközelí
tésben a brueggemanni per-metafora által képviselt hermeneutikai modellen 
dolgozható ki. E modell szerint az egyház léte az Istent megmutató, közösségi
leg és egyénileg elfogadott/kanonizált tanúságra épül. Ezért nem mindegy, 
hogy ez a tanúságtétel miképpen fogalmazódik meg.

Az előadás homiletikai részében olyan prédikáció elkészítésének gyakorlati 
kérdései kerültek terítékre, amelyben megvalósul a nyitottság, értelmezési kény-
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I I P H |  szert teremt a hallgatóban, és bevonja őt
! , a tanúságtétel világába. Az előadó gya

korlatban is bemutatta az elmélet alkal
mazhatóságát. Az előadást pedig élénk 
megbeszélés követte.

Máthé Farkas Zoltán után Lőrincz- 
Lukács Csilla ismertette a homiletikai 
szakirodalom két viszonylag új és provo
katív könyvét: Craig A. Loscalzo apo- 
logetikus homiletikáját (Loscalzo, Craig 
A.: Apologetic Preaching: Proclaiming Christ to 
a Postmodern World. InterVarsity Press 
Academic, Downers Grove, Illinois 

2000) és Theo Pleizier hallgatócentrikus homiletikai módszertanát (Pleizier, 
Theo: Religions Involvement in Hearing Sermons: A Grounded Theoty Study in 
Trtpirical Theology and Homiletics. Eburon Academic Publisher, Delft 2010).

Craig A. Loscalzo könyvének kiindulópontja, hogy a kételyek beférkőztek 
azoknak szívébe is, akik templomba járnak, és ez olyan ambivalens helyzet, amely 
tovább fokozza a szószéki ambivalenciát, a bizonytalanságot, éspedig azt, hogy 
már alig merünk kategorikusan kimondani valamit. Mindezeket a maga világából, 
az amerikai kontextusból vett példákkal igazolja. Igehirdetőként azt keresi, hogy 
melyek azok a kapcsolópontok, amelyek által közelebb lehet kerülni a posztmo
dem emberhez. Ezt úgy teszi, hogy a posztmodernizmust homiletikus szem
szögből elemzi részletesen. Apologétaként arról akar meggyőzni, hogy komolyan 
kell vennünk a posztmodemet. Nem ítéletet kell kimondani felette, viszont nem 
is kell mindenben azonosulni annak értékrendszerével és módszerével. Loscalzo 
gyakorlatias és inspiráló könyve olyan kulturális elemzésre építő homiletikai vá
laszkeresés, amelyet erdélyiekként is nagy haszonnal olvashatunk.

A második bemutatott könyv, Theo Pleizier doktori disszertációjának szer
kesztett változata, amely hiánypótló mű. Olyan homiletikai területet kutat és 
foglal rendszerbe, amely eddig elkerülte a figyelmet. Noha a homiletika történe
te során néhányan már kutatták a hallgatás és feldolgozás folyamatát, ő most 
empirikus kutatásra építve írja le a hallgatói tevékenység folyamatát, és ezt 
homiletikai rendszerbe is foglalja.

Pleizier könyve három fő részre oszlik. Az elsőben a kutatás emberközi és 
vallásos területét mutatja be. A másodikban a Grounded Theory („út az adattól az 
elméletig”) metodológiai leírását nyújtja. A harmadik részben pedig azt mutatja 
be, hogy a gyakorlati teológiai szempont miként formálja az elméleti rendszert. 
Ezt követően olyan rendszert alkot, amely segítséget nyújt a hallgatói tevékeny
ség értelmezésében.

Empirikus kutatásaiból az derül ki, hogy a hallgató tevékenységének három 
lépcsőfoka van. Az első a megnyílás, amely egyfajta előkészület az istentiszteletre. 
A második az elmélyülés. Ennek három összetevőjét különbözteti meg: a tapasz
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talást, az érzékelést és az azonosulást A harmadik lépcsőfok pedig a hitbeli al
kalmazás az igehirdetés hallgatása közben. Pleizier könyve valóban új területe
ket térképez fel a homiletikában, és segít rendszerben látni azt a folyamatot, 
amelynek eddig lehet hogy csak részben voltunk tudatában.

A két könyv ismertetése után egy konferencia és a publikálás lehetőségeiről 
folyt beszélgetés. A találkozó közös ebéddel zárult.

A tervek szerint ebben az évben további két találkozóra kerül sor, amelyek
nek időpontja szeptember 25. és november 30. Ezekre az alkalmakra Simon 
János lelkipásztornál lehet jelentkezni. Telefonszáma: +40-745-264248.

Simon János

i  anevzaras
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben június 28-án zárult le a 2014— 
2015-ös akadémiai év. A délelőtti istentiszteleten főtiszteletű Kató Béla püspök 
szolgált, és a végzett magiszterhallgatókat az ApCsel 20,28.32 alapján buzdítot
ta az előttük álló egyházi szolgálatra:
I Tiseljetek gondot tehát magatokra és az 
egész nyájra, amelynek önzőivé tett titeket a 
Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyhá
zát, amelyet tulajdon vérével szetgett...
Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének 
ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és 
örökséget adhat nektek a szentek között.

Miután a végzősök ünnepélyesen A végzős magiszterhalgatók
fogadalmat tettek arra, hogy Isten Igé- évfolyamvezető tanáruk, dr. Kállay Dezső
je, valamint a református hitvallások, a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás 
szerint elkötelezik magukat az Anyaszentegyház szolgálatára, és gyakornoki köte
lezettségeiket úgy, amiként azokat az egyházi törvények a Szentírás és hitvallása
ink tanítása szerint előírják, mindenben hű és alázatos lélekkel kívánják betölte
ni, Kató Béla püspök átvette a végzős hallgatókat két református egyházkerület 
joghatóságának védelmébe, hogy szeptembertől gyakornok lelkipásztorokként 
kezdhessék meg gyülekezeti szolgálatukat. Az Erdélyi Református Egyházkerü
lethez tartozó végzősök a következők: Bedő Judit-Boróka, Kelemen Attila- 
Csongor, Kovács László, Köblös Lehel, Monda Sándor és Tusa Róbert; a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozók pedig: Egyed Ildikó, 
Gáti Tibor-Levente, Maior Emeszt-Dániel, Mészáros Mihály-Immánuel. Nevük
ben Kelemen Attila Csongor mondta el a következő búcsúbeszédet:

Kedves Testvéreim! Főtiszteletű Püspök Úr és Nagytiszteletű Tanácsos Úr! 
Nagytiszteletű Tanári Kar! Kedves Diáktársak, Szülők, Rokonok és Barátok!


