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 risztus szabadságra szabadított meg minket, 
álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek 

magatokat újra a szolgaság igájába fogni“ – írja 
az apostol a Galatákhoz (Gal 5,1).  Szabadság 
a reformáció alapfogalma. Luther egy hatal-

mas belső szabadságot tapasztalt, amikor világossá vált 
előtte, hogy se pápa, se császár, se bűn, se törvény nem 
választhatja el őt Istentől. Isten már itt van és keze ki-
nyújtva.  
 
A szabadság gondolata ezzel központi jelentőséget kapott 
és kap a reformáció egyházában. „A 
keresztény ember szabadságáról“ szóló 
prédikációjában Luther ezt figyelemre 
méltó módon fejtette ki, mely a mában 
is ösztönző erejű. A konfliktus Luther 
híres fellépésével tetőződött a wormsi 
birodalmi gyűlésen: „Itt állok, másként 
nem tehetek, Isten segítsen meg. 
Ámen“. Arról, hogy valóban szó szerint 
így hangzott volna-e el ez a mondta, 
még történészek vitáznak. Mindenestre 
belső meggyőződést tükröz. A keres-
ztény ember szabadságáról való meggyőződést. És ez a 
belső tartás újra és újra akutálissá vált, amikor ideo-
lógiákkal és brutális elnyomással szemben kellett a keres-
ztény embernek a szabadságát a megvívnia.  
 
Ez a szabadság mindenek előtt hitkérdéseket érint, itt 
kényszernek nincs helye. Ebből keletkezik a lelkiismeret 
szabadsága, amely a személyes és a társadalmi életben 
FELELŐSSÉGTELJES SZABADSÁGként jelenik  meg. 
A szabadság ezért evangélikus értelmezés szerint sosem 
szabadosság, amellyel napjainkban túl gyakran össze-
tévesztik.  A szabadság sosem lehet értékek és álláspon-
tok leegyszerűsítője és lealacsonyítója. Nem. 
FELELŐSSÉGRŐL van itt szó és ISTEN IGÉJÉHEZ 
VALÓ RAGASZKODÁSRÓL. A szabadság evangélikus 
értelemben ezért nem egyenlő az abszolút individualiz-
mussal (egyénieskedéssel), hanem mindig a 
KÖZÖSSÉGRE vonatkozik.  
 
Luther szabadságfogalma valóban a mai szabadságok 
némelyikének előkészítője volt: „Szabadság, egyenlőség, 
testvériség“ – a francia forradalom jelszavai a keresztény 
ember szabadság- eszméjében gyökereznek. 
ÖNÁLLÓAN GONDOLKODNI, ÖNÁLLÓAN 
ÍTÉLETET ALKOTNI – mind a reformáció vívmányai. 
Szabadság – egy régi fogalom – napjainkban újra divatba 
jön. A világ több országában megmozdultak az emberek a 

szabadságért: szólásszabadság, sajtószabadság, mozgáss-
zabadság, egyenlő szabadság férfiaknak és nőknek [...]. A 
szabadság hajtóereje érződik, amely a bátortalanokat 
bátrakká teszi, a csüggedőt az utcára hajtja, a félelemben 
élőket ellenállásra indít. A kérdés az, hogy a keresztény 
ember vajon eléggé tudatában van-e örökségének ahhoz, 
hogy erőteljesen fellépjen a szabadság érdekében – úgy-
mint saját, de a másik ember szabadsága ügyében is. 
Mindenek előtt itt arról a szabadságról van szó, amelyet 
Krisztus ajándékoz nekünk. Ennek pedig a lelkiismeret 
szabadsága, a vallás- és véleményszabadság is mindig 

következménye [...]. 
 
Számomra Luther wormsi fellépése, 
amelyet a világi és egyházi hatalom 
előtt tett, a keresztény szabadság 
JELKÉPE: Itt állok, másként nem tehe-
tek. Ez egy belső tartás, amely felelős-
ségel bír Isten előtt, az egyéni lelkiisme-
reti döntéseket bibliai mércével méri és 
mindezeket következetesen me-
gvalósítja. Luther nem hagyatkozott 
sem másokra sem a hagyományra, ha-

nem ő maga olvasott és próbálta megfejteni az Írást az 
IGAZSÁG és az ISMERET mélyebb megértése 
érdekében. Amikor teológiailag világossá vált előtte, ho-
gy senki, se tanítás, se pap, se hagyomány és még a pápa 
sem állhat közvetítőként Krisztus és közötte, a fels-
zabadulás érzése töltötte el. Ezután teljesen erre hagyat-
kozott: a HIT Isten AJÁNDÉKA, ezért az ember egészen 
az Isten kegyelméből és félelemtől megszabadulva tud él-
ni. [...]  
 
A reformátori üzenet a ma embere számára is egy 
FELSZABADÍTÓ ÜZENET, erről meg vagyok győződ-
ve: akkor is értékes vagy, ha nem sikerül minden az éle-
tedben. Itt a szabadságról van szó, arról, hogy cselekede-
teid, mindaz a jó vagy rossz amit teszel, a te életedet iga-
zolják. Luther Márton megértette: Isten ad az életemnek 
értelmet. Nem azért vagyok figyelemre méltó személy, 
mert sok pénzt keresek, jól nézek ki vagy valamit tel-
jesítettem már az életemben. NEM. Azért vagyok 
figyelemre méltó, mert Isten, aki rámtekint. 
 
Részlet Dr. Margot Käßmann 2015. 12.06-án, a bécsi 
Belvárosi Evangélikus Templomban elmondott 
prédikációjából. In: Gottesdienste zum Jahr des 
Glaubens. Ev. Presseverband 2016. S.9f. fordította: 
Juhász Réka  
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK, ISTENTISZTELETEK 

• Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a 

Március 5. 11:00  Böjti zenés istentisztelet     
  Közreműködik: Tóth Imre orgonista  
Április 2. 11:00 Húsvét-váró istentisztelet    
Május 7. 11:00 Istentisztelet úrvacsoraosztással  
Június 11. 17:00 Ökumenikus istentisztelet    
 

• Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.   

Március 19. 16:00 Istentisztelet úrvacsoraosztással    
Április 9. 16:00 Virágvasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással  
Május 14. 16:00 Istentisztelet úrvacsoraosztással    
Június 18. 16:00 Istentisztelet úrvacsoraosztással    

 
 

A	REFORMÁCIÓ	TÜKRÉBEN		
- 	gyülekezeti	teológiai	alkalmak	-	

 
A reformáció 500 éves évfodulója 
alkalmából februártól havi 
rendszerességgel teológiai alkalmat 
indítunk. Az alkalom 
középpontjába hitünk és 
keresztyén életünk alapvető 
kérdései állnak. Márciusban a 
bécsi Wien-Museum-ban megnyílt 
kiállítást tekintjük meg Juhász 
Réka lelkésznő vezetésével. A 
„Brennen für den Glauben. Wien 
nach Luther” [A hitért égni. Bécs 
Luther után”] című kiállítás a 
reformáció politikai, szociális és 
kulturális hatásait mutatja be Bécs és Ausztria 
összefüggésében.  

Az alkalmakon való részvételi szándékat 
kérjük idejében jelezze a lelkészi 
hivatalban, hogy az esetleges változásokról 
időben tudjuk tájékoztatni.  
 

TERVEZETT IDŐPONTOK: 
MÁRCIUS 18 (szombat) – 15:00. 
Helyszín: Wien, Karlsplatz: Wien-
Museum bejárata előtt.   
ÁPRILIS 8 (szombat) – 15:00. Helyszín: 
Gyülekezeti Központ - Capistrangasse 
2/15 
MÁJUS 13 (szombat) – 15:00. Helyszín: 
Gyülekezeti Központ - Capistrangasse 
2/15 

 

 

A  l e l k é s z i  h i v a t a l  e l é r h e t ő s é g e i :   
 

)  +43/650/58 777 12, *e-mail: evang-ungarisch@aon.at 
1060 Wien, Capistrangasse 2/15 

:www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikus-Gyulekezet 

FINNUGOR	ISTENTISZTELET		
SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK FINN ÉS ÉSZT EVANGÉLIKUS TESTVÉREINKKEL KÖZÖS 

ISTENTISZTELETÜNKRE  
MÁJUS 21-ÉN, 18:00 ÓRAKOR  

A GENTZGASSEI SVÉD EVANGÉLIKUS TEMPLOMBA 
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AZ EMLÉKEZÉS JEGYÉBEN 
– DEÁK ERNŐ GONDOLATAI –

 fentebbi címet viselte az Ausztriai Magyar 
Evangélikus Gyülekezet és a Bornemisza 

Péter Társaság közös meghívója. Decem-
ber 4-re, ádvent első vasárnapjára szólt. 

Sok minden megfordult a fejemben, miután beléptem 
a templomba. Elsőként az tűnt fel, hogy régen, ha 
nem is karácsonyváró alkalmakkor, megtelt a ház, 
nevezetesen, amikor Csoóri Sándor tisztelte meg a 
gyülekezetet látogatásával. Persze az rendkívülisége 
mellett világi esemény volt. A közönséges vasárnapi 
istentisztelet akkor sem ser-
kentette különösképpen az 
embereket. A mostaniban is 
volt valami rendkívüli, hiszen 
hosszú évek után együtt és 
nyilvánosan tért a kienges-
ztelődés útjára az evangélikus 
gyülekezet és a Bornemisza 
Péter Társaság, közös istentis-
ztellettel és kiállítással min-
tegy megpecsételve az el-
választó vonalak 
felszámolását.  
 Nyomós ok volt tehát, 
kifejezni a többletindítékot, 
ádvent első  vasárnapja meg a 
valamikor Pátkai Róberttől 
hallott és magyarázott 
kairoszra emlékeztetett. Aztán 
átadtam magam a hely sa-
játságos légkörének, hagyva, 
hadd járjanak át emlékek és 
gondolatok. Mindaz, ami 
történt, inkább keretnek, igaz, 
nagyon is inspiráló buroknak bizonyult, mert nélküle 
talán nem mozdult volna meg bennem a lélek. Persze 
mégis csak más volt, lett ez a templomba látogatás. 
Hányszor ötlött már fel bennem mintegy öniga-
zolásként: ha Isten mindenütt jelen van, akkor bárhol 
és bármikor lehet hozzá fordulni, meg lehet szólítani. 
 Igen, minden bizonnyal van ebben valami 
nagy igazság, csakhogy akkor mi célból emeltek-
emelnek templomot az emberek, ahol ugyan egyedül 
is magába mélyedhet bárki, általános megfontolás 
szerint azonban inkább a befogadás lehetősége miatt 
fontos az épület, sőt, ennél még fontosabb a közös 
találkozás, az együtt imádkozás, éneklés a lelkész i-
gehirdetésével, irányításával? Amint a folyadékot 
magába fogadja és saját formát ad neki az edény, 

hasonló módon lehetne jellemezni azokat, akik 
egyénenként érkeznek, a templom viszont egészen 
különlegesen formálja őket egységessé, az Isten Igéje 
pedig vallási közösséggé. 
 Adott esetben ezek az adottságok még egy 
járulékkal gazdagodtak: a német nyelvű Bécsben ma-
gyar az igehirdetés, magyar a közös éneklés. Isten-
nek népe, hangzik a megszólítás azok felé, akik most 
többé válnak, mintegy magasztosulnak isteni közös-
séggé, magyarul. Azon a nyelven, ami hányszor és 

hányszor szidalomként oszt meg. 
Belépünk a templomba meg-
hasonlásainkkal terhelten. Hog-
yan is hangzik az Ige? Mikor be-
lépsz a templomba, engesztelődj 
ki felebarátoddal (Máté, 5, 23-25). 
 Vajon megvan-e bennünk 
legalább a kiengesztelődés 
szándéka? Egyre biztatóbbá 
válik bennem a katarzisra intő 
gondolat. Mert ahogyan a 
szervezet az emésztésen keresz-
tül válassza ki az éltető anya-
gokat, majd pedig  rakja ki 
magából a salaknak is nevezett 
melléktermékeket, nemde az 
ember lelkivilága is megtelik, 
telítődik káros dolgokkal, ezért 
időről időre szükséges a 
kitakarítás művelete. Ekkor és 
csak ekkor szabadulhat meg a 
lélek a “szennyező” termékektől, 
amit egyébiránt bűnnek szokás 
nevezni. A folyamat a felis-

meréssel, belátással indul, hogy aztán eljusson az  
őszinte beismerésig: bűnbánat – megbocsátás. Ezen a 
téren a felekezetek között formális eltérések állnak 
fenn, a lényeg azonban a “nagytakarításban” rejlik. 
Enélkül az ember hordozza magában felgyűlt 
melléktermékeit, azokat a életellenes elemeket, amik 
aztán megrontják a testet is, de mindenképpen az 
emberek egymás közti kapcsolatait.  
Katolikus oldalon ezt a célt szolgálja a pap 
felszólítása: köszöntsétek egymást a béke jelével, 
amire a gyülekezeten végighullámzik a kézfogásos 
kiengesztelődés: béke veled, vagy éppenséggel: 
legyen közöttünk békesség mindenkor! 
Kairosz és katarzis, tisztulás alkalmas időben, külön-
külön, de ezért egymás javára. Mennyire erre épül a 

A	

folytatás a 4. oldalon  
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legszebb keresztény imádság is, a Miatyánk! Int és 
emlékeztet: az ember még magában is „Mi Atyánk“-
hoz fordul, aki mindnyájunk közös istene. Mennyire 
másként hat, amikor alkalmasint a közösség tagjai 
egymás kezét fogva mondják el az imát. Legfele-
melőbb volt ez 1956. június 18-án, amikor Rácz 

Sándor a Miatyánkra szólította a tömeget azzal a 
kéréssel: fogjuk meg egymás kezét. Budapesten 
történt, a Hősök terén, ami akkor egyetlen óriási is-
tenházává vált, magába fogadva az embereket, akik 
hittek a közösség átható erejében. 

	

	
LUTHER	MÁRTON	ÉS	A	CRANACH	FESTŐ-CSALÁD,	II.	RÉSZ	

–	CSALÁDI	PORTRÉK	ÉS	AZ	ELSŐ	LUTHER	PUBLIKÁCIÓK		–	
 

Id.	Lukas	Cranachnak	köszönhetően	–	aki	1510	óta	
élt	 és	 dolgozott	 Wittenbergben	 –	 mi	 is	 láthatjuk	
Luther	Márton	 (1483	–	1546	 )	 szüleit.	 Apját	Hans	
Luthert	 1523-ban,	 édesanyját	Margaretha	Luthert	
1527-ben	 festette	 meg	 a	 	 mester,	 mikor	 Luther	
Mártonnal	már	 szoros	munkakapcsolatban	voltak.	
Ekkor	az	 első	biblia	 fordítását	 illusztrálta	 és	 saját	
nyomdájában	kinyomtatta.	

 
Az Eislebenböl 
való, kilenc 

gyermekkel 
megáldott, pol-
gári jómódban 
élő Luther 
házaspárt, id. 
Lukas Cranach 

méltóságteljes 
szigorúsággal 

mutatja be. Látható a képek reprezentációs jellege;  a 
híres reformátor szüleit megörökíteni és bemutatni 
voltak hivatottak. Hans először nem örült fia Márton 
elhatározásának, hogy belép az Ágoston rendbe. 
Ehelyett inkább gazdag feleséget, polgári karriert szánt 
volna neki.∗∗  De a tudásszomjas fiatalember nem 
tágított. Őt a biblia tanulmányozása érdekelte, amit 
csak egy szerzetesi könyvtárban tudott megvalósítani. 
Ugyan már léteztek Gutenberg által nyomtatott bibliák 
, de áruk akkor még megfizethetetlen volt egy 
közember számára. Előzetes filozófiai és jogi 
tanulmányok után végül 1505-ben lépett be az 
Erfurtban levő Ágostoni remeték rendjébe.  

  
A fiatal, derűs és lelkes 
szerzetest, bal kezében 
bibliával és jobb kezét 
szívéhez szorítva, id. 
Cranach mester  1546-ban, 
Luther Márton halála után 

örökítette meg. Felteszem, hogy a számtalan Luther 
portrék sorozatából még ezt a hiányzó korszakot 
szándékozta festményével kiegészíteni.  

 
Tanulmá-

nyai el-
végzése és 
egy Ró-
mába ve-
zető út u-
tán, (1512-
ben sze-
rezte meg a 

teológia 
doktori 

címet) prédikációiban és írásaiban Luther Márton, 
reformáló szándékkal, a pápasággal szemben kritikus, 
ugyanakkor igen konstruktív gondolatait kezdte 
kifejteni. Így  1517-ben közreadta a skolasztikus 
teológia szerint kidolgozott disputáját 95 tézisben. 
Ennek másolatát szegezték ki a Wittenbergi templom 
ajtajára is. 
Az ezt követő egyházi perek, egyházi átok és a császári 
jogfosztás kivédésére 1521-ben Luther az Eisenach 
melletti Wartburgban kapott menedéket Bölcs Frigyes 
szász választófejedelem jóvoltából. „Junker Jörg” 
álnév alatt szereplő és  quasi „álszakállal” festette meg 
id. Cranach mester az ekkori Luther Mártont, 
gondterhelten, homlokát ráncolva. Az idős válasz-
tófejedelmet pedig prém-galléros kabátban örökítette 
meg.  
  
Önkéntes száműzetése alatt, Phillip Melanchton 
tanácsára, 11 hét 
alatt fordította 
le az Új 
Szövetséget 
német 
nyelvre. 
Időközben 
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Wittenberg városában és a szerzetesrendekben a reform 
gondolatok nagy erőre kaptak. Többek között a 
miserend megváltozott és a kolostorokból tömegesen 
léptek ki szerzetesek és apácák egyaránt. A reformáció 
tanait támogató szász fejedelem védelme alatt, Luther 
ismét nyilvánosság elé léphetett és feladva rendi 
kötelékét, 1525-ban házasságra lépett Katherina Bora 
nevü, volt ciszteri apácával. Az eleinte célszerűségből 
kötött  frigy, egy  igaz, szeretetteljes és örömteli 
házastársi kapcsolattá alakult, hat gyermeket hozva a 
világra. id. Cranach az újdonsült házaspárt, a kor 
szokásának megfelelően ábrázolta 1525-ben.  
 

        
Az alábbi 
festmény a két 

Wittenbergben 
tanító teológus 
és filozófus 

professzort 
Luther Mártont 
és Melanchton 
Fülöpöt mutatja 

fekete, reformátori talárban 1530 körül. Közös 
munkájuk és tanításuk nagyon hamar a német szabad 
városokban, hercegségekben és nemzetközileg is 
ismertté vált. Így közel ezer magyar diák is tanult náluk 
a wittenbergi egyetemen. Például Dévai Bíró Mátyás és 
az Újszövetség magyar fordítója Szylveszter János. 
Ilyen és hasonló portrékat a Cranach festőmű-hely 
nagy meny-nyiségben készített rendelésre, ezzel 
népszerűsítve a tu-dós reformáto-rokat.  
 

Id. Lukas Cranach, mint könyvillusztrátor, szerkesztő 
és nyomdász a reformmozgalom egyik leghatásosabb 
tagjává vált. Az általa kiadott könyvek és röpiratok 
széles körben való terjesztésének jelentősége óriási és 
megegyezik egy mai, professzionális, u.n. „PR és 
marketing” cég tevékenységével. Erre a legékesebb 
példa, hogy Luther nyomatott írásait, 1524-től kezdve, 

egy saját tervezésű védjellel látta el. Ezzel a szöveg 
eredetiségét garantálta és a szerzői illetve kiadói 
jogokat kívánta biztosítani, megteremtve a szerzőjogi 
Copyright elődjét.  
Az alábbi védjelek az 1524-ben, Wittenbergben 
megjelent Ótestamentumon található. A kiszínezett 
Luther Rózsa M L monogrammal és/vagy az Agnus Dei 
mintegy címerként szerepelnek ezentúl az autentikus 
nyomtatványokban. 
 
 
A védjelek alatti szöveg magyar fordításban így 
kezdődik: 
 „ Ez a jel legyen igazolás, hogy ezen könyvek a 
kezemen keresztül mentek.....” 
 

 
 
∗∗   Egy Id.L. Cranach által reneszánsz stílusban 
illusztrált és védjellel ellátott könyvoldalon Luther 
Márton, esetleg személyes tapasztalatból eredő, 
reformátori álláspontját olvashatjuk. Ezen kijelenti, 
hogy a szülök gyermekeiket nem kényszeríthetik 
eljegyzésre vagy házasságra, sem pedig meg nem 
akadályozhatják azok házasodási szándékát. 
 

PÁLL	CSILLA	MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ		
Képek forrása:  
http://lucascranach.org,  
http://wege-zu-cranach.de
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A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJA 
 – SZENTPÉTERY MIKLÓS ÖSSZEÁLLÍTÁSA –	  

 

„Fedezzük fel együtt a reformáció értékeit a mában: 
ünnepeljük a jubileumi évet minőségi kulturális 
programokkal, melyek magukban hordozzák a reformáció 
legfőbb tulajdonságát, a megújulás lendületét.”-foglalja 
össze a reformáció évének célját az évfordulóra 
létrehozott honlap (reformacio2017.hu). A honlap 
alapján  a következőket tudjuk meg. 

Idén ötszáz éve, 1517. október 31-én Luther Márton a 
hagyomány szerint kitűzte kilencvenöt tételét a 
wittenbergi vártemplom kapujára. Tételeivel nagy 
befolyással volt a hitbeli gondolkodásra, de számos más 
területen is változásokat indított el: hatott a politika, a 
gazdaság, a zene, a jogtudomány, az anyanyelvhasználat 
és a modern természettudomány területén is.  

A magyar kormány 2013-ban döntött a Reformáció 
Emlékbizottság létrehozásáról, melynek ügyvezető elnöke 
Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, az 
emlékbizottság miniszteri biztosa Hafenscher Károly. 
Orbán Viktor miniszterelnök a bizottság küldetését akkor 
úgy fogalmazta meg, hogy “Szellemi, lelki megújulásra 
van szükség. Ebben példa és erőforrás lehet a 
reformáció.” A reformáció emlékbizottság elnöke a  
magyar miniszterelnök. Az előkészületek három területen 
zajlanak. Beruházások (az Országos Evangélikus 
Múzeum bővítése, digitalizálási munkák), kiadványok 
megjelentetése (Protestáns Lexikon és Luther-sorozat), 
illetve rendezvények szervezése. Az emlékév kiemelt 
helyszínei a főváros mellett Debrecen, Sopron, Sárvár. A 
bizottság feladata az évfordulóhoz kapcsolódó 
rendezvények koordinálása és támogatása.  

A rendezvénysorozat kiemelt projektjei 2016-2017-
ben: 

A	 Jubi leumi	 év 	 ünnepélyes 	 megnyitója, 	
Budapest .: A Művészetek Palotájában rendezték meg 
2017. január 6-án. Sokszínű műsorral (zene, színház, film, 
közös éneklés, neves előadókkal) emlékeztek az 
évfordulóra. A reformáció évét a magyar Országgyűlés 
elnöke, Kövér László nyitotta meg. Kiemelte, hogy „fél 
évezreddel ezeltőtt kezdődött egy bűnbánatban fogant, és 
az anyanyelvben kiteljesedő erkölcsi forradalom, a 
reformáció, amely megújította Európát és a 
magyarságot”. Véleménye szerint „a reformáció 
civilizációs korszakalkotó szerepe abban rejlik, hogy 
meghirdette az emberi gondolkodás szabadságát, az egyén 
méltóságát és felelősségét, úr és jobbágy, azaz minden 
ember egyenlőségét Isten szemében”. 

A	 Protestáns	 iskolatörténeti 	 mozaik  egy 
vándorkiállítás: Luther és Melanchton egyaránt az 
anyanyelvi oktatás fontossága mellett álltak ki. A 
„Reformáció és iskola” című vándorkiállítás az 

anyanyelvi oktatás kezdeteibe, nyújt betekintést. Ezen 
kívül feldolgozza a magyarországi protestáns oktatás 
történetét a reformáció időszakától kezdve napjainkig. 
Kiemeli a magyarországi protestantizmus legfontosabb 
alkotó személyiségeit, bemutatja nyugat-európai 
kapcsolatait és az oktatás, és ezen belül a legfontosabb 
iskolaközpontok működésébe is betekintést nyújt. A 
kiállítás öt részre tagozódik: reformáció és iskola, 
protestáns iskolák a 16-17. században, felvilágosodás és a 
reformkor évtizedei, protestáns gimnáziumok 1848 és 
1918 között, protestáns oktatás a 20. században.  

Budapest, 	 Kálv in 	 tér i 	 instal lác ió : Szabó Levente 
és Polgárdi Ákos elképzelése alapján 95 db betonból 
készült egyedi burkolatelemet helyeznek el a Kálvin tér 
Baross utca felőli részén. Az installáció kilencvenöt 
emlékkövén egy-egy idézetpár szerepel: a fél évezreddel 
ezelőtti reformátoroknak és a magyar kultúra egykori és 
mai formálóinak összefonódó gondolataival. Az egyedi 
installáció emlékhellyé alakítja át a budapesti Kálvin teret 
az emlékév idejére. Annak leteltével, az alkotók szándéka 
szerint, az idézetpárokkal díszített 95 kő az ország 95 
pontján talál majd új, végleges otthonra. Beillesztve egy-
egy evangélikus vagy református templom kövezetébe, 
vagy közterekre, parkokba, utcák burkolatába épülve 
hirdeti tovább a reformáció és az emlékév üzenetét. 

	

Ige- idők, 	 k iá l l í tás 	 a 	 Magyar 	 Nemzeti 	
Múzeumban. 	 A 	 reformáció 	 történetéről , 
folyamatairól, hatásáról, magyarországi és európai útjáról 
szóló országos kiállítás megnyitójára várhatóan idén 
áprilisban kerül sor.  

Zenei 	 h itval lásaink	 e lőadássorozat:  „Három 
tematikus szakaszból álló, a reformáció zenei kincseit 
közvetítő koncertkörút a Kárpát-medencében”. A Zenei 
Hitvallásaink I. Bach h-moll miséjét adja elő a reformáció 
500. évfordulójának tiszteletére, országszerte számtalan 
protestáns helyszínen. A Zenei Hitvallásaink II. a magyar 
reformáció nagy zsoltárait  nagy zenekari, valamint 
kóruskísérettel mutatja be. Az ingyenesen látogatható 
előadásokon Johannes Brahms, César Franck, Gárdonyi 
Zoltán, Claude Goudimel, Kodály Zoltán, Leonhard 
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Lechner, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Szokolay Sándor 
és Vajda János művei csendülnek fel. A Zenei 
Hitvallásaink III. sorozat 14 alkalmán három fiatal, 
tehetséges orgonaművész és a hozzájuk csatlakozott 
szólisták és kamarakórusok előadásait öleli fel: Orgona és 
gordonka a reformáció fényében, Orgona és kamarazene a 
reformáció fényében, Harmónium és kamarazene a 
reformáció fényében címmel. 

Árva	 Bethlen	 Kata	 programsorozat  : Kocsis 
István drámaíró Árva Bethlen Kata című drámájával, 
2016 júniusában Vizsolyban kezdődött a Falujáró 
Reformációi 
Színház országos 
előadássorozat. A 
mü, a 18. századi 
erdélyi történelem 
kiemelkedő női 
alakjának életét 
bemutató megrázó 
történelmi dráma. A 
főszerepben 
Kökényessy Ági. 

Továbbiak: 
http://www.ujszinhaz.hu/arvabethlen.php 

Messias.ma-rockorator ikus 	 pass ió játék  Händel 
Messiás című oratóriumából egy modern, magyar nyelvű, 
látványos előadás kerül színpadra 2017-ben, a reformáció 
évfordulójának alkalmából. Az átdolgozás elektronikus 
hangszerekkel kombinált rockoratórium és passió, melyet 
2017. április 25-a Művészetek Palotája Bartók Béla 
Hangversenytermében mutatnak be, Messiás.ma címmel. 

 

Magyar 	 Nemzet i 	 Levé ltár 	 Országos 	 Levé ltára , 	
Budapest  Az Országos Levéltár kutatása két kutatási 
irányt határozott meg az emlékév kapcsán: a Mohács 
utáni fél évszázad (1526 – 1570) örökségének feltárása, 
emellett határon túli levéltári dokumentumok segítségével 
is vizsgálja a reformáció terjedését a szabad királyi 
városokban. Ehhez kapcsolódnak a megyei levéltárak 
egyéni kutatásai is. 2017 végéig várhatóan létrejön az 
eddigi legjelentősebb adatbázis a reformáció hazai 
történetéről, amely újabb izgalmas kutatásoknak adhat 
majd teret. Általános- és középiskolás diákoknak 
vetélkedőt is szerveznek, melynek főnyereménye egy 
wittenbergi kirándulás. 
továbbiak: www.reformacio.mnl.gov.hu 
 

A	 központi 	 megemlékezést  a budapesti 
Sportarénában szervezik meg. : Az istentiszteletet és az 
ünnepi megemlékezést a Magyar Televízió egyenes 
adásban közvetíti. Ünnepi beszédet mond Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnöke. 

Kiadványok, honlapok: az évfordulóra számos új könyv 
jelent meg. Készül egy Luther-rajzfilm is, melynek 

rendezője Richly Zsolt, a forgatókönyvet Lackfi János 
írta, Gryllus Dániel zeneszerzőként, Fabiny Tamás 
teológiai szaktanácsadóként és Vécsy Vera 
gyártásvezetőként működött közre. Kiadják a Luther 
válogatott művei című sorozatot a Luther Kiadó 
gondozásában. Kétkötetes Luther-regényt jelentet meg a 
debreceni Goldbook Kiadó. Cs. Szabó Sándor munkája 
igazi újdonság: a reformátor életét a teljesség igényével 
feldolgozó 
nagyregény 
ezidáig 
magyarul még 
nem íródott.  

 

 

A REFORMÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYI 
RENDEZVÉNYEK, BERUHÁZÁSOK 

MAGYARORSZÁGON ÉS A HATÁRON TÚLI 
TERÜLETEKEN 

A	Budapest-Deák	 tér i 	 Insula 	 Lutherana  (felújítás 
utáni) megnyitásával egy modern kulturális-lelkiségi 
központotot alakítottak ki. Az Insula Lutherana, azaz 
lutheránus sziget a főváros szívében helyezkedik el. ez a 
magyarországi evangélikusság egyik legfontosabb 
központja, a Déli egyházkerület székhelye. A Deák téri 
evangélikus templomot Pollack Mihály tervei alapján 
építették 1799 és 1808 között, oltárképét Lochbichler 
Ferenc festette Raffaello Transzfiguráció című művének 
enyhe megváltoztatás  ával. Az Insula Lutheranan 
működik a rendszerváltoztatás után újraindított Deák téri 
Evangélikus Gimnázium, mely Pest második 
gimnáziuma. Több éves előkészítés után hozták létre az 
Evangélikus Országos Múzeum Luther öröksége című 
állandó kiállítást, 2016. november 11-én, Márton napon. 
Ezzel a budapesti Belváros szívében egy valóban modern 
evangélikus kulturális és lelkiségi központ jött létre, mely 
a „tárgyközpontú installációt és a korszerű interaktivitást” 
ötvözi modern, digitális eszközökkel. A kiállításon 
betekintést nyerünk a történelmileg háromnyelvű  
(magyar, német, szlovák) egyház történetébe is. 
Megtekinthetjük Luther Márton végrendeletét, Kossuth 
Lajos tengeri növénygyűjteményét, Petőfi első ismert 
verskéziratát. Térkép mutatja be az egyháztörténetet, a 
pincében pedig Keken Andrásnak és Sztehlo Gábornak 
állítanak emléket.  
www.ref500.hu 

Sárvári 	 rendezvények  : sárvári templom felújítása: 
2016. november 27-én, Advent 1. vasárnapján adták át a 
megújult sárvári templomot. A prédikációt Szemerei 
János püspök tartotta, az ünnepségen a Szombathelyi 
Művészeti Szakgimnázium diákjai előadták Szokolay 
Sándor Az Magyar Nípnek című Antifónáját. 1541-ben 
Sárváron nyomtatták az első magyar nyelvű könyvet, 
Sylvester János Újszövetség fordítását. 1576-ban itt jött 
létre a magyarországi evangélikus egyház első püspöki 
székhelye. Tervezik, hogy evangélikus templom előtti tér 

Fontos honlapok: 
www.reformacio2017.hu 
www.reformacio500.hu 
http://reformacio.mnl.gov.hu 
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felújításával Sylvester Jánosra és a reformációra 
emlékező szoborcsoportot is felállítanak. Egy új kor 
kezdete – A reformáció története bélyegeken – címmel 
bélyegkiállítás is nyílt. 

Győr:  Az Insula Lutherana, vagyis evangélikus sziget 
felújításáról 2013. október 30-án írt alá az egyházközség 
támogató szerződést a kormánnyal. Az építkezést 2015. 
novemberében kezdték meg. Korábban befejeződött az 
óvoda és a levéltár felújítása, és most fejezték be az 1785-
ben felszentelt Öregtemplom renoválását. 
Csorba János, a győri evangélikus 
egyházközség igazgató-lelkésze elmondta, 
hogy a megsüllyedt alapot 113 darab 
vasbeton cölöppel erősítették meg, 
restaurálták a padokat és az oltárt. 
Az orgona felújítása várhatóan jövő év 
nyarára készül el - fűzte hozzá. A reformáció évéhez 
kapcsolódóan megújul a győri Insula Lutherana is. Már 
elkezdődött egy új iskolai tornaterem és a hozzájuk 
csatlakozó tantermek építése, várhatóan a jövő év elején 
pedig bővítik és felújítják a szeretetházat, 
lelkészlakásokat és kollégiumot alakítanak ki, valamint 
felújítják a konvent épületét. 
infogyor.hu  
	
Sopron:  A megújulás lendülete címmel nyílt 
fotókiállítás, melyet később Nagykanizsára majd más 
városokba visznek át. a célja, hogy a Reformáció 
Emlékbizottság a 2017-es emlékévében - túl az egyházi 
megemlékezéseken - a szélesebb közönségnek is 
bemutassa az ötszáz éves reformációt, amelynek 
alapvonása hogy miközben őrzi örökségét, mindig újat is 
akar mutatni. 
sopron.hu 
 
Nyíregyháza:  Egy helyi évfordulót is ünnepel: 1786. 
október 22-én, tehát éppen 230 esztendeje szentelték fel a 
helyi evangélikus nagytemplomot. Állandó kiállítás nyílik 
a nyíregyházi evangélikus hitű tirpákok hagyatékából, 
szakrális és világi tárgyakból, a Jósa András Múzeum 

Restaurátor műhelyében konzervált textilekből, 
viseletekből, énekeskönyvekből, és egyéb eszközökből. 
nyiregyhaza.hu 
 

HATÁRON TÚLI RENDEZVÉNYEK 

Vajdaság: Az Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Keresztyén Egyház Vajdaságban a reformáció 500. 
emlékévének nyitó ünnepségét, az I. lutheránus bált 

Verbászon rendezte meg vajdasági, 
magyarországi és bánáti résztvevőkkel 2016. 
november 4-én. Az alkalmat Dolinszky Gábor, 
a szerbiai Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Keresztyén Egyház püspökhelyettese nyitotta 
meg. Elmondta, hogy a kerek évfordulóról  
istentiszteletek, kerekasztal-beszélgetések, 

kiállítások, közösségi találkozók, konferenciák  
formájában emlékeznek meg. 2015-ben megkezdődött a 
zombori evangélikus templom renoválása, és az 
egyházközség legnagyobb templomának, a verbászinak a 
felújítása is elindul a magyar kormány támogatásával. 
 hetnap.rs 
 
Erdély :Erdély-szerte több száz rendezvényt tartanak  
Előadásokat, szimpóziumokat, ifjúsági rendezvényeket 
szervez, és tematikus könyveket is kiad a Romániai 
Evangélikus-Lutheránus Egyház az emlékév keretében – 
nyilatkozta a Krónikának Fejér Olivér püspöki titkár. A 
gyülekezetek egyenként is gazdag programkínálattal 
készülnek. Az 500. évforduló témájára fűzik fel az évi 
közgyűléseket, a három egyházmegye pedig közösen 
szervez Brassó környékén többnapos találkozót. A nyári 
országos ifjúsági táborban is a reformáció lesz a téma. 
Fejér Olivér rámutatott: idénre tervezik a liturgia 
megreformálását, és az énekeskönyvet is megújítják év 
végéig. A karácsony előtti, adventi időszakban 
Kolozsváron szervezik meg a német, dán, szlovák és 
magyarországi testvéregyházakkal a záróünnepséget. 
kronika.ro 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:	SZENTPÉTERY	MIKLÓS

	


