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Köntös László, a Dunántúli Reform átus Egyházkerület 
főjegyzője, a D unántúli Reform átus Tudományos Gyűjte
m ények (könyvtár, levéltár, m úzeum ) igazgatója, reform á
tus lelkész.

A felelős tisztségeken túl azonban sokkal több m ond
ható el róla: Köntös László egy rendkívüli em ber. Nem arra 
gondolok, félreértés ne essék, hogy különb nálunknál, ha
nem abban az értelem ben, hogy nem beskatulyázható. Kön
tös László esetében ez a rendkívüliség, a kifejezés hagyo
mányos értelm én túli. ha úgy tetszik, egyházi értelm et hor
doz. Köntös László rendkívüliségében ott van minden ko
rábbi rend, hagyomány, azaz örökségünk tisztelete; és mégis 
az azokon való túllépés, a valódi megújulás szándékával. 
Egész személyisége, habitusa, hite, tenni akarása, teológiai 
látása. R eform átus A nyaszentegyházunk iránti aggódó 
szeretete, dunántúlisága, semmiféle nyavalygást nem  tűrő 
határozottsága, m unkabírása, a sokszor lehangoló állapotok 
diagnosztizálása és mégis azokon való túllépése mind iga
zolják ezt a rendkívüliséget.

Köntös László rengeteget ír, de nem archivál. Évek óta 
gyötröm, hogy amit Ő ír, az más, legalább egy kötetben ad
junk ízelítőt abból, aki Köntös Lászlóként lett az Ú r ajándé
ka közöttünk.

H iánypótló ez a kötet, annak minden írása, az igehirde
tésektől az esszékig; hiánypótló, ismét mondom, őszinte, jó 
lelkiismerettel, ezért feltétlenül ajánlom ezeket az egészre 
tekintő „részleteket" sokak figyelmébe.

Steinbach József
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