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BERECZKY ALBERT TANITASA

Bereczky Albert posztumusz könyve (Hálaadás, a Református Zsinati Iroda Sajtóosztályának
kiadása, 1980) -melynek anyagát gondos szerétettel válogatta össze a kötet szerkesztője- beszé
des dokumentuma Bereczky Albert áldott szolgálatának, annak az egyetemes ajándéknak, amit
az isteni kegyelem a nagy püspök életművébennemcsak a .magyarországi egyházaknak, hanem
egész magyar népünknek, sőt a világkeresztyénség ma élő generációjának adott. '

AZ IGEHIRDETŐ.Bereczky Albert Pozsonyi úti református lelkész, 1948-tól 1958-ig Duna
melléki református püspök, 1952-től Budapesten a Kálvin téren lelkipásztor, külsoleg valóban
olyan volt, amilyennek Zsindelyné Tüdős Klára rajzolja (Isten markában, 9. L): " ... fekete kabá
tos, vékony, magas, idősebbember .. '. rendkívül rokonszenves, nyájas, szelíd, sápadt arcú" férfi.
Ez a törékeny testű, csendes szavú férfi azonban a korabeli Budapest egyik legvonzóbb reformá
tus igehirdetője. Már a Magyarország című lap 1943. április 27-i számában ezt írja róla Ignácz
Rózsa: "A pap, akinek szavát hallani messziről elzarándokolnak a pesti és budai emberek, nem
híres ember, gyenge hangja van. Nem pályázik Cato erényeire, sohasem szónokol, beszédei nem
irodalmi műremekek... A templom zsúfolvavan, amikor igét hirdet. Az a titka, hogy szinte sze
mélytelen és olyan tisztán minden emberi hozzáadás nélkül szólja az evangéliumot, mintha maga
Krisztus szólna. A közönség nyújtott nyakkal figyelt ... Mikor ez a pap beszél, mindenki úgy ér
zi, hogy vele beszélt személy szerint."

Hasonlóképp számol be a Bereczky-igehirdetések hatásáról Tüdős Klára is: .Papot én addig
csakszónokoini hallottam, de olyan egyszeruen, közvetlenül beszélgetni az Isten dolgairól, mint
ahogyan Ő tudott, soha. Ott ragadtam a bibliaórákon és magam sem tudom hogyan, de a végén
az imaközösségbe is belesodródtam. Olyan természetesen és egyszerűen beszélt ez a pap az Úr
Jézussal imádkozás címén, hogy rám ragadt a bizalma és én is meg mertem szólítani Jézust. Kü
lönös élmény volt az az első imádság é~ valami különös, sosem érzett örömet okozott. Fény gyul
ladt a szívemben s ennél a fénynél teljesen új világításba kerültek helyzetek, emberek, sőt éti ma
gam is" (i. m, 13. \.).

Ennek a szelídségében hatalmas, megragadó igehirdetésnek tizenegy beszédes darabját vette
be és nyújtja át az olvasóknak a Hálaadás cimű kötet. Ez a tizenegy szószéki gyöngyszem külön
tanulmányt érdemelne. Igencsak érzékelhetőka Bereczky-prédikációk sajátosan református, ma
gyar és 'ökumenikus ízei. De mi most mégsem ezekből az ízekből kívánunk kóstolót adni, hanem
másik három vonásra rámutatni. E beszédekből kiderül, miért volt Bereczky Albert igehirdetése
hiteles. Azért, mert igehirdetései úgy születtek, ahogyan arról maga vall a Hálaadás :32. lapján:
"A bibliaolvasásom ebben az évben is, mint évek óta immár, úgy történik, hogy naponta egy kis
fejezet újszövetségi részt és egy teljes fejezet ószövetségi részt olvasok az Exodus bibliaolvasó ka
lauza szerint. Amit így, a magam élete számára kapok az Igéből, abból születik meg az igehirde
tés is." De jól mutatja e néhány prédikáció azt is, hogy mint a legnagyobb keresztyén igehirdetők

szava (Szent Ágostoné, Spurgeoné), úgy Bereczky Albert igehirdetése is mélyen együttérzo,~i
gasztalá, lelkigondozó szó: "Ha megértenéd "\ mondja a Négy nagy szó című prédikációban -,
hogy te milyen becses, milyen drága vagy Istennek: egészen bizonyos, megolvadna a szíved a há
lától és az örömtől, hogy te, egy ilyen ember mint te, olyan becses, olyan drága, olyan értékes
vagy az Isten előtt, hogya' Jézus Krisztus teéretted meghalt ... " (12. l.). És még egy vonás: a
döbbenetes idoszerűség. Ízelitőűl néhány mondat abból a prédikációjából, melyet akkor mon
dott, amikor hazánkban sok templomban, sokféle gyülekezetben az Irgalmas Samaritánusról
szólott az igehirdetés: " ... itt van most a bűnbánat perce, ha megértette az irgalmas samaritá
nusnak ezt az üzenetét a magyar keresztyénség. Meg vagyunk ítélve Istentől ... Szeretetet prédi
kálunk és gyűlöletet élünk ... Egy segíthet rajtunk. Az, hogyha bűnbánatunk őszinteségében
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feltekintünk a mi Irgalmas. Samaritánusunkra : Jézusra ... Ö felvette a keresztet ... " (53. 1.). Ez
az idézet azért is jellegzetes, mert Bereczky Albert itt nemcsak a Pozsonyi úti református gyüle
kezethez, nem is csak a református gyülekezetekhez, hanem a magyar keresztyénséghez szól.

-,

AZ EGYHÁZI KÖZ/RÓ. Bereczky Albert nem püspökké választása által lett népünk prédiká
tora. Püspökké választása annak az alázatos, de következetes prófétai szolgálatnak a gyümölcse
is, mely szelgálatot már századunk tízes éveinek végétől kezdve folytatott egyházunk életében.
Mégpedig nem csak a mondott, hanem az írott szó eszközével. Műveinek pusztán statisztikai fel
sorolása érzékeltetheti, hogyan lett neve ismert és megbecsült a legszélesebb egyházi közvéle
ményben. 1917 és 1960 között száztizenhat önálló művet, füzetet, traktátust írt és publikált. Ezek
mellett a különböző folyóiratokban. kalendáriumokban mintegy ezerhétszáz hosszabb-rövidebb
cikket, tanulmányt, írást közölt. Ignácz Rózsa szerint nemegyszer úgy, hogy alá sem írta a nevét.
Ö maga több folyóiratot szerkesztett, adott ki, vagy volt társszerkesztője különbözö élettartamú
egyházi lapoknak : a Református Igehirdető-nek, a Keresztyén Család-nak, a Református Figyelő

nek, a Hit és Szolgálat-nak, a Református Sion-nak, a Református Élet-nek és a Válaszadás-nak.
Igazán azonban híres prédikáció-sorozatai (Igazi Vigasztalás, Hegyibeszéd, Boldogok. Ez utóbbi
német nyelven is megjelent), de főleg prédikációs kötetei: az Ajtonyitás, a Két ítélet között, a Kes
keny út, a Hitben való engedelmesség és ökumenikus viszonylatban is jelentős missziótudományi
műve, a Die Entscheidung der Kirche und ihre Mission (Bp., 1963) és Az egyház prófétai szolgálata
című diszdoktori értekezése tették ismertté nevét itthon és külföldön.

Bereczky Albert személyében a magyar református gyülekezeti ébredés, az építő egyházi sajtó,
a kálvini teológia és a bibliás református kegyességbőlfakadó egyházi ellenállás ismert, nagy te
kintélyű képviselője került a Duna mellék püspöki, majd a Magyarországi Református Egyház
lelkészelnöki székébe.

A MAGY4R NÉP SZERELMESE. Hogyan lett azonban Bereczky Albert egész népünk prédi
kátorává ? A folyamatot megragadó őszinteséggelmondja el posztumusz könyve egyik írásában:
"A szokványos kifejezéssel élve magam is egy pietista típust képviseltem - olvassuk -, amelyik
abban a lényeges vonásban különbözött az úgynevezett egyesületi vagy közösségi keresztyénség
től, hogy minden erejével a gyülekezetben akart ébredést és életet, az egyházban látta nemcsak
munkaterületét, hanem lelki otthonát is ... Budapest egyik külvárosi gyülekezetében szolgáltam
a harmincas években és csak itt-ott tudott feltörni bennem az elaltatott lelkiismeret, amikor sze
gény inasgyerekek nyomorult sorsát vagy tömegszállásokon összezsúfolt, szerencsétlen hajlékta
lanok úgynevezett lakását láttam ... A hitlerizmus megriasztotta lelkiismeretemet ... a nálunk
is mind erősebb' antiszemitizmus sok aggodalmat váltott ki bennem. De az igazi fölriadás
1938-ban következett be ... Kitört az első, csúfosanelveszített világháború után a második és ez
sokkal mélyebb szégyenbe és romlásba vitte szegény népünket, mint bármilyen addigi azelőtt ...
A háboru nemcsak sok százezer szerencsétlen magyar embernek életébe került kint a harctere
ken, hanem végigsöpört szinte lépésről lépésre az ország egész földjén ... Az egyéni kegyesség
mindig áldott, de önmagában elégtelen és szűk világából Isten kényszerítő ereje kiparancsolt a
nép, a nemzet, a világ életének nagy ütközőpontjai közé" (93. 1.).S Bereczky Albert helytáll eze
ken a pontokon. A nagyon nehéz napokban általában nyolcszázra tehető a keresztelések száma a
Pozsonyi úton, mivel jó ideig egy-egy keresztlevél életmentést jelentett. A "fekete kabátos, vé
kony, szelíd, sápadt" férfi az üldözöttekért érzett krisztusi felelősséggel hozta-vitte a mentesítő

iratok százait. Hogyan is írja a szemtanú, Zsindelyné: "A szegény Pozsonyi úti pap részt vett ab
ban a küldöttségben is, mely az új kormányfőnél, Sztójainál tiltakozott az egyház nevében a de
portálások ellen. És milyen állapotban került vissza onnan. Sírva, jajgatva, kétségbeesve, hogy
milyen kezekbe került az ország, de bátran járt a várba, menteni, akit bírt. .. Bujdosókkal lett
tele a Pozsonyi úti parókia is ... Egy napon aztán a papnak is menekülnie kellett. hazulról" (i. m.
34. 1.).De Isten megvédte hűséges szolgáját, sőt egészen új, szokatlan feladatokkal bízta meg.
A szolga így vall erről a Hálaadás-ban: "A nagy összeomlás után megkezdődőúj magyar életben
átmenetileg részt kellett vennem a gyakorlati politikai életben is. Az ellenállás évei alatt olyan
személyi szálak szövődtek közöttem és a világnézetileg tőlem igen messze álló emberek között,
hogy nem térhettem ki az aktív politizálás kötelezettsége elől. Több mint egy évig voltam állam-
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titkár, majd a parlament külügyi bizottságának elnöke. Tudtam, hogy igazi munkaterületem az
egyház sajátos szolgálatában van. De azt is tudtam, hogy ez a szolgálat nem független attól a
néptől, amelynek húsából és véréből valók vagyunk mi is" (95. 1.).

AZ EGYHÁZKORMÁNYZÓ. Bereczky Albert személyében egy testi-lelki alkatában, jellemé
ben, gondolkodásában szószékre rendelt, ízig-vérig igehirdető került a hazai Peformátus egyház
egyik püspöki székébe. Bereczky Albert egy évtizeden át az igehirdetés törékenynek látszó eszkö
zével kormányozta egyházát. Egyházkormányzása - ma már ez világosan látható - tulajdonkép
pen egyfajta koncentrált evangelizáció, ébresztés.főlrázás. kijozanitás volt. A Jézus Krisztus által
mutatott keskeny út (kis út) felfedezése és felfedeztetése. De beszéljen inkább ő erről a felfedezés
ről: "Valami nagyon nehéz dologra vállalkoztunk mi. A megszokott magyar fölény sok hangos
és beidegződött frázisa után megszólaItatni a mi igaz örökségünket: a XVI-XVII. századi ma
gyar reformátorok bűnbánóprédikációinak hangját. Ezek a prédikátorok - közöttük pl. a ma
gyar bibliafordító Károli Gáspár - az ország romlásának, a török hódításnak, a Habsburg csapá
soknak okát merészen magában az Úr Istenben keresték. Mi is rájöttünk, hogy igazi bajunk for
rásához az Ige vezet, hogy »pere van az Úristennek az ő népével«. Ha tehát egyházunk meg akar
ja helyét találni a teljesen megváltozott, új magyar életben ... akkor egyházunknak elsősorban

nem az államhoz kell igazodnia, hanem Istennel kell perét rendbe tennie, aminek egyetlen módja
van. Őelőtte le kell tenni a fegyvert és megvallani: Igazak Uram és igazságosak a te ítéleteid."

Bereczky Albert nagy felfedezés, volt, hogy uralkodik a mi Istenűnk ! S hogy: "Az Ő uralma
nemcsak a kiválasztott kegyesek kis körére terjed hanem az ő uralma hatalmas és fenséges,
kiterjed a népre és a népekre, és érvényes mindenre Az ő ítélete és kegyelme között halad a mi
egyházunk keskeny útja és se jobbra, se balra nem térhet leróla. Előtte megy, aki őt elhívta ...
maga az Ő ura, aki egyben a világ Ura is ... Az Ő nyomdokain a táguló szeretet látomását nyer
tük napról napra és évről évre ... Ez az egész belső folyamat, a bűnbánat a megítélt múltért, a há
laadás a kegyelemből kapott új élet lehetőségéért, a szeretetben való szolgálat, ez az a keskeny út,
amiről szó van." Miért keskeny? Bereczky Albert szerint azért, mert "hol az élő hitet kellett az
egyházban védelmezni a mindenáron alkalmazkodó emberek opportunista törekvésével szem
ben, hol az introverz kegyességet ostromolni, hogy lássa meg, vegye észre és tegye azt, amit Isten
éppen most és itt eléje ad lehetőségül és feladatul". Ha az egyház az alázatos hit engedelmességé
ben él és szolgál az ő Urának, különbséget tud tenni az egyház változatlan és időszerű feladatai
között. Így fogja felismerni, hogy a mindent egybefoglaló parancs a szeretet szent törvénye. En
nek a szeretetnek pedig konkrét területe szélesedő körben a város vagy község, melynek területén
a helyi gyülekezet él, az a nép, nemzet, amelynek életébe bele van ágyazva az egész teremtett vi
lá:g(Oikumené-emberiség, földkerekség), amelyet Isten úgy szeretett, hogy az ő Egyszülött Fiát
adta érte - tanította Bereczky Albert.

A MAGY4R ÖKUMENÉ EGYIK ÚTTÖRŐjE. Bereczky Albert posztumusz könyve tükré
ben is a magyar ökumené "töretlen hívének és gyakorlójának" bizonyul. Az idősebb nemzedék
talán még nem felejtette el, milyen meleg, baráti szálak fűzték őt Bánáss római katolikus püspök
höz. Név nélkül, de maga is megemlékezik erről egyik előadásában : "És jórészt a római egyházat
is ideszámíthatjuk, akinek számottevővezető emberei közül sok olyan barátom van (még inkább
volt s már csak a túlpartról integetnek felénk), akik küzdő testvéreink voltak es maradtak a tör
ténelmi sorsforduló idején az egyház helyes útjának keresésében és engedelmes megtalálásában"
(89. 1.).

Ökumenikus lelkületének szembetünő 'vonása az alázatosság. "Tudom, hogy nem beszélhetek
hivatalból valamennyi magyar keresztyén egyház nevében - írja az A mi keskeny utunk cimű ta
nulmányában. - De - folytatja - ami itt nálunk történt és történik, arról hittel mondhatom, hogy
nem egy-két ember ügye volt és lesz, hanem valósággal az egész magyar keresztyénségé" (88. 1.).
Nem kívánt tehát szólni az egesz magyar keresztyénség nevében, de ugyanakkor nagyon is kí
vánt szólni az egész magyar keresztyénséghez. éspedig mindenekelőtt a bűnbánat hangján: "EI
ismerjük és-fájlaljuk atyáink tévedéseit és őszintén bánj uk a magunkéit. Isten bocsánatát kérjük
olyan szavakért, amelyekkel az igét akartuk szolgálni, de néha csak elhomályosítottuk velük ...
Isten bocsánatát kérjük azért" hogy a világ gyűlölködését tükröztük ... " (83. 1.). Honnan ez az
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alázat és őszinteség? Nos abból a teológiai felismerésből, mely szerint: "Az egyetemes (katholi
kus) egyház valamennyi ágazatába tartozó testvéreinktől függetlenül a presbiteriánus és refor
mátus egyházak nem lehetnek engedelmesek az Úr Jézus Krisztusnak" (85. 1.). A továbbiakból
pedig mintha csak XXIII. Jánosnak a lelke szólna: "Mi magunk készek vagyunk elfogadni min
den hívást a testvéregyházaktól olyan vélemény-és tapasztalatcserére. amelyben a keresztyének
újból alávetik magukat az egyház Urának. S mi is mondjuk a magunk hivását mindazok felé,
akik hajlandók velünk együtt Krisztus ítélete alá vonni hagyományaikat, keresve az ő helyreiga
zítását és azokat, akik készek arra, hogy elhagyják azt, amit Ő nem helyesel ... Az egész egyház
zal együtt várjuk azokat a meglepetéseket, amelyekkel a történelem Ura meggyorsítja megújulá
sunk ütemét, valamint azokat az új formákat, amelyekkel a szakadatlanul újjáteremtő Isten
megdöbbent bennünket, miközben biztosítja egyházának fennmaradását" - olvassuk a Hála
adás-ban (85. 1.). Bereczky Albert azért volt a magyar ökumené fáradhatatlan úttörője, képvise
lője- sőt egyik teológiai megalapozója is, 'mert egzisztenciális élménye volt az egyházak össze
tartozása. Igy számol be erről az élményéről : "A mi egyházunk theológiai gondolkodásában
nagy jelentőségü volt az a felismerés, hogy nem vagyunk a többi egyház életétől függetlenül élő

egyház, hanem beletartozunk az egyházaknak abba a közösségébe, amelyről az Apostoli Hitval
lással valljuk, az Una Sancta ecclesiá-ba. Az ökumenikus érdeklődés,majd szeretet.imajd felelős

ségtudat meggyökerezett a gyülekezetek életében és az ökumenikus szó majdnem olyan magyar
rá lett, mint a presbiter. Imádságban és közösségtudatban újra meg újra átéltük az egyház egysé
gének hitbeli valóságát és örvendeztünk annak, hogy a most még nem látható egység boldogító
előízét kóstolhatjuk" (147. 1.).

Nem szeretnénk szerénytelennek látszani, de úgy tűnik, a fentiek alapján bátran kimondhat
juk: az a tény, hogy hazánkban is lehetségessé vált a nyílt ökumenikus dialógus és a gyülekezeti
szintű szerény, de valóságos ökumenikus "nyitás", hogy kereshetjük a közös szolgálat (diakónia
charitas) útjait és módjait, hogy tudunk egymásért, és olykor már egymással is imádkozni, hogy
saját nézeteink kizárólagossága helyett kezdjük Pál apostollal vallani, hogy "Rész szerint van
bennünk az ismeret", azt a magyar keresztyénség legújabb történetében Bereczky Albertnek is
köszönhetjük. Hitünkkel ezért Istennek kell hálát mondanunk. Hálát azért, hogy Bereczky Al
bertet adta sokat szenvedett- népünknek és egyházainknak. Hogy annak a gazdag aratásnak,
melynek egyházunkban a hetvenes években voltunk és reménységünk szerint a nyolcvanas évek
ben leszünk tanúi és munkálói, Bereczky Albert és nemzedéke volt a magvetője. Bereczky Albert
kötetének felelős kiadója Tóth 'Károly püspök és barátja, akönyv felelős szerkesztője, Hajdu Pé
ter lelkipásztor ezt a hálaadást kívánták magával a kötettel s a kötet címével is kifejezésre juttat
ni. Ahogyan a szerkesztő előszavában is olvassuk: "Ezzel fejezzük ki mindnyájan, akik örökösei
és'tanítványai vagyunk, Isten iránti hálaadásunkat őérette, magunkat is és az utánunk jövőket is
emlékeztetvén az Igére: Hadd tudják meg, hogy próféta volt közöttük (Ez 2,5)."

Bereczky Albert posztumusz könyve nem más, mint nyilt kérdés a ma élő egyházi nemzedék
hez: Jól értjük-e Istent? Jól értjük-e a Bibliát? Jól értjük-e a történelmet? Sejtjük-e már vala
mennyire is a Szentháromság Isten üdvtörténelmet formáló életének legeslegbensőbb titkát, a
minden emberi rációt, logikát, intellektust túlhaladó misztériumot: "Az én erőm erőtlenség által
végeztetik el"? Ez Bereczky Albert prófétai kérdése és prófétai üzenete a ma élő keresztyén
nemzedékhez.

Virággá lettiink címmel jelent meg CSANÁD BÉLA verseinek és műforditásainak ~. Rilke és Hermann Hesse
művéiből - új kötete Prokop Péter illusztrációival, a könyv borítóján Szántó Piroska grafikájával. - Kapható
a Szent István Társulat és az Ecclesia boltjaiban. postai rendelés útján a szerzőnél is (Bp., 1053 Eötvös
Loránd u. 7.) a könyv árának, valamint a postai díjnak egyidejű megküldésével.
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