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Tisztelt Zsinati Elnökség!

A zsinat 1999. október 1-jei ülésszakán történt események egyértelműen meggyőztek, 
hogy a  zsinat  lelkészi  elnökévé  történt  megválasztásom  nyomán  magam  elé  tűzött 
feladatnak,  hogy egyházunkban a  megértést  és  megbékélést  munkálva  fáradozzam a 
törvények megújításáért és egyházunk jó rendjéért, nem tudok eleget tenni.

A zsinatunk előtt álló feladat, hogy összhangot teremtsen az egyházunk megújulását az 
új  törvényektől  váró  merész  újítani  akarás,  a  törvényeknek a  pillanatnyi  hasznosság 
szerint  jelentőséget  tulajdonító  pragmatizmus  és  a  mások  által  hozott  döntések 
jóságában  bízó  paternalizmus  között  –  sehol  és  soha  sem  könnyű.  A  remélhetőleg 
tárgyilagos  és  megértő leendő egyháztörténészekre  bízom  annak  eldöntését,  magam 
vagyok-e alkalmatlan a feladat levezénylésére, vagy alkalmas vagyok ugyan, de a zsinat 
összetétele kíván más alkatú lelkészi elnököt. Lehet, hogy mindkét lehetőség fennáll, de 
a  kettő valamelyike  magában  is  elegendő,  hogy  gondolkodóba  ejtsen.  A  frontok 
megmerevedtek,  a  kompromisszumkészség – ha volt  is,  –  az  elmúlt  nyolc  év során 
kevesebb lett. Nem az a baj, hogy késhegyig menő harcot folytattunk olyan dolgokban, 
amelyek az  egyházra bízott  feladat  horderejét  és  távlatát  tekintve  közömbösek  vagy 
legföljebb eszközi jelentőségűek. Baj azonban, ha ezeknek a küzdelmeknek a végén le is 
döfjük egymást vagy ilyen ügyek miatt ledöföttnek érezzük magunkat vagy a társunk 
érzi magát annak. Tartok attól, nem ilyen heves a szenvedély, – sem a zsinaton, sem a 
zsinaton  kívül,  –  ha  a  ránk  bízott  kincs,  az  evangélium  továbbadásáról  vagy 
megtorpanásáról van szó.

A zsinat munkájába örömmel, várakozással és odaadással kapcsolódtam bele 1992-ben, 
sőt,  már  előbb, az  előkészítő megbeszéléseken is.  Az elmúlt  nyolc év alatt  a zsinati 
munka nagy élményt nyújtott. Minden nehézségünk és korlátunk ellenére szinte kézzel 
foghatóan  átélhettem  valamit  Krisztus  egyházának  valóságából  és  a  többi  zsinati 
küldöttel  való  együttműködés  –  hiszem:  kikerülhetetlen  és  mégis  nagyszerű – 
gyötrődéseiből.
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Az elmúlt nyolc év során a zsinati munkában eltöltött idő említése arra is emlékeztet, 
hogy mindezt csak teológiai tanári munkám kárára végezhettem el. Az itt eltöltött időt 
és felhasznált  energiát  a felnövekvő lelkész-  és hittantanár-nemzedék színvonalasabb 
képzésére,  teológiai  tanulmányok  és  könyvek  írására  fordíthattam  volna.  A  Bécsi 
Egyetem  Evangélikus  Teológiai  Karán  az  elmúlt  év  során  három  olyan  professzor 
távozott  az  élők  sorából,  akikkel  azonos  a  születési  évem.  Ezek  a  körülmények 
emlékeztetnek az idővel és erővel való sáfárságra.

Mivel tehát elnöki tisztemet vágyam szerint betölteni nem tudom, rangjában pedig eddig 
sem sütkéreztem, s eredeti feladatom minden időmet és energiámat igényli, bejelentem, 
hogy a  zsinat  lelkészi  elnöki  tisztéről  lemondok.  Zsinati  tagságomat  visszaadom az 
Evangélikus  Hittudományi  Egyetemnek.  Egyházunk  megújulását  a  továbbiakban 
teológiai tanári szolgálatommal kívánom munkálni.

Óvja Isten egyházunkat, s újítsa meg minden tagjában, magamat is beleértve.

Dr. Reuss András
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