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kétnyelvű klasszikusai sorozatban megjelentette 1943-ban, olyan kiválóságok méltatták, mint Kühár Flóris és Schütz Antal.
A jól sikerült fordítás ma is friss, él és lüktet, hűen követve a latin eredetit.
A könyvnek van azonban egy hiányossága is: nem tartalmazza a Vallomások utolsó három könyvét, amelyek sajátos módon ugyan, de mégis a teljes írás
szerves részét képezik. A kötet használhatóságát és értékét viszont fokozza a
tudományos bevezetés, amelyben Balogh
József felvázolja Ágoston szellemi fejlődését és a Vallomások utánozhatatlan sajátos vonásait.
A Vallomások reprint-kiadásként látott
napvilágot két szép kötetben. Hűséges
tolmácsolójának Borzsák István profesz-

szor állít méltó emléket előszavában. Felvázolja mozgalmas életét, tragikus halálát
és számba veszi tanulmányait, amelyek
szerzőjük nevét nem csak Magyarországon, de külföldön is híressé tették.
Utószóként elmondhatjuk, hogy Ágoston, a keresztyén ókor kimagasló egyháztanítója akkor válik igazán vonzóvá, amikor felfedezzük, hogy milyen sokban
hasonlítunk hozzá mi, mai emberek. Személyének különös varázsa, a fáradhatatlanul kutató és töprengő elme, boldogságvágya és az igazság utáni szomjúsága.
Sokszorosan megfogalmazott vezérigéje:
„Nyugtalan a mi szívünk, mert csak Istenben talál nyugodalmat.”
Bányai László
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Szeretettel üdvözöljük a Tiszántúli
Református Továbbképző Intézet Igazság
és Élet című kiadványát. A folyóiratot a
lelkipásztori és nevelői munka számára
bocsátották útjára. Azt is mondhatnánk,
hogy egy újjászületésnek vagyunk tanúi,
ugyanis az Igazság és Élet már előbb napvilágot látott 1935-ben, s az akkor Vasady
Béla szerkesztésében indított lap célkitűzése is ez volt: segítséget nyújtani a lelkipásztori és nevelői munka számára. Az
akkori szerkesztők a Kolozsváron kiadott
Az Út című folyóirat kiegészítéseként jelentették meg kiadványukat. A mostani
szerkesztők sem hagyták figyelmen kívül
a történelmi párhuzamot és a folyóiratukat a Kolozsváron újraindított Az Út kiegészítéseként, testvérlapjaként jelentet-

ték meg, hogy ilyen vonatkozásban is
teljes legyen Jézus Krisztus én-mondása:
Az Út, Igazság és Élet.
Örvendetes, ünnepi az Igazság és Élet
lap újraindítása, viszont szomorú, hogy
most Az Út további megjelentetésének
éppen akadályai támadtak. Különböző
okok miatt, lehet, hogy egy ideig megint
szünetelni fog. Viszont épp ez az érdekes
és talán Isten gondviselése fedezhető fel
benne, hogy amikor egy szakmai folyóirat
eltűnni látszik, megszületik egy új. Olyan,
amely a lelkipásztori munka egyik alapterületén, az igehirdetésben akar segítséget
nyújtani. Erre a segítségre szükség van
mind a Tiszántúlon, mind Erdélyben és
az egész magyar református Anyaszentegyházban.
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Lelkészkollegák mesélik, hogy milyen
áldásos a lelkészek olyan együttléte, amikor nagyobb ünnepek előtt közösen ké-

szülnek az ünnepi szolgálatokra. Ennek
nagy hagyománya van egyházunkban,
ennek felelevenítését is szolgálja a megjelenő folyóirat. Bizonyára sokkal hasznosabb ilyen formában segítséget nyújtani a
prédikációk előkészítéséhez, mint kész
prédikációkat közreadni. Ez utóbbiaknak
is megvan a létjogosultsága, viszont sok
esetben csak kényelmes lelkészek mentőöveiként szolgálnak. Az exegézis, a teológiai összefüggések megértése, feltárása, a
példák, szemelvények és a prédikációvázlatok segítik az igehirdetésre készülő lelkészt, hogy valóban az Igét hirdesse.
Kívánjuk, hogy az újjászületett folyóirat a szüntelen megújulásra szoruló igehirdetésünk ügyét szolgálja. Isten áldása
legyen a szép újrakezdés folytatásán! Bízunk abban, hogy a szerzők, szerkesztők
fáradtságos munkája megtermi a maga
gyümölcsét és ez az Igazság és Élet
frissítőleg hat igehirdetésünkre.
Sógor Árpád

Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete.
Szerkesztette Szabó Árpád, Erdélyi Unitárius Egyház, Kolozsvár 2007, 332.1
A legendásan szerény és alázatos Erdő János ma lenne 94 éves. Elképzelem,
ahogyan születésnapján sok ezredszer feljön az unitárius kollégium lépcsőin, kinyitja a könyvtár ajtaját, és csendesen
munkához lát. A szombat délelőtt zsongító csendéjében az írógép ütemes kattogása betölti a bentlakás folyosóit, és
könnyű álmot ígér a reggeli préces után
édesdeden alvó teológiai hallgatóknak.
Az egyetemi tanár, a főjegyző, majd a
püspök szakmai igényességéről, kínos

pontosságáról és emberi melegségéről
nem csak Kolozsvárott, de Szegeden és
Budapesten, Bostonban és Londonban is
legendák születtek. Az Isten és ember
szolgálatában eltöltött több mint fél évszázadot a mi feladatunk értelmezni és
megérteni. E közös munka első lépéseként Erdő János szolgatársai és tanítványai nyújtják át az élő emlékezet kötetbe
rendezett tanulmányait. A tudós profeszszor és olykor-olykor konok egyházvezető nagysága előtt eltörpül az emlékkötet,

1 Elhangzott Kolozsváron, 2007. április 28-án a néhai Dr. Erdő János (1913–1996) emlékének szentelt rendezvényen. ahol a következő előadások elevenítették fel a tíz évvel ezelőtt elhunyt unitárius teológiai tanár és püspök emlékét: Erdő János életútja (Molnár B. Lehel); Erdő János, az egyházépítő (Dr. Szabó Árpád); Erdő János szellemi arca írásai tükrében (Dr. Rezi Elek); Erdő János és az unitárius ifjúsági mozgalom (Gyerő
Dávid). Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés követte, melyet Dr. Szabó Árpád moderált. A jelenlévőkkel Nagy Ferenc, Török Áron, Farkas Dénes, Szász Ferenc, Bartha Alpár, Pap Mária, Szabó László és
Gaal György osztotta meg személyes emlékeit Erdő Jánosról.

