
 

Lectori salutem! 
 

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet az erdélyi protestáns 
lelkipásztorképzés több évszázados tradíciójának örököseként 
folytatja oktatói és nevelői tevékenységét. Míg a nyugati teoló-

giai képzést általában az jellemzi, hogy ez egyetemi szinten kizárólag teo-
lógiai szakképzést nyújt a hallgatók számára, addig Erdélyben, akárcsak 
Magyarországon, az egyházi alapítású hittudományi – egyetem és fakultás, 
illetve teológiai akadémia – főként a lelkipásztori szolgálatra készíti fel a 
hallgatókat. Ezek a felsőoktatási tanintézmények szoros kapcsolatot tarta-
nak fenn egyházaik gyülekezeteivel, és hallgatóik – a teológiai tudomány 
mellett – fokozatosan elsajátíthatják a lelkipásztori szolgálathoz szükséges 
alapvető gyakorlati ismereteket és képességeket. E kettős irányultságuk, te-
hát, egyaránt megköveteli a tanárok és hallgatók egyházi elkötelezettségét 
és a felsőoktatáshoz elengedhetetlenül fontos tudományos igényességet. 

A jelenkori felsőoktatási követelmények különös hangsúlyt fektetnek a 
tudományos és kutatói munka művelésére. A Protestáns Teológiai Intézet 
1949-től egyetemi szinten nyújtott hallgatóinak lelkipásztori szolgálatra né-
ző teológiai szakképzést és végzett tudományos munkát. Ezt a rangját meg-
őrizte az azóta eltelt évtizedek folyamán, illetve ebben az esztendőben 
ismételten elnyerte ezt, éspedig a legújabb felsőoktatási, akkreditációs elvá-
rásoknak megfelelően.  

Teológiánk, tehát, hivatalosan elismert keretek között, az európai és a 
hazai igényekhez illeszkedve képez lelkipásztorokat az erdélyi református, 
evangélikus és unitárius egyház számára; ugyanakkor az Intézet akkredi-
táltsága még inkább serkent arra, hogy kiszélesítsük az eddigi és a jelenlegi 
tudományos munka feltételeit, összehangoljuk az egyéni és csoportos mun-
kaprogramokat, a kutatás során elért eredményeket pedig az egyházi és tár-
sadalmi nyilvánosság elé tárjuk. Ennek érdekében hívtuk létre a Protestáns 
Teológia Kutatóintézetét, amely keretet biztosít egyetemünk oktatóinak, dok-
torainak, díszdoktorainak, doktorandusainak és hallgatóinak, a teológiai 
tudomány vagy az azzal rokon diszciplínák művelőinek, hogy tudományos 
munkájukban elért eredményeket megismertessék a nyilvánossággal. 

Célunk az, hogy évente legalább egy olyan tanulmánykötetet jelentes-
sünk meg, amely tükrözi az erdélyi protestáns teológia tudományos kutatá-
sainak gyümölcseit. Törekvésünk azonban nem tudományos öncélúságból 
fakad, hanem az egyház iránti elkötelezettségből, hogy ezzel is hozzájárul-
junk az egyház evangéliumi megújulásához, és érvényre juttassuk vilá-
gunkban a keresztyén értékrendet.  

A kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóintézete által indított könyvso-
rozat nem tekinthető egészen újszerű vállalkozásnak. Teológiánk ugyanis 
már 1927-ben elindított egy olyan sorozatot, amely a református teológiai 
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tudomány gyümölcseit tette közzé: Dolgozatok a református theologiai tudomány 
köréből. A kiadványok folyamatos megjelenését azonban megakadályozta a 
második világháború után berendezkedő nacionál-kommunista és ateista 
hatalom, amely betiltotta sok más egyházi kiadványunkat is. A Kolozsvári 
Teológia református-evangélikus tanárai 1995-ben indították újra az egykori 
Dolgozatok sorozatot a Határidő. Teológiai tanulmányok című kötettel, amelyet 
majd más öt kötet követett.  

A kolozsvári Protestáns Teológia Kutatóintézetének most induló sorozata, 
a Studia Doctorum Theologiae Protestantis mindhárom erdélyi – a református, 
magyar evangélikus és unitárius – protestáns felekezet teológiai tanárainak 
és a teológiával rokon diszciplínák szakembereinek nyújt lehetőséget a pub-
likálásra, és pedig úgy, hogy nem szünteti meg a korábbi református és evan-
gélikus kezdeményezésre újraindított Dolgozatok sorozatot. 

A tanulmánykötetben közölt dolgozatok a teológiai tudományok klasszi-
kus csoportosításának megfelelően sorakoztattuk fel. A bibliatudományok 
köréből öt, a gyakorlati teológia köréből négy, a rendszeres teológia köréből 
három, az egyháztörténet köréből pedig ismét öt dolgozatot közlünk. E cso-
portosítás viszont nem zárja ki, sőt olykor megköveteli az interdiszciplina-
ritás elvét is, és ezt egy-egy tanulmány esetében észre is vehetjük.  

A dolgozatok általános jellemzői: a tudományos igényesség, a szakmai 
jártasság, az időszerűség, a forrásirodalom gazdagsága, az evangéliumi 
lelkület és gyakorlati alkalmazhatóság. Szerzői a kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet teológiai tanárai, valamint dr. Gaal György irodalom- és 
művelődéstörténész, aki Intézetünk tiszteletbeli professzora, Kurta József 
főkönyvtárosunk és Simon János református doktorandus.   

Úgy érzem, hogy a tanulmánykötetünkben közölt dolgozatokkal nem-
csak az egyetemi tudományos közélet igényeinek sikerül megfelelni, ha-
nem áldásos szolgálatot teszünk anyaszentegyháznak is! 

Abban a reménységben indítjuk útjára sorozatunk első kötetét, hogy az 
szeretetben és hitben, kölcsönös megértésben és türelemben, szolgálatban 
és tudatos felelősségben vezet közelebb Istenhez, felebarátainkhoz és a te-
remtett világhoz. 

Munkánk által Istennek legyen dicséret és dicsőség! 
 
Kolozsvárt, 2010. szeptember havában  
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