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Egy kemény borító talán tartósabb 

lett volna a puha fedél helyett, bár, ha 
arra gondolunk, hogy a két könyvet 
arra szánták, hogy utazáskor zsebre 
vágva vagy a kórházi ágyon és éjjeli 

szekrényen legyenek kézügyben, ak-
kor a puha fedél is megfelel a célnak. 

Kíváncsian várjuk a következő kö-
teteket, és Isten áldását kívánjuk erre 
az új sorozatra. 

Kurta József Tibor 
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Mivel 2013 a 450 éves Heidelbergi 

Káté jubileumi éve, a németországi 
evangélikus-lutheránus szakfolyóirat 
2012/6-os száma teljes egészében e 
reformátori-hitvallási iratra összpon-
tosít. E hitvallásra tanító könyv nép-
szerűségét és elfogadottságát szemlél-
teti az is, hogy a folyóirat „kibővül” a 
Heidelbergi Káté néhány idegen nyel-
vű, számunkra némileg különlegesnek 
tűnő, portugál, szingaléz, tamili, ma-
láj, amhara (Közép-Etiópia északi ré-
sze), kínai, japán és arab kiadásának 
címlap-másolatával is. A tanulmányo-
kat többnyire a Heidelbergben oktató 
szakemberek írták.  

A folyóirat első két tanulmánya a 
Heidelbergi Káté történetével, bibliai 
ökonómiájával foglalkozik. A szer-
kesztőségi ajánlást is jegyző Chr. 
Strohm (Heidelberg) történelmi kite-
kintésű cikkben világítja meg, hogy 
miként válhatott a pfalzi fejedelemség 
a reformáció erősségévé, a kis állam 
vezető városa, Heidelberg pedig a 
„németek Genf”-jévé. Tanulmányának 
címe: Entstehung des Heidelberger Katechis-
mus, theologisches Profil und For-
schungsgeschichte – A Heidelbergi Káté szü-
letése, teológiai arcéle és kutatásának törté-

nete. Ebből az tetszik ki, hogy Luther 
már 1518-ban megfordult a hitvallási 
irat bölcsőjében. Sőt: itt ismertette a 
reformokra hajló rendtársai előtt azo-
kat az egyházon belül tapasztalt visz-
szásságokat, amelyeken fordítani kel-
lene. Az alkalmas idő azonban még 
váratott magára ebben a fejedelem-
ségben, éspedig az Augsburgi békéig 
(1555), illetve III. Frigyes trónra lépé-
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séig. Strohm abban látja a káté egyedi-
ségét, hogy az egyházban élő hívek 
életét kívánta megreformálni, Krisztus 
feltétlen uralma alá hajtani. A tulaj-
donképpeni kátékutatás csak a 19. 
században indult meg, s ennek ered-
ménye az a mai nézet, hogy a Heidel-
bergi Káté a mérsékelt reformátori 
iratok közé tartozik. 

F. Crüsemann (Wuppertal/Bethel): 
Theologische Engführung und biblische Weite. 
Ein Beitrag zum Bibelgebrauch des Heidel-
berger Katechismus – Teológiai szűkmenet 
és bibliai távlat. Adalékok a Heidelbergi 
Káté bibliahasználatához. A tanulmány 
szerzője a fúga műfajából ismert té-
malerövidítéshez, a „szűkmenet”-hez 
hasonlítja a káté Bibliából vett idéze-
teinek váltakozását. (A szűkmenet 
esetében egy téma futama még véget 
sem ért és máris belejátszik egy kö-
vetkezőé.) Crüsemann azt mutatja ki, 
hogy az Ószövetség, noha mintegy há-
romszor terjedelmesebb az Újszövet-
ségnél, a hitvallást mégis az utóbbiból 
vett idézetek és hivatkozások uralják. A 
dogmatika sarkalatos tételeinek alátá-
masztásához (eredendő bűn, megszen-
telődés) az atyák az Ószövetséghez 
nyúltak vissza. A három részre tagolt 
vizsgálódás kifejezetten a holokauszt 
utáni kátékutatást tartja szem előtt, e 
korszakon belül is inkább a legutóbbi 
kátéjubileum (1963) óta eltelt időben 
végzett tudományos munkát. 

A következőkben Észak-Amerika 
protestáns egyháztörténetének avatott 
ismerői tárják fel a Heidelbergi Káté 
hatástörténetét. J. Stievermann (Hei-
delberg): Der Heidelberger Katechismus in 
Nordamerika: Von der Kolonialzeit bis 
zum Bürgerkrieg – A Heidelbergi Káté 
Észak-Amerikában: a gyarmatosítás korá-

tól a polgárháborúig. A Heidelbergi Káté 
az „óvilág” németalföldi és németors-
zági vidékeiről érkező reformátusok-
kal jutott el Észak-Amerika földjére. 
(Az első református közösségek 
azonban az elüldözött hugenották 
voltak.) A különféle nyelveket beszélő 
közösségek kapcsolatában valóságos 
„kötőanyag” lett az általuk is elfoga-
dott káté: vallásos önazonosságuk sa-
játos kifejeződését hordozta. A közös 
kincs akkor vált ütközőponttá, amikor 
feltámadtak az ébredési hullámok, il-
letve amikor az angol nyelvet beszélő 
népelem térhódításával a Westminste-
ri Hitvallás került az előtérbe. De még 
így is meghatározó hitvallása maradt 
az amerikai reformátusságnak.  

Stievermann irodalmi utalásai kö-
zött egy olyan munka is áll, amely az 
Amerikai Egyesült Államokban jelent 
meg 1863-ban, a Heidelbergi Káté há-
romszáz éves jubileuma alkalmából. 

D. Silliman (Heidelberg): Der 
Heidelberger Katechismus in Nordamerika: 
Vom Bürgerkrieg bis heute – A 
Heidelbergi Káté Észak-Amerikában: a 
polgárháborútól napjainkig. A Pfalzban 
készült hitvallási irat hatását végig le-
het kísérni a református hagyományú 
egyházak életében és hitoktatásában. 
Különös súlyt akkor kapott története 
során, amikor szükséges volt magasra 
tartani a hitvallás által is megerősített 
erkölcsi mércét. De ma is biztos el-
igazítást ad az iránytvesztett társada-
lom tanácstalanságában, és ha nem is 
sikerül hathatósan formálnia a közvé-
leményt, a kátéhoz való hűséges ra-
gaszkodásnak mégis van eredménye 
az egyéni életekben. Erre a Heidel-
bergi Káté témájára írt rapper ének-
számok is utalnak.  
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kötődik a folyóirat utolsó két tanul-
mánya: 

Joh. Ehmann (Heidelberg): Zwischen 
Konfession und Union. Zur Diskussion über 
die Vereinbarkeit von Heidelberger Katechis-
mus und Augsburger Bekenntnis – Hitvallás 
és unió között. Hozzászólás a Heidelbergi 
Káté és az Ágostai Hitvallás összeegyeztethe-
tőségének vitájához. E dogmatörténeti ta-
nulmányhoz a badeni és pfalzi evan-
gélikus és református egyházak 19. 
századi egyesülése szolgáltatja a keretet. 
Az írás együtt tárgyalja a címben foglalt 
két hitvalló irat atyáinak tusakodásait a 
hitigazságok megfogalmazásáért. A 
hitvallásosság a két fejedelemségben is 
fellazult a felvilágosodás hatására. Az 
1818-ban, illetve 1821-ben folyt hosz-
szas tárgyalások eredménye végül az 
lett, hogy az érdekelt egyházak Luther 
Kiskátéja, az Ágostai Hitvallás és a 

Heidelbergi Káté kölcsönös elfogadá-
sával jutottak közös nevezőre. A ko-
rábbi tanbeli eltérések azonban nem 
engedték nyugvópontra jutni a vitákat. 
Ezért az 1950-es években ki kellett 
kérni a heidelbergi egyetem teológusai-
nak véleményét, hogy eldönthessék: az 
Ágostai Hitvallásnak melyik (1530 utá-
ni) változata hozható leginkább össz-
hangba a Heidelbergi Kátéval. 

Chr. Link (Bochum): Trost und Ge-
wissheit. Beobachtungen zur Theologie des 
Heidelberger Katechismus – Vigasz és bi-
zonyosság. Észrevételek a Heidelbergi Káté 
teológiájáról. A folyóiratot lezáró káté-
tanulmány elsősorban református teo-
lógusok (K. Barth, O. Weber és má-
sok) gondolatait gyűjti egybe, akik a 
Heidelbergi Kátéban a háládatosságra 
felszabadított ember üdvbizonyossá-
gának megjelenítését ismerik fel. 

Balogh Béla


