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Szerkesztői előszó

A mostani lapszámot középponti tematikus összeállítása miatt „migrációs szám”-ként 
emlegettük a szerkesztés során. Fontosnak tartom, hogy a Sárospataki Füzetek föl-
vállalja ezt a kezdeményezést, annak ellenére, hogy erős közéleti, sőt politikai fel-
hangja van a témának. Emiatt becsülendőnek tartom, hogy voltak, akik nem csupán 
résztvevőként, hanem előadóként is megszólíthatók voltak. Biblikus Intézetünk ve-
zetőjeként egyetlen dolgom van, mégpedig hálás köszönetet mondani azoknak, akik 
konferenciánk előadójaként azonosultak a problémával, és saját kutatási területükbe 
avattak be bennünket azon a ponton, mely a tárgykörrel érintkezik. Tekintettel arra, 
hogy az összeállítás saját bevezetőt kapott, így az alábbiakban a lapszám többi írását 
szeretném a Tisztelt Olvasók figyelmébe ajánlani.

Fekete Ágnes írása – A négy SOLA és az ördögök – Kodácsy Tamás Hogyan űzzük 
ki az egyházi démonokat? című cikkének továbbgondolása. A cikk szól a lelkek meg-
ítélésének ajándékáról, a kunyhóban maradásról abban az összefüggésben, hogy a 
korai szerzetesek számára mindent meghatározó formai alapelv volt a kunyhó, melyet 
nem hagytak el. Ez volt az ő identitásuk. A mi kunyhónk az Írás. A cikk témája ezen a 
ponton a lelkészek tömege. Azoké, akik nem készülnek az igehirdetésekre. Ezek után 
tér a szerző az alázatban való megmaradás és a kegyelem összefüggésére. Személyre 
szabott tanácsa: csak a hit, a szeretetben maradás, csak Krisztus! Aki a mai démonok 
támadásáról és a velük szemben való harc győzelmének titkáról akar többet tudni, 
olvassa ezt az írást! Többet érthet meg az olvasó még a csendről is, mely a kötelező 
rendet sugallja egy levett palást esetében lelkipásztorok között.

Hamvasné Nagy Annamária írásának címe: Lélekképzetek – a görög filozófiától a 
bizánci misztikáig. A szerző segíti olvasóit, hogy párhuzamot keressenek lélekfelfogá-
suk területén az általa említett gondolkodókkal. Megállapítása eszméltető: „nincs új 
a nap alatt”. Ez a megállapítás ott elgondolkodtató, ahol valaki annak a felfogásnak 
a hatását szemléli a maga életében és gondolkodásában, mely szerint a halálban a 
halhatatlan lélek elválik a halandó testtől, és a paradicsomba, a pokolba vagy a tisz-
títótűzbe kerül. Felvetődik az olvasás kapcsán, hogy mennyire sikerült nekünk, a 
reformáció örököseinek megtisztulnunk a káros hiedelmektől, s nem áll-e fenn ma 
a keresztyén tanítás elvetésének és az Isten nélküli magyarázatoknak veszélye indi-
viduális identitásunk megtalálásakor, értelmünk segítségével, saját létünk értelmét 
önmagunkon belül keresve, a testünket bálványozva, amikor arra bátorítja minden 
az embert, hogy önmagában higgyen. Tiszta önismeretre segít a cikk. Arra, melyre 
az ember soha sem képes eljutni, míg fel nem tekint Isten arcára, hogy aztán onnan 
ereszkedjen alá önvizsgálatra, s a világ megértésre.

Jaap Doedens tanulmányában egy bibliai verset vizsgál, feltéve a kérdést: kik 
a „választottak”? Kutatása alapján a szerző arra a megállapításra jut, hogy Pál a  
2 Timóteus 2,10-ben olvasható „ők is” megfogalmazással a zsidó népre gondol úgy, 
mint választottakra. Ebben az összefüggésben még a humor is a levél írásának kö-
rülményeihez tartozik a tanulmányban, Krisztus követése és az érte viselt bilincsek 
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gondolatkörében. A tárgyalt vers születési körülményeinek exegetikai, földrajzi, kor-
történeti vizsgálatakor a cikk az olvasót Trofimosz személyének tisztázásán keresztül 
segíti igazán a döntésben, hogy ki is tulajdonképpen a levél szerzője? Talán éppen 
ennek a kérdésnek a tisztázása a tanulmány legnagyobb erénye.

Kádár Ferenc írása utolsó, elköszönő előadásának dokumentuma, melyben a 
szerző Teológiánkon történő húsz éves oktatói munkájától vesz búcsút Adósságtör-
lesztés egy szószéki előd iránt címmel. Írásában egyfajta összegzést végez, valamire még 
egyszer hangsúlyt helyezve, amikor egy szószéki elődje, Dr. Nagy Sándor Béla iránt 
fennálló adósságát törleszti, egyik írását, Kálvin elfelejtett tanításait helyezve közép-
pontba. Fontos aktualitásként szólal meg a tanulmányban a reformátor üzenete: 
„minden olyan tanítás, amelyet gyümölcstelenül és minden üdvhaszon nélkül adnak 
elő, nem más, mint kicsinyes locsogás, és haszontalan légvárépítés”. Ezt elkerülendő 
módon eszméltet az írás sok egyházunkat érintő égető kérdésben, akár az egyete-
mes papság igazi értelmének felfedezése terén vagy a lelkészi szolgálat mindennapi 
problémáira vonatkozóan. A tanulmány végkicsengését a szerző alázatára jellemzően 
határozzák meg Kálvin végrendeletének súlyos szavai.

Marjovszky Tibor Erasmus négy levelének (1526‒1528) magyar fordítását közli 
írásában. Erasmus kiterjedt levelezését méltatva és a kort jellemezve tér rá a szerző 
a konkrét levelekre. Az első az akkori média lenyomata, modern kifejezéssel élve 
„bulvárhírekkel”, sajátos egyházkritikával. A következő levél témája egy görög ta-
nár érdekében kifejtett apológia, érintve a tanár házasságát, konfliktusait kollégáival, 
majd azok megoldását, amiben Erasmusnak döntő szerepe volt. Egy újabb levélben 
Erasmus szeretett szerzője könyvét ajánlja, s közben a nyelvtanulásról, annak szük-
ségességéről, valamint a nyelvtanítás elégtelen voltáról értekezik. A további levelek 
egyikében Erasmus keményen kritizálja azokat, akik evangéliumi névvel élnek, de az 
irodalom tanulmányozását mindenütt elsorvasztják, s hangsúlyozza, hogy ő az élet 
evangéliumi módjára vágyakozik.

Marozsák Dániel tanulmánya az Újszövetség korának démonhitéről és ördögűzé-
séről szól. Ezek a jelenségek a korai keresztyén hagyomány szerint Krisztus követői 
korában fontos szerepet töltöttek be. Tudjuk, hogy a démonok és ördögök létezését 
széles körben elfogadták az ókorban, de foglalkoztak a Krisztus utáni első században 
ördögűzéssel is. A tanulmány azokat a különböző kifejezéseket vizsgálja, amelyeket a 
Biblia a démonokra és az ördögűzés leírására használ. Érdekes kérdés, hogy amikor 
Jézusról van szó, mennyiben határolódnak el az evangéliumok és az apostoli kor írói 
azoktól a fogalmaktól, melyeket az adott kor a varázslók és a csodatevők jellemzésére 
használt? A tanulmány a csodák forráskritikából fakadó problémakörét is taglalja, 
nem feledve a hellénizmus kultúrájának a keresztyén közösségekre gyakorolt hatását 
sem. A tanulmány érdeme, hogy evangéliumi hagyományanyag mellett nem keresz-
tyén forrást is használ, mely a kontextus szempontjából fontos Jézus csodái sajátossá-
gainak megítélése tekintetében.

Pásztor Gyula igehirdetése a szentély berendezése alapján kérdezi az olvasót: te 
mit készítesz, mit értettél mag abból, ami a te dolgod, miután az Úr annyi mindent 



72018 – 1  SároSpataki Füzetek 22. évFolyam  

tett érted? Mire emlékezteted te ezek után életed darabjaival azokat, akik látják, ho-
gyan rendezted be az életedet? A Charlie-félék nem szeretnének másokkal üdvözülni, 
és te másokkal, vagy annak alapján, ahogy élsz, mások veled?

Oláh Róbert a reformáció ötszáz éves jubileumához kapcsolódó könyvet ajánl 
számunkra. A könyv szerkesztője Ittzés Gábor, címe: Viszály és együttélés: Vallások 
és felekezetek a török hódoltság korában. A munkáról elmondhatjuk, hogy alapvető-
en minden érdeklődő figyelmét magára vonja interdiszciplináris voltából adódóan, 
hiszen írói között találunk irodalmárt, művészettörténészt, levéltárost, nyelvészt, ré-
gészt, egyháztörténészt, építészmérnököt, egyházzenészt. Az írásokban érdeklődése 
szerint válogathat az olvasó, aki többek között megtudhatja: Melanchthon optimiz-
musa odáig terjedt, hogy Isten egyháza maradéka segítségével esélyt látott a muszlim 
világban végzett keresztyén misszió teljes sikerére, Pázmány iszlámismerete pedig át-
tételesnek és pontatlannak tekinthető, s célja részben a protestantizmus elleni fegy-
verkovácsolás volt.

Enghy Sándor

Következő számaink tervezett témái:

A Sárospataki Füzetek 2018/2. idegen nyelvű számának témája a neves svájci teoló-
gus, Karl Barth életművének recepciója, hiszen ez évben ünnepeljük halálának félév-
százados jubileumát. A kötet szerkesztője: Rácsok Gabriella.
 
A Sárospataki Füzetek 2018/3. számának témája: Olvasás és félreolvasás – Bibliai és 
irodalmi hermeneutika. A kötet szerkesztői: Kustár György és Lapis József.

 
A Sárospataki Füzetek 2018/4. számának témája a közösség fogalma, a közösség-
szervezés, illetve közösségfejlesztés egyházi perspektíváinak elvi háttere és gyakorlati 
lehetőségei. A szám anyagát az a műhelybeszélgetés és konferencia adja, melynek 
középpontjában a teológiánk református közösségszervező képzésének megújítása, 
illetve a képzés eddigi tapasztalatainak feldolgozása áll. A kötet szerkesztője: Nagy 
Károly Zsolt.



1. kép.  Az „Új világ” bennszülötteinek első európai ábrázolása. Johann Froschauer metszete Amerigo Vespucci 
Mundus Novus című művéhez. Augsburg, 1505.



Oktass, hogy éljek!
„Szeresd felebarátodat, mint magadat” 

(3Móz 19,18)



2. kép. Sebastian Münster 1544-ben megjelent Cosmographia-jának egyik illusztrációja, 
mely a távoli földek szörnyű lakóit mutatja be




