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Testvéreink háza táján

A Magyarországí Református Egyházban ez év január l-étől új liturgiát vezettek be. (A
korábbi 1931 ~től volt érvényben.) Az istentisztelet leghangsúlyosabb része változatlanul
az igehirdetés. A kötött szövegek, az ének, az imádság, a prédikáció bevezetése is válto
zatlanul az Igére, a Bibliára koncentráltak - azaz jobbára közvetlen idézetek. Figyelem
re méltó változás azonban, hogy az új liturgia szerzői az egyház igehirdetői küldetésével
azonos értékűnek tartják szentségkiszolgáltató funkcióját. A Rendtartás ajánlja, hogy a
lelkészek minden vasárnap osszanak úrvacsorát, az istentisztelet értelmét pedig a követ
kezőképpen határozza meg: " ... a Jézus Krisztus feltámadása feletti hálaadó örvende
zés. Nem a megtörtént eseményre való visszaemlékezés csupán, hanem a feltámadott Úr
ral való találkozás lehetősége." (Rendtartás, 130. 1.) Ugyanitt jegyzik meg a szöveg szerzői

azt is, hogy az istentiszteletben nem az ember szolgál Istennek, hanem fordítva, hiszen az
alkalom cselekvő alanya Jézus. Ő az Ige, és a sákramentumok (= szentségek) által jelen
van, Lelke erejével kinyilvánítja a halál felett aratott győzelme örömhírét és a bűnbocsá-

nat evangéliumát. '
Új vonása a liturgiának, hogy az eddig passzivitásra ítélt gyülekezetet igyekszik bevon

ni az istentisztelet menetébe. A lelkész záróimádságát megszakítva a gyülekezet többször
is csatlakozhat a pásztor .könyörgéséhez ezek~el a szavakkal: "Kiáltásunk jusson
Hozzád!" .

A református sajtó - érthető módon - sok cikket és nagyobb lélegzetű tanulmányt szen
tel a liturgikus reformnak. Ezek közül leginkább Bartha Tibornak Az Istentiszteleti Rend
tartás megújításának története círnú tanulmánya érdemel említést, mely a Confessio
1985. évi 3. számában jelent meg.

A Confessio múlt évi 3. számában ezen túlmenőenfőleg egyház- és kultúrtörténeti cik
kek találhatók, a 4. számban pedig a református egyházi néprajzzal foglalkozó tanulmá
nyok. Ennek kapcsán külön ismerteti a folyóirat Kósa László Református népi látomás
irodalom a XVIII. században címú könyvét, mely a Református Zsinat Iroda Sajtóosztá,
lyának kiadásában jelent meg 1984-ben.

Mindkét szám közöl egy-eg)' cikket Dr. Gyökössy Endre tollábó1. A népszerű lelkész
pszichológus a folyóirat 1985/3. számában a telefonos lelki gondozás eddigi eredményei
vel és további feladataival foglalkozik; az 1985/4. számban pedig Az istenkép kialakulása
a gyermekben címmel közöl írást.

A Református Egyház című folyóirat az elmúlt év végén vitát indított a lelkészképzés
esetleges reformjáró1. A hozzászólók többsége a követelmények emelését és egységesí
tését javasolja ~ ugyanezek a hozzászólók fájdalommalregisztrálják az egyre növekvő lel
készhiányt is.

A Theológiai Szemle múlt évi 5. száma egy nagyon jelentős eseményről, a Prágában.
tartott VI. Keresztyén Béke-világgyűlésrőltudósít, és közlí teljes terjedelmében li gyűlés

dokumentációs anyagát, vagyis az elhangzott beszédeket és a konferencia határozatait.
A Református Zsinat Iroda Sajtóosztályának gondozásában a múlt év második felében

sok jelentős szépirodalmi és teológiai mű látott napvilágot. Részletes ismertetésük e
rovat keretében nem lehetséges: csak a legfontosabbakra szeretnénk - néhány sor erejéig
~ felhívni a figyelmet. Az Evangéliumi kálvinizmus című sorozat három kötete kapható
még jelenleg is a Ráday utcai protestáns könyvesboltban: az Imádkozó Kálvin, Kálvin a
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megszentelődésről, valamint Kálvin, a Szentlélek teológusa. Ezeket a tanulmányokat főleg

azoknak a katolikus olvasóknak érdemes elolvasniuk, akiknek Kálvinra vonatkozó isme
reteik nem "első kézből valók", sőt gyakran csak szépirodalmi forrásokra támaszkodnak.
(A Luther-évforduló kapcsán a katolikus érdeklődő kezébe sok autentikus tanulmány ke
rült a reformáció úttörő személyiségéről, életéről, munkásságáról, Ugyanez sajnos nem
'moÍldható el Kálvinról.)

Cseri Kálmánnak Tudom, kinek hittem című, az Apostoli hitvallásról szóló tanulmány
kötete a fentiekkel szemben néhány hét alatt elfogyott mind a Ráday utcai üzletben, mind
pedig a különféle református-gyülekezetek iratterjesztésében. A nemcsak reformátusok
között ismert hitszónok egy korábban elhangzott prédikációsorozatát foglalta össze ebben
a jelentéktelennek tűnő kis kötetben - az Apostoli hitvallás minden tételét egy vagy több
bibliai igazsággal támasztva alá.

A tanúságtevő keresztény élet komoly segítsége lehet mindenki számára Balog Zoltán
lelkésznek szintén a múlt év folyamán megjelent, Álljatok meg a hitben című könyve.
Megtudhatjuk belőle többek közt azt, hogy milyen hatalmas erővel tartja meg Isten azo-
kat, akik az Ő aktív szolgálatára kötelezték el magukat. .

Szerenesés esetben jól ötvöződhet a teológia, a vallástörténet és a szépirodalom egy
útleírás keretein belül. Ilyen könyv dr. Komjáthy Aladár Szeritföldön jártunk című műve.

A kötetet a szerző fényképfelvételei díszítik. Dr. Komjáthy Aladárnak egy másik figye
lemre méltó könyve is megjelent a közelmúltban A kitántorgott egyház címmel. A kötet
az Amerikába szakadt magyar református gyülekezetek történetét, életét foglalja össze.
(Az irás korábban folytatásokban is napvilágot látott a Reformátusok Lapjában.)

A tanulmányok közül kiemelkedik Budai Balogh Sándor Vad vizek futása círnú köny
ve, me ly Szabó Dezső kolozsvári életéről szól, a szépirodalmi művek közül két verseskö
tet: Muraközy Gyula Késó Vallomás és Vargha Gyula A végtelen felé című kötete.

Az evangélikusok évente kétszer megjelenő folyóiratának, a Diakóniának 1985. évi 2.
számában, az aktualitásokon túlmenően, jelentős tanulmány olvasható Karl Rahnerről,

mégpedig dr. Nyíri Tamás tollából. A cikk - terjedelmi okokból - nem vállalhatta a
rahneri teológiai koncepció részletes ismertetését, közel hozza azonban a kivülálló olva
sóhoz Rahnert, az embert. A szerzó - aki maga is Rahner-tanítvány - nem éri be a saját,
mesteréhez fűződő emlékeinek ismertetésével, más teológusok vallomásainak is tág teret
enged. Rahnert "vitathatatlanul századunk legerőteljesebb, spekulatív katolikus gondol
kodójá"-nak minősíti, de emberközelsége miatt a cikk semmitnem tükröz a spekuláció
ból, annál többet egy, az istenkérdéssel küzdő, huszadik századi ember gondolkodásának
kíkrístályosodási folyamatából.

A másik "katolikus ihlétésú'' cikk a Diakónia 1985/2. számában Fabiny Tamás interjú
ja Borsos Miklóssal. Az idős művész arról vall, hogy noha lassan eltávolodott a tételes
'vallásoktól, életében, életfelfogásában hogyan maradt mégis mélyen keresztény. (Hasonló
gondolatok visszhangoznak Albert Schweitzernek a Joseph Lemaire-díj átvételekor el
mondott beszédéből is, melyet ugyanez a szám közöl.)

A Diakónia 1985/2. száma közli még Miklós Pálnak a buddhizmust ismertető cikk ét,
Rédey Pál Bajcsy-Zsilinszky Endrére való emlékezését, valamint a folyóirat szerkesztójé
nek, Veöreös Imrének egy, az Újszövetség keletkezését tárgyaló rövid tanulmányát.

A másik igényes, bár jóval kisebb terjedelmű magyar evangélikus folyóirat, a Lelki
pásztor havi folyóiratnak indult, de 1985. március óta nem jelent meg újab b száma. Eb
ben a márciusi számban sok igényes írás olvasható, melyek közül Balicza Iván lelkésznek
a megtérésről írott cikkét szeretnénk kiemelni - a téma időszerűségérevaló tekintettel.

A múlt év második felében jelent meg az új evangélikus énekeskönyv 2. kiadása is.

Balogh huút
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