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„…ami pedig el!ttünk van…” 
 

LEHET!SÉGEK ÉS TERVEK 
A SOMOGYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉBEN 

(El!retekintés a következ! hat évre a Fillippi 3:14. alapján) 
 
 

Ha a lehet"ségeinket nem mérjük fel alaposan, 
már az induláskor nagyot hibázunk. A realitások hiá-
nya ugyanis vagy megelégszik az egész töredékével, 
vagy álmokat sz"ve az elérhetetlent veszi célba. 
Mindkét esetben az „eredmény” legfeljebb csak fél 
siker lehet, megkárosítva az egyént  ugyanúgy, mint 
a közösséget, amelyben él, vagy amelyet képvisel. 
Különösen igaz és fájdalmas valóság ez az egyház 
életében, ahol gyakran két széls"séges hozzáállás-
sal találkozhatunk: 

Az egyik a panaszkodó típusú ember: aki minde-
nütt csak a bajt látja, folyton temeti egyházát, gyüle-
kezetét. Ez a fajta hozzáállás már csak legyinteni tud: 
úgysem lesz ebb"l már semmi, nem is érdemes csi-
nálni már semmit! 

A másik az álmodozó típusú ember: aki „nem eb-
ben a világban él” és naponta megvívja soros „szél-
malom-harcait”, s gyakran még maga is elhiszi, mint 
egy modern Don Quijote, hogy hasznos, amit csinál. 
Joggal tehet" fel a kérdés, egy egyházmegye életé-
ben a következ" ciklus során melyik megközelítés 
okozhat több kárt? 

Vallom, hogy az elfogadott realitás ésszer# kere-
tek közé szorítja a meghozható terveket is. Csak 
helyzetünket kell jól körüljárnunk, megismernünk és 
ami a legfontosabb: állapotunkat nyíltan vállalnunk! 
Nos, akkor mi is a helyzet (els"ként Somogyban)? 
Úgy t#nik els" pillantásra, hogy mindkét típusú em-
bernek igaza van – nagyon sok a bajunk és csak 
álmainkban remélhetünk változást… 

Pedig kínálkozik számunkra egy harmadik féle 
megoldás is. Nem az „arany középút” kérdéses való-
sága, hanem a hit útja. Az az út, ahol a bajok nem 
t#nnek nagyobbnak, mint Isten. Ahol tudja az éppen 
futó, akaró ember, hogy futhat, akarhat – de az utolsó 
szó az Istené, ez pedig (hála érte) mindig a könyörü-
let szava. 

Most pedig nézzük a lehet"ségeinket néhány 
meghatározó adat alapján: Somogyban 68 anya gyü-
lekezetben és 260 szórványban (9.500 járulékfizet") 
45 lelkész szolgál. Gyülekezeteink többsége évtize-
dek óta fogy, ahol 35–40 esetben már a létszám nem 
éri el a 100 f"t. Kétszer annyian vallották magukat 
reformátusnak, mint amennyit ismerünk. Két egyházi 
általános iskola és két középiskola, valamint két 
öregotthon m#ködik a megyénkben, valamint egy 
ifjúsági tábort tartunk fenn. 
 
Amit tervezünk:  

Missziói szolgálatunk meger"sítése az els"dleges 
célunk, minél több oldalról megközelítve és kihasz-
nálva lehet"ségeinket. 
 
• Missziói körzetek kialakítása. 3–4 körvonalazó-

dik jelenleg (ami már biztosnak látszik: Nagyka-
nizsa és Kaposvár), ahol az els" lépéseket már 
Marcali vonatkozásában sikerült megtennünk. Itt 
az els" lépés a leend" helyben lakó lelkész 
számára kialakítani a tárgyi feltételeket. Biztató, 
hogy 5–6 év alatt a gyülekezet létszáma meg-
kétszerez"dött. 

• Külön helyet foglal el a városi misszió kérdése, 
amelyet eddig nem nagyon helyeztünk el"térbe 
országos viszonylatban sem. 

• Átvizsgálni és alakítani az egyes lelkészi állá-
sokhoz tartozó körzeteket, hogy azok életképe-
sek legyenek. (átlagosan 2-3 gyülekezet alkot-
hat ilyen jelleg# körzetet, de mindig figyelemmel 
kell lennünk az utazások körüli nehézségekre.) 

• A gyermek- és ifjúsági munka er"sítése, hisz 
egy gyermek elérése gyakran két feln"tt elérését 
eredményezheti. (a megye minden nyári tábo-
roztatást támogatni fog, err"l határozott az Egy-
házmegyei Tanács a 22/2009. számú határoza-
tában). 

• A kórházlelkészi szolgálatot kiterjeszteni, mind-
egyik kórháznak legyen f"állású lelkésze. Jelen-
leg a hat kórházban két kórházlelkész szolgál. 

• Családlátogatás, egyéni lelki gondozás, az is-
meretlen reformátusok felkutatása. Az „ún” apró-
lékos missziói munka megszervezése és végzé-
se hosszú távú feladatot jelent. (Talán a három 
lelkészi kiskör feloszthatja egymás közt ezt a 
munkát.) 

 
Pünkösd közvetlen közelében szükséges újra és 

újra meger"síteni magunkban, hogy amiként Pétert"l 
és Jánostól az Ékes Kapu koldusa „várt valamit” – 
úgy vár t"lünk is valamit, egészen pontosan „Valakit” 
ez a világ. Nekünk csak a módozatokat kell megtalál-
nunk, s ez bizony, sokszor nem könny#, de nem is 
lehetetlen vállalkozás.  

A felsorolt terveink (a teljesség igénye nélkül) 
megvalósításához tudjuk, hogy nem elég a saját 
er"nk, hanem mi csak „akarunk és futunk” és kérjük, 
várjuk onnan felülr"l a könyörület jóváhagyó szavát. 

Nagy Csaba esperes 
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Az immár hivatalban lév! új egyházkerületi vezetés az 
alábbi adatlap kitöltését kérte valamennyi dunántúli gyüle-
kezett!l: 
 

Tételcím Adat 
Gyülekezet egyházjogi helyzete  
Népszámlálás szerinti református lélekszám  
2004-2008. években megkereszteltek száma  
2004-2008. években eltemetettek száma  
Választói névjegyzék szerinti lélekszám  
Befolyt fenntartói járulékok összege  
Befolyt perselypénzek összege  
Befolyt adományok összege  
Ingatlanjáradék, amennyiben van  
Egyéb, évr!l-évre tervezhet! bevételek  
Lelkészi javadalom és járulékai  
Lelkészlakás rezsiköltségei  
Gépjárm" fenntartás és közlekedés költségei  

 
Az adatlap hármas tagolású: az 1–5. pontok alapján képet 
kaphatunk egy-egy gyülekezetünk demográfiai helyzeté-
r!l, a 6–10. pontok betekintést engednek az adott közösség 
anyagi helyzetébe, a 11–13. pontok alapján pedig lemérhe-
t!, hogy a lelkészi szolgálat biztosítása érdekében milyen 
áldozatot vállal egy-egy gyülekezetünk.    

Mostanra öt egyházmegyénk valamennyi gyülekezete 
reagált a kérésre, egy egyházmegyéb!l még hiányzik né-
hány válasz. A visszaérkezett adatlapok alapján azonban 
már megtehet! néhány következtetés. 

 
1. Demográfiai tapasztalatok: 

1.1. Anyaegyházközség státusban lév! gyülekeze-
teink jelent!s hányada – lélekszámát és anyagi 
teherbírását tekintve – eleve képtelen arra, hogy 
a státusának megfelel! egyházalkotmányos elvá-
rásoknak megfeleljen! Az egyházkerületben 65 
olyan anyaegyházközség van, amely száz f! alat-
ti választójogosult egyháztaggal rendelkezik (a 
legkisebbnek 13 választó egyháztagja van!). Ha a 
demográfiai tendenciákat komolyan vesszük, a 
jelenlegi választási ciklus végére (2014) legalább 
80, száz választóval sem rendelkez! anyaegy-
házközség lesz Dunántúlon.  

1.2. Az esetek nagyon jelent!s hányadában óriási 
szakadék tátong a 2001. évi népszámlálás ered-
ménye és a valóság között, sok esetben nem is 
csak a nagyobb városokban. A legelrettent!bb 
példák: egyik városunkban 6539 református van 
a népszámlálás adatai szerint, ehhez képest az ott 
él! két gyülekezet választói névjegyzékében 
együttesen 509 név található; egy másik város-
ban 12859 f! mondta magát 2001-ben reformá-
tusnak, az ottani gyülekezet választói névjegyzé-
ke 1982 egyháztagot tart nyilván. Hogy falusi 
példát is hozzunk: 612 református volt a telepü-
lésen 2001-ben, ehhez képest 97 név található a 
helyi gyülekezet választói névjegyzékében. Mi 

volna az egészséges arány? Ha a Dunántúlon 
egyébként fellelhet! reformátusok legalább két-
harmada választó, terheket visel! egyháztag len-
ne! Erre, egy er!teljes nagyvárosi misszió bein-
dításával volna is reális esély, hiszen a periférián 
él!, a helyi gyülekezettel gyakorlatilag semmifé-
le kapcsolatot nem tartó reformátusok tízezrei él-
nek a nagyobb városainkban. 

1.3. Sokkal többet temetünk, mint keresztelünk! 
Öt év adatait tekintve csak emiatt 3.500 lélekkel 
lettünk kevesebben Dunántúlon (hogy viszonyí-
tani lehessen: elveszítettünk egy Pápa, vagy Tata, 
vagy Kaposvár méret" gyülekezetet!). A legijesz-
t!bb számok: egy közepes lélekszámú városi 
gyülekezetben öt év alatt 27 keresztelés és 134 
temetés volt! Az egyházkerületben mindössze 32 
olyan gyülekezet van, ahol a legutóbbi öt évben 
több volt a keresztelés, mint a temetés! Vannak 
természetesen demográfiai adottságok, amelyek 
anyaegyházközségeink mintegy kétharmadában 
nem teszik lehet!vé ennek a tendenciának a 
megváltoztatását, de legalább 80 olyan gyüleke-
zetünk van, amelyekben nem feltétlenül kellene 
lassú (el)fogyásra berendezkednünk!  

2. Rátérve az anyagiakra: megállapítható, hogy a 239 
dunántúli egyházközség 2008-ban mintegy 750 M 
Ft. saját bevétellel rendelkezett.   
2.1. A szokásos gyülekezeti bevételek egy válasz-

tóra es! átlagösszege Dunántúlon 2008-ban 
10.307,- Ft. volt. Ezen belül egy egyháztagunk 
átlagosan 4.459,- Ft. fenntartói járulékkal, 
2.567,- Ft. perselypénzzel, és 3.033,- Ft. ado-
mánnyal járult hozzá gyülekezete anyagi terhei-
nek hordozásához. Az átlagolás azonban nagyon 
csalóka, mert egyházmegyénként is, de f!leg a 
gyülekezeteket tekintve, elég nagyok az eltéré-
sek. Volt Dunántúlon 2008-ban olyan anyaegy-
házközség ahol 931,- Ft. volt a szokásos gyüle-
kezeti bevételek egy f!re es! átlagösszege, de 
volt három olyan gyülekezet is, ahol ez az összeg 
meghaladta a 30.000,- Ft-ot! Egyházmegyei ösz-
szesítésben Somogyban és Mez!földön volt leg-
magasabb az átlagösszeg, a legalacsonyabb pedig 
a Pápai egyházmegyében. 

2.2. Ha egy kicsit elid!zünk a fenntartói járulék 
átlagösszegénél, azt vagyunk kénytelenek megál-
lapítani, hogy mélyen alatta marad az egyházi 
törvényben meghatározott mértéknek (jövedelem 
1%-a!), hiszen a 4.459,- Ft/f! átlagösszeg 
37.158,- Ft. havi átlagjövedelmet feltételez, ami 
alatta van a jelenlegi minimál-nyugdíj összegé-
nek is! Kívánatos volna minden gyülekezetben 
az #rségi egyházmegye 6.072,- Ft-os átlagát el-
érni (amely 50.600,- Ft/f! jövedelmet feltételez), 
mert az egyházkerületi szinten közel százmillió 
Ft-os bevétel-növekedést jelentene, miáltal gyü-
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lekezeteink jelent!s hányada lényegesen jobb 
anyagi pozícióba kerülhetne. 

2.3. A perselypénzek egyházkerületi átlagösszege 
2008-ban 2.567,- Ft/választó volt. Itt is óriási a 
szóródás a gyülekezetek között: van olyan gyü-
lekezet, ahol 2008-ban az egy választóra es! per-
selypénz összege az 500,- Ft-ot sem érte el, de 
van olyan is, ahol az egy választóra es! átlagösz-
szeg meghaladta a 16.000,- Ft-ot. A világért sem 
szeretnénk a perselypénz átlagösszegb!l mesz-
szemen! következtetéseket levonni, azonban há-
rom kérdés mégiscsak felszínre tör: az áldozat-
készség kérdése, az istentiszteleteink látogatott-
ságának kérdése, és – nagyon félve merem leírni 
– a lelkipásztori szolgálat min!ségének kérdése. 

2.4. Az adományok egyházkerületi átlagösszege 
3.033,- Ft. volt 2008-ban. Van egyházmegye, 
ahol ez az átlag 1.301,- Ft/választót jelent, de 
olyan is, amelyben 5.163,- Ft. az egy választóra 
es! átlagösszeg. Volt Dunántúlon 2008-ban 11 
olyan gyülekezet, ahol egyetlen fillér adomány 
sem folyt be, de volt olyan is, ahol az egy válasz-
tóra es! adomány-összeg 22.624,- Ft volt! Álta-
lánosságban megfigyelhet!, hogy gyülekezeteink 
jelent!s hányadában elt"n!ben van a 70-es, 80-as 
években még szinte mindenütt jelen volt gondol-
kodásmód, hogy ti. az épületek jó állagának 
fenntartása, a gyülekezeti élet méltó körülménye-
inek megteremtése els! renden helyi kötelezett-
ség, amihez – ha a helyi lehet!ségek már elfogy-
tak – lehet kérni felettes egyházi segítséget is. 
Manapság sok esetben fordítva történik: elvárják 
a gyülekezetek a fels!bb egyházi segítséget, mi-
közben saját maguk alig, vagy egyáltalán nem 
tesznek er!feszítéseket pl. épületeik állagmeg-
óvása érdekében. 

2.5. Az egyéb bevételi forrásokat tekintve megál-
lapíthatjuk, hogy alig 50 gyülekezetünk részesül 
járadékban (a többiek többsége nyilvánvalóan 
azért nem, mert épületingatlant igényelt vissza, 
nem biztos, hogy mindig meggondoltan!). A já-
radékot élvez!k mindenesetre könnyebb helyzet-
ben vannak a megfelel! infrastrukturális feltéte-
lek biztosítása dolgában (a járadék alapvet!en er-
re használható!). Más bevételi forrással gyüleke-
zeteink nagyobbik hányada nem rendelkezik! 

3. A lelkipásztori szolgálat feltételeinek biztosítására 
(javadalom, rezsiköltségek, közlekedési költségek) 
a dunántúli gyülekezetek 2008-ban szokásos egy-
házi bevételeik 67%-át fordították. Az átlagszám 
még elfogadható volna, azonban ha gyülekezeten-
ként vizsgáljuk a lelkipásztori álláshely fenntartha-
tóságának kérdését, kénytelenek vagyunk néhány 
keserves megállapítást tenni: 
3.1. A lelkipásztori javadalmak átlagösszege alatta 

marad az egyházkerületi el!írás szerinti mini-
mumnak! Ha eltekintünk az átlagolástól, akkor 
pedig azt látjuk, hogy mintegy 25 lelkipásztor 
rendelkezik az el!írt minimumnál magasabb ja-
vadalommal, de legalább 25 olyan teljes státusú 
lelkipásztor is van, aki a minimumban sem része-

sül. Ami még ennél is elszomorítóbb: legalább 50 
olyan lelkipásztori álláshely van Dunántúlon, 
amelyek esetében a szokásos gyülekezeti bevéte-
lek már nem fedezik az álláshely költségeit. Ve-
gyünk egy konkrét példát: egy somogyi – egyéb-
ként átlagosan prosperáló – lelkipásztori körzet 
összes szokásos bevétele 2008-ban 2.509.670,- 
Ft. volt, a lelkészi álláshely fenntartása ugyanak-
kor 3.062.520,- Ft-ot igényelt. Szerencsés eset, 
hogy az adott körzetnek van rendszeres egyéb 
bevétele, melyb!l a különbözetet fedezni tudta! 
Ha a demográfiai tendenciákat is nézzük, a fede-
zethiányos lelkipásztori álláshelyek száma a kö-
vetkez! években tovább növekszik, szükség van 
tehát olyan egyházmegyei és f!ként egyházkerü-
leti intézkedésekre, amely az egyházkerületben 
feltétlenül szükséges lelkipásztori álláshelyek fi-
nanszírozhatóságát biztosítani tudják.  

3.2. Nagyon jelent!s anyagi terhet jelent egyház-
községeink számára a lakhatás feltételeinek egy-
házi törvény szerinti biztosítása. Egy dunántúli 
lelkipásztori álláshelyen átlagosan 425.000,- 
Ft/év összeget fordítanak gyülekezeteink erre a 
célra. Egy-egy gyülekezet kimutatásából jól lát-
ható, hogy lelkipásztoraink túlnyomó többsége a 
takarékosság elvének szem el!tt tartásával él ez-
zel az adottsággal. Ugyanakkor tudott az is, hogy 
egy-egy helyen a presbitérium és a lelkipásztor 
között komoly feszültséget jelent a rezsiköltsé-
gek mértéke. Tekintettel az energiaárak folyama-
tos emelkedésére, biztosan szükség lesz egy pil-
lanatban arra, hogy a megtéríthet! rezsiköltségek 
összegének fels! határát a felettes egyházi testü-
letek meghatározzák! 

3.3. Lelkipásztoraink többsége több gyülekezet-
ben is szolgál, ezért számukra szükséges a közle-
kedés feltételeinek biztosítása. Kialakult gyakor-
lat Dunántúlon, hogy a szolgálati gépjárm"vet a 
felettes egyházi testületek bocsátják rendelkezés-
re, a gépjárm" fenntartási és üzemeltetési költsé-
gei ugyanakkor az igénybe vev! gyülekezeteket 
terhelik. Az esetek többségében ez a rendszer jól 
is m"ködik, ugyanakkor az is látható, hogy a na-
gyobb szórványterülettel, és a szórványterületr!l 
ugyanakkor minimális bevétellel rendelkez! 
anyaegyházközségek számára olykor hordozha-
tatlan terhet jelent a közlekedési költségek bizto-
sítása. Szükségesnek látszik, hogy a nagyobb 
szórványterülettel rendelkez! anyaegyházközsé-
gek a felettes egyházi testületekt!l segítséget 
kapjanak e terhek hordozásában. 

Az adatlapok feldolgozása, a részletes helyzetelemzés 
elkészítése, valamint a megfelel! következtetések levoná-
sa még sok id!t igényel. Fentiek csupán villanások, ame-
lyek egy-egy részterületre ráirányítják a figyelmet. Az 
el!ttünk álló hónapok feladata, hogy az adatlapok alapján 
egy minden részletre kiterjed! tanulmányi anyag készül-
jön, hogy azután az egyházkerületi testületek megtehessék 
a szükséges elvi és gyakorlati lépéseket. 

Bellai Zoltán 

püspöki f!tanácsos 
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=# )%1'&%1*# 37/8'9137/3# >?>@A>?B?C+(#
37/8'9<'4%7+4'(*#:(#)D97/E<:(*#"37/9;)D./-3*4#
67/8'9)3&F<34F.)#<3-:<4'&+#;&9*G#=9#+./+7#)*(C
(:#8:9+7%(H#,3#+#I%9(%./*#0+<<*7&+1#(93&)3(9C
4;"3# (93&*.4# +# 13<<:)<343))3<# J7/# *(# 8+4C./%<K#
)D43434#$%7#1374D<43.*G##
=9#:&*.4344#37/8'9137/3#L&*+.%.*7#:(#>MN?C

B@CO3.# 67/8'9)3&F<34F.)O3# 4+&4%9%44H# ,*')"+*#
$;):.4# P'I'.# 4+.5<4+)H# *()%<+13(43&3*4# :(#
I&:,*)'4%&+*4# 4DOO./*&3# P'I+# .3-3<43G# Q4-3.#
+./+C#:(#<3'./7/F<3)39343#P%9(%./H#0%1'&%1H#
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:<4H# +9# 3)<:9(*')# <:<3)(9'1+# 37/# >?T?UTMC3(#
(4+4*(94*)+*#D((93(J4:(#(93&*.4#+#>NG?MB#.313(#
:(# TBGBBV# )D9&3.,E# 37/8'94+77+<# N?GNNBC&3#
13.4H# O'&# A# J7/# +# "37/9;)D./-# A# 39# +# (9'1#
.+7/%OO# *(# <3834H# 13&4# +9# 3<;9;# :-O3.# 3..:<#
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.31# *,;&3.,O3.# )3&F<# +9# %<-+(W)# )39:O3H# +9#
3<(;# :(# 54%<(W# :-3)# "37/9;)D./-3*# +# O3-3934;#
37/8'94D&4:.34*# 4+.5<1'../+<# :(# 13<<:)<343)C
)3<H# 4DOO3)# )D94# +# I'</+)39,;# I&:,*)'4%&%)#
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:-*#K+.%.*K+#-*(*4+4*W)+4#:(#)D97/E<:(*# "37/9;C
)D./-3)34#4+&4+<1+99+G#=9#+./+7#;(3&,3":O3.#
+#.:-C#:(#4'&7/154+4W#./Y"4#3<*7+9J4'(4G##
=# -*9*4'K*W)# :(# +9# :(9<3<343*)34# $D<,%<7%9W#

)D97/E<:(3)# K(+)# :&*.4;<373(3.# $%7<+<)%9.+)#
43%<W7*+*# ):&,:(3))3<G# =# L&+K45(# -'<+(94%44#
-3934;*4#+#7/F<3)39343)#:<343#:&,3)3<43H#8%7/#+#
,%<7%)# +9# 37/8'9137/:O3.# Z(9:I# :(# "W#
&3.,O3.[#$%</"+.+)G##
=#"W#8'&%1#:-4*93,#+9#:&*.4344#$3<-*<'7%(%,'(#

:(# +# &3$%&1# %&(9'77/E<:(3)H# 0+9*.K9/H# 0D<C
K(3/H#\9:K83./*H#]D&D(1+&4/H#^(%)%.+*H#P34;$*H#
+9# *$"Y# =&+./# :(# _W)+*H# 0;&D(*# ^(%1+# :(#
0%((548#)%&(9+)+G#=)*#+9#>?>@A>?B?C+(#:-3)#
&37*%.'<*(# :(# 83</*# 1*)&%4D&4:.3<1:-3<# W8+"4#
$%7<+<)%9.*H# -+7/# K(+)# )J-'.K(*# &'H# I%1I'(#
.%.C$*K4*%.):.4H# 4:./&37:./):.4# %<-+(8+4"+# +#
1%(4# 137"3<3.4# )D43434# :(# 1+",+.*# 4'&(+*4G#
`+I"+*)%.#+#8+&1*.K8'&%1#3(943.,;#4D&4:.34:4#
:-3(# )3&3(94C# :(# "W# 8'&%1# :-4*93,3(# 8%((9C
134(9343)O3.#*(#4+.5<1'./%98+4"5)G#
a&,3)3(3)# +# "37/9;)D./-3)# .:I1%97+<1*#

+,+4+*H# $%.4%(+)# +9# :-3(# I&:,*)'4%&CH# 13(43&C#
:(# 4+.J4WI%&4&:)H# +# $+<5(*# :<34# I*<<+.+4):I3*H# +#
Z)D9C#:(#4+.'K(%(#&3.,3)[#)D94*#)+IK(%<+4%)#:(#
F4)D9:(3)H# (# +# 1W,H# +8%7/# +# 7/F<3)3934*H#
37/8'9137/3*# :(# )3&F<34*# 3<D<"'&W)# $3<%<,%44')#
;)34G# =# )D434# 4D&9((9D-373# N?T# %<,+<H# 394#
37:(9J4*#)*#+#.:-C#:(#4'&7/154+4WG#
=# )D./-34# +# 0+<<*7&+1# O5,+I3(4*# $*W)"+#

43&"3(94*H# ,3# +# b5.'.4Y<*# 23$%&1'45(# 67/8'9C
)3&F<34# L5,%1'./%(# R/E"431:./3*.3)# KJ1:.#
*(#137&3.,3<834;G#
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A Pápai Református Gy!jteményekben található, egyetlen 
példányban fennmaradt prédikációskötet címlapja (Genf, 1560) 
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Október 31-ig még megtekinthet"! 
 
 
2009. március 18-án a Debreceni 
Nagykönyvtárban nyílt meg a 
Kálvin-év els! nagy rendez-
vénye: a Kálvin-kiállítás. 

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, 
a Zsinat le lkészi elnökének 
megnyitó szavait követ!en dr. 
Fazakas Sándor rektor, Papp 
Géza erdélyi püspök és e sorok 
írója szólt a mintegy négyszáz 
egybegy"lthöz. Az ünnepi be-
szédek után Millisits Máté, a 
kiállítás rendez!je mutatta be a 
hatalmas anyagot .  A Nagy-
könyvtár két kiállítótermét szinte 
teljesen megtöltik a kiállított 
könyvek. Hazai és nemzetközi 
könyvtárak és múzeumok féltett 
k i n c s e i  l á t h a t ó k  e g y ü t t . 

A pápai könyvtárból Debre-
cenben kiállított, még Kálvin éle-
tében, Genfben nyomtatott kötet-
r!l úgy tudja a könyvészet, hogy 
a világon az egyetlen teljes 
példány! 

Délután a dr. Fazakas rektor 
úr által szerkesztett tanulmány-
kötet értékelését dr. Horváth 
Erzsébet, a Károlyi Egyetem hit-
tudományi karának egyháztörté-
nésze értékelte. 

A kiállítás 2009. október 31-ig 
tekinthet! meg (hétf! kivételével 
minden nap). A könyvet a Kálvin 
Kiadó terjeszti, az egyházmegyei 
lerakatok út ján is e lérhet! .  

Reméljük, hogy minden gyüle-
kezetben, ahol a Kálvin tér, Kál-
vin utca, Kálvin köz (stb.) talál-
ható, már szervezik a presbiter 
testvérek a helyi ünnepséget. A 
Református Pedagógiai Intézet e 
napokban teszi közzé azoknak a 
névsorát, akik bármiféle Kálvin-
nal kapcsolatos ünnepségen el!-
adás tartására felkérhet!k. Ne 

feledjük: kerek száz éves évforduló csak százévenként 
van. Ötszáz éves jubileum – még ritkábban. 

 
Dr. Márkus Mihály 

teológiai tanár 
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Amint arról olvasóinkat részletesen tájékoztattuk, a múlt évben 
befejez!dött az új kerületi székház építése Pápán. Az épület ünnepélyes 
átadása ünnepi közgy"lés keretében volt 2008. szeptember 19-én dr. 
Márkus Mihály püspök szolgálatával. Ezzel visszaállt a régi hagyomány, 
s a Dunántúli Református Egyházkerület székháza újra Pápán lesz. 

Értesítjük olvasóinkat, hogy a Püspöki Hivatal a nyár folyamán 
átköltözik Veszprémb!l az új székházba.  

A Püspöki Hivatal új levelezési címe 2009. szeptember 1-t!l: 8500 
Pápa, Árok u. 6. Telefonszáma: (89) 512–400. 

E-mail címe: dtpuspoki@gmail.com 
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DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS LAP. A 
Dunántúli Református Egyházkerület lapja. 
Felel!s szerkeszt!: Köntös László.  — 

Megjelenik minden páros hónapban, kivéve 

augusztust. — Szerkeszt!ség: 8500 Pápa, 

Március 15. tér 9. Tel./fax: 89/324–240. E-mail: 

ref.lib@papacollege.hu. — Nyomdai munkák: 

Jókai Mór Városi Könyvtár Kötészeti és 

Sokszorosító M!helye. Felel!s vezet!: dr. 
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