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Az Út református teológiai folyó-

irat a rendszeres teológiai, egyháztör-
téneti tanulmányok és főleg a gyakorla-
ti teológiai közleményei és a bibliai 
teológiát is érintő értekezései által vált 
méltó sajtótermékévé annak a tudo-
mánynak, amelynek hivatása folytonos 
reformáció, illetve reformálás alatt tar-
tani az egyházat és a hozzá tartozó kö-
zösséget. 

A 20. század második évtizedében 
olyan szellemi-lelki mozgás indult be 
Erdélyben, amely elsősorban a Ravasz 
László nevéhez fűződik: „az építő teo-
lógia”. Ez a teológiai szemlélet a gyü-
lekezeti szolgálatban (egyházi belmisz-
szióban) válik élővé. A belmisszió 
Erdély-szerte mozgalommá nőtte ki 
magát Imre Lajos vezetésével, és eh-
hez Az Út szolgáltatta a lelki táplálé-
kot. A belmisszió céljából megalakult 
nőszövetség, férfiszövetség gyüleke-
zeti csoportjait és az ifjúsági egyesüle-
teket az Erdélyi Református Egyház-
kerület kolozsvári Theologiai Fakultá-
sa irányította, lecketervekkel táplálta a 
vallástanítást, igehirdetési vázlatokkal, 
elmélkedésekkel segítette a lelkészek 
munkáit, és szorgalmazta azt a szem-
léletváltást, amely szerint a Kijelentés-
nek (a Szentírásnak) kell a középpont-
ba visszakerülnie. Ez volt Tavaszy 
Sándor által szorgalmazta Ige-teoló-
gia. Így az újreformátori teológia 
ugyan új látást, szemléletmódot adott 
a folyóiratnak, de Az Út továbbra is 
megmaradt az építés, a belmisszió 
szolgálatában. 

A folyóirat 1944-ben szűnt meg, és 
nem sokkal ezután a hatalom felszá-
molta az egyházi szövetségeket, egye-
sületeket és intézményeket is. De a 
szerkesztő teológiai tanárok által kö-
zölt segédanyagok, viták, közlemé-
nyek, következtetések, teológiai isme-
retek alapként és forrásanyagként 
szolgálnak a mai nemzedékeknek is. 
Ezért volt fontos összeállítani azt az 
adattárat, amely Az Útban megjelent 
cikkanyagnak nemcsak címjegyzéke, 
hanem tárgymutatója is. 

A repertórium lajstromot készít, 
összegez a cikkek felsorolásával, tük-
röt tart kezünkben a folyóiratról. 
Egyháztörténeti dokumentum a teo-
lógia mint intézmény 20. századi 
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múltjáról és az ott tevékenykedő, tár-
sadalmat alakító szakemberek, teoló-
gusok munkájáról, szakmaiságáról, va-
lamint a teológia mint tudományág 
alapját meghatározó teológiai irányzat-
ról: az újreformátori teológiáról. Rend-
szerezésével, visszakereshetőségének 
biztosításával forrásmunka: a lelkészi 
hivatást felvállalók munkáját segíti. 

Részletekbe menően dolgozza fel a fo-
lyóirat anyagát. Tematikus beosztása 
mellett pedig pontos mutatók teszik 
használhatóvá ezt a teológiai szak-
anyagot. Egyszóval kézikönyv elsősor-
ban a teológusok, de a laikusok számá-
ra is. 

Bak Ágnes 


