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Kettős jubileumot ünneplő tisztelt Egyetemi Közösség!
A PPKE Hittudományi Karának dékánjaként Teológiai Fakultásunk nevében tisztelettel és szeretettel
köszöntöm a Babes-Bolyai Tudományegyetem 25. születésnapját ünneplő Római Katolikus Teológiai Karát,
melynek történelmi gyökerei egészen a 440 évvel ezelőtt alapított és nagy múltú Kolozsvári Jezsuita
Akadémiáig nyúlnak vissza.
Örömmel kapcsolódunk be a jubileumi ünneplésbe, hiszen a budapesti és a kolozsvári Római Katolikus
Teológiai Karokat sok szál köti össze.
A múltra tekintve az első összekötő kapocs Pázmány Péter személye. Pázmány a Kolozsvári Jezsuita
Akadémia növendékeként katolizált 1583-ban, majd bíborosként 1635-ben Nagyszombatban megalapította
azt a Teológiai Fakultást, melynek jogutódja a mi Hittudományi Karunk, s azt az Egyetemet, melynek szellemi
örököse az Ő nevét viselő Katolikus Egyetem ma Budapesten. Hálával tartozunk az ősi Kolozsvári Jezsuita
Akadémiának Pázmány képzéséért.
Nagy örömünkre a közelmúltban és a jelenben az együttműködés egyre erősödő szálai kötnek össze
bennünket, melyeket tudatosan ápolunk és fejlesztünk. Hittudományi Karunk oktatói készségesen vesznek
részt a kolozsvári kollégák habilitációs eljárásaiban, ahogy a doktori munkák bírálatában és a doktori
védéseken is. Az évenként Budapesten megrendezett Teológiai Tanári Konferenciáinkon a kolozsvári fakultás
tanárai szívesen látott, rendszeresen előadók, ahogy a mi oktatóink is örömmel tartanak vendégelőadásokat
Kolozsvárott és Gyulafehérvárott. A szoros együttműködés abban is testet ölt, hogy egymás
szakfolyóirataiban rendszeresen publikálunk. Közös tervünk a hallgatói és az oktatói mobilitás további
erősítése az Erasmus keretében a két intézmény között. Ebben a szemeszterben pl. két kolozsvári diák is
tanul nálunk.
Az ősi múlt és a jelenben megvalósuló együttműködés mellett szorosan összeköt bennünket a közös
küldetés: a teológia és a teológus mindig is időszerű hivatása. Az Igazságnak, személyes életünk és a létezés
végső, átfogó értelmének a szenvedélyes keresésére, a Krisztusban megtalált Igazság örömére, mind
mélyebb megértésére és örömteli átadására hívjuk Hallgatóinkat és minden jószándékú embert. Útitársul
szegődünk hozzájuk, magunkévá tesszük kérdéseiket, de ösztönözzük is őket a szellemi restség és
felületesség leküzdésére, a végső kérdések feltételének bátorságára.
A keresztény bölcsesség, a „sapientia christiana” átadására törekszünk. Olyan kérdésekre keressük a krisztusi
kinyilatkoztatásból kiolvasható válaszokat, amely kérdések fel nem tétele elsekélyesítené és
elembertelenítené az életet. A keresztény bölcsesség az egész embert tartja szem előtt. Kitágítja szívét és
értelmét. A csupán hasznosságot és kényelmet szolgáló eszközök előállítására beszűkülő észt megnyitja a
létezés végső értelmét felismerő értelem tágasságára. A keresztény bölcsesség a megkülönböztetés
képességével és a koherens élet boldogságával ajándékozza meg az embert, kinek élete enélkül könnyen
szilánkjaira hullhat szét.
Ennek a nagyszerűre küldetésnek a teljesítéséhez kérjük és szívből kívánjuk Isten bőséges áldását a kolozsvári
Római Katolikus Teológiai Kar minden oktatójának és hallgatójának, a 25 és a 440 éves jubileum alkalmából!

