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Egyházunk különböző csoportjaiban és szellemi műhelyeiben már több 
mint egy évtizede fogalmazódik a gondolat, hogy a reformáció kezdetének 

közelgő 500 éves jubileumát méltóképpen meg kellene ünnepelni. Ünnepelni 
abban az értelemben, hogy egyrészt megmutatni a világnak, mit is köszönhet, 
köszönhetünk Luther és társai fellépésének, másrészt számot adni magunkról, 
elmúlt évszázadainkról, elvégzett munkánkról, jelenünkről, és hitet tenni jö- 
vőnkről. A Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságát 
az egyház zsinati határozata nyomán 2010. január 27-én hoztuk létre.

A bizottság feladata, hogy a felkészülés és az ünneplés részleteit, módjait ki
találja, kidolgozza, ehhez teológiai hátteret biztosítson, arculatot készíttessen, 
szponzorokat keressen, és a világ felé kommunikálja az akkori és a mai események 
fontosságát. Az ünneplés sajátos, újszerű formát ölt azáltal, hogy nemcsak 2017- 
ben tartunk majd nagy ünnepségeket, hanem a felkészülés éveiben programok, 
kiadványok, túrák, koncertek, előadások, konferenciák, sporteseményekés kiállí
tások zajlanak, ezzel is segítve az egyháziak és az egyházon kívüliek felkészülését.

Hogy mindez gördülékenyen és egységesen haladjon, nyolc tematikát ajánl 
a bizottság a 2010-től 2017-ig terjedő időszakra. A „tematikus évek" ötletét a 
német testvéregyháztól kaptuk. A német dekád tematikus éveinek mintájára 
olyan témákat kerestünk és választottunk ki, amelyek a német reformáció 
történetétől és a németországi evangélikusság helyzetétől nagyban eltérő ma
gyarországi körülmények között jól értelmezhetőek vagy kiemelten fontosak. 
Történelmi, egyháztörténeti személyek és események segítik a tematizálást. 
Rajtuk kívül minden évet egy emblematikus bibliai szereplő alakja is gazdagítja, 
s ezzel megteremthetjük az emlékezés biblikus alapját. Az évekhez rendelt 
személyek, fogalmak lehetővé teszik, hogy az emlékév és a reformáció mai 
üzenetét mind szélesebb körben hirdessük, megtapasztaljuk.

A bizottságban szellemi előkészítő munka folyik. Itt próbáljuk összehangolni a 
különféle munka- és szolgálati területek elvárásait, feladatait. Lehetőségeinkhez 
mérten igyekszünk az anyagi hátteret biztosítani a felkészüléshez, de főképp a 
megvalósításhoz, hiszen munkatársainkönkénteskéntvégzika bizottsági munkát, 

A munka követéséhez és a kommunikáció megkönnyítéséhez honlapot hoz
tunk létre: www.ref0rmaci0500.hu.
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Egyházunk élete 2014-ben számos ponton a reformáció és kultúra téma köré 
szerveződik. Választott jelmondatunk pedig egy Luthernek tulajdonított 

idézetre utal: „Még ma elültetek egy almafát!" A mondat-amelynek hitelessége 
ugyan kétséges -  a maga egészében így hangzik: „Ha tudnám, hogy holnap 
vége a világnak, még ma elültetnék egy almafát."

A keresztény ember utolsó leheletéig vagy akár a világ végezetéig életpárti. 
Luther jól ismerte a szász parasztok mindennapjait, így tudta, hogy egy fa elül
tetése és termőre fordulása között sok időnek kell eltelnie, közben a gazdának 
igényes, alapos munkát kell végeznie a metszéssel, a kártevők távoltartásával 
és hasonlókkal.

Jézusnak is számos példázata gyökerezik kora agrárvilágában. Isten országa 
is úgy jön el, mint ahogy a magvető munkája nyomán sarjadni kezd a vetés. A 
növekedés példázatai különösen is beszédesen érzékeltetik az Ország titkát: a 
kicsiny magból terebélyes fa lehet. [...]

Az ültetés képénél maradva érdemes megjegyezni, hogy facsemetéről be
szélünk, „akit" -  mint egy kisgyermeket -  óvnunk kell, és fel kell nevelnünk. A 
nevelés és a növelés szó etimológiailag szorosan összefügg egymással. Egész 
egyházi iskolarendszerünkben -  az ebben a tanévben kiszélesedett hitoktatásra 
tekintettel -  jó ezt tudatosítanunk: egyszerre nevelünk és növelünk.

Ezzel a gondolatmenettel szándékom szerint a kultúra latin kifejezésének szel
lemében maradok: a colere szó ugyanis eredetileg a föld megművelését jelentette. 
Metaforikusán pedig minden egyéb érték művelését is magában foglalja. így be
szélünk mi, magyarok Széchenyi óta kiművelt emberfőről-és talán teszünk is érte.

Látszólag messzire jutottam a „még ma ültetnék egy almafát" mondatból 
kiindulva. Ám e gondolatmenet kifejtésével kívánom-egyházunk reformációi 
emlékbizottságának elnökeként is -jelezni, hogy miként is szeretnénk tartalom
mal megtölteni a 2014. évet, immár nem több mint három évvel a reformációi 
jubileumi esztendeje előtt. Nevelni és növelni szeretnénk. Kívánatos volna, hogy 
gyülekezeteinkben -  mint egykor Jeruzsálemben -  nőjön a tanítványok száma 
(ApCsel 6,1). A külső növekedés azonban csak a hit belső épülésével valósulhat 
meg, ezért aztán úgy kell imádkoznunk, ahogy egykor a tanítványok fordultak 
Jézushoz: „ Növeld hitünket!" (Lk 17,5)

REFORMÁCIÓ ÉS KULTÚRA: NEVELÉS ÉS NÖVELÉS



Vallom, hogy ha a fenti szellemben szervezünk gyülekezeti, országos vagy 
éppen intézményi programokat a „reformáció és kultúra" jegyében, akkor 
missziói egyházhoz méltó módon cselekszünk. [...]

„Vergilius Bucolicáját és Georgicáját senki sem érti meg -  írja Luther élete 
végén -, aki nem volt öt évig pásztor vagy földműves. Cicero leveleit (így lá
tom) senki sem értheti meg egészen, aki nem forgolódott negyven évig jeles 
államügyekben. Senki ne gondolja, hogy megízlelte a Szentírást, hacsak nem 
kormányozta a gyülekezeteket száz évig a prófétákkal... Koldusok vagyunk, 
ez az igazság."

A nevelés és a növelés időigényes. De a kultúrára érdemes áldozni, mert a 
befektetés megtérül.

FabinyTamás

(A 2014-es tematikus év bekö
szöntőjének részletei. Megjelent 
az Evangélikus Élet című hetilap 
2014/2. számában)

I Á I  A Reformáció 
Z U 1 4  “ kultúra

wTiw.reformacio500.hu
www.evangeliknii.hu

elöltetek  egy S E  3
almafát! jga

Bia0 0

REFORMÁCIÓ ÉS KULTÚRA: NEVELÉS ÉS NÖVELÉS

http://www.evangeliknii.hu


DR. CSERMELY PÉTER -  biokémikus, az MTA levelező tagja

DR. HALÁSZ B ÉLA -orvos, az MTA rendes tagja

DR. JERM YTIBO R -  agrozoológus, az MTA rendes tagja

DR. RUDOLF KELLER -  egyháztörténész, a Martin-Luther-Bund al- 
elnöke (Németország)

DR. KISS JENŐ -  nyelvész, az MTA rendes tagja

DR. KÓNYA PÉTER -történész, az Eperjesi Egyetem rektorhelyettese

DR. MAKOVITZKY JÓZSEF -  orvos, az MTA külső tagja

DR. MESTERHÁZY ÁKOS -  agrárkutató, az MTA levelező tagja

POLGÁR RÓ ZSA-Kossuth-díjas textilművész, a Széchenyi Irodalmi 
és Művészeti Akadémia tagja

DR. RÉTHELYI MIKLÓS -  orvos, az MTA doktora

DR. RITOÓK ZSIGMOND -  klasszika-filológus, az MTA rendes tagja

DR. SÓLYOM JENŐ -  fizikus, az MTA rendes tagja

DR. SULYOK ELEMÉR O S B - bencés szerzetes

DR. TOMCSÁNYI PÁL -  agrármérnök, az MTA rendes tagja
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Reformáció és...
ünnep 

nemzet 
oktatás 

kultúra 
tolerancia 

a nők 
szabadság 

nyilvánosság

2011 REFORMÁCIÓ
ÉS SZABADSÁG
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MAJA REFORMÁCIÓ
J m V  B W  ÉS TOLERANCIA
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0 REFORMÁCIÓ ÉS NYILVÁNOSSÁG
Évforduló: Rát Mátyás (+200), Mikszáth Kálmán (+100)
Bibliai személy: Jeremiás, aki a nép és az uralkodó előtt jelképes cseleke
detekkel mondta el a rá bízott üzenetet

A kilépés gesztusa: 500 éves értékeink tudatosítása. A szószéktől az internetig. Bib
liafordítások. A könyvnyomtatás jelentősége, nyomtatott sajtó. A médiumok 21. 
századi lehetőségei.

REFORMÁCIÓ ÉS SZABADSÁG
Évforduló: 300 éves a szatmári béke, 200 éves a Deák téri evangélikus 
templom
Bibliai személy: Keresztelő János. Az Istentől kapott szabadságunkat a 
keresztségben ünnepeljük

Egyén és közösség szabadsága. Szabadság mint történeti hagyomány. Nemzeti füg
getlenség és protestantizmus. Vallásszabadság. A keresztény ember szabadsága.

REFORMÁCIÓ ÉS A NŐK
Évforduló: Katharina von Bora (+560), Petrőczy Kata Szidónia (*350), Kos
suth Zsuzsa (*195), Mária Dorottya (+115), Kánya Emília (*130)
Bibliai személy: Mária, Jézus anyja

Női szerepek és hivatások. Gondoskodás és áldozatvállalás, szellemi és anyagi fele
lősségvállalás. Család, diakónia, karrier. Jelentét az egyházban.

REFORMÁCIÓ ÉSTOLERANCIA
Évforduló: 455 éves a tordai országgyűlés, 450 éves a tridenti zsinat, 40 
éves a Leuenbergi konkordia
Bibliai személy: Péter apostol, aki Kornéliuszt megkeresztelte

Küzdelem a toleranciáért. A türelmi rendelet és hatásai. Ökumenikus együttműködés 
nemzeti-nyelvi és felekezeti határok nélkül. A tolerancia két oldala.

TEMATIKUS ÉVEK 2010-2017



REFORMÁCIÓ ÉS KULTÚRA
Évforduló: Pulszky Ferenc (*200), Tavasy Lajos (*200), Benczúr Gyula 
(*170), PeczSamu (*160)
Bibliai személy: Dávid, a zsoltárszerző és zenész

A kultúra mindenkié. Utak Európába. Protestáns színek a magyar kultúrában tegnap 
és ma.

REFORMÁCIÓ ÉS OKTATÁS
Évforduló: Veres Pálné (*200)
Bibliai személy: Mózes, akinek a törvényei annyira hangsúlyozzák az Isten 
igéje tanulásának fontosságát

Templom és iskola. A népoktatástól az elitképzésig: a felemelkedés útja az oktatáson 
keresztül. Mesterek és tanítványok. Iskoláink mai küldetése. „A jó  pap holtig tanul."

REFORMÁCIÓ ÉS NEMZET
Évforduló: Raffay Sándor (*150), 60 éves az '56-os forradalom 
Bibliai személy: Józsué, a honfoglaló és országszervező

A reformáció mint nemzetmegtartó erő. Reformáció és demokratikus hagyomány. Mai 
közéleti szerepvállalásaink. Három nemzet egyháza.

REFORMÁCIÓ ÉS ÜNNEP
Évforduló: reformáció.500
Bibliai személy: Ézsaiás, aki a helyes ünneplésről tanít, és akinek a próféciái 
a karácsonyi és a húsvéti ünnepkörben is meghatározóak

A reformáció ünneplése korábban. Az ünnep üzenete a ma embere számára. A refor
máció üzenete a világ számára.

TEM ATIKUS ÉVEK 2010-2017
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A nyolc Év alatt számos módot kell találnunk, 
hogy az egyházi (ökumenikus) és világi kö

zösségek elé kilépjünk a reformáció mai üzene
tével. Ezekben nagy hangsúlyt kap a misszió, 
a kultúra, a diakónia és az oktatás területe. Az 
alábbiakban a legérdekesebb-és talán a legna
gyobb elszánást, szakértelmet és munkát igény
lő -  projektjeinket soroljuk föl.

12 részes animációs sorozat Luther életéről 
Luther válogatott művei - 1 2  kötetes kiadás 
Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár 
(MEDiT) létrehozása és fejlesztése 
Az evangélikus gyűjtemények 
korszerűsítése
Iskolai és nyílt pályázatok -  zenei, irodalmi, 
képzőművészeti -  kiírása és elbírálása 
Evangélikus túraútvonalak kialakítása 
Vándorkiállítások, majd 2017-ben nagy 
kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban 
2017-ben közös zsinati ülés a Magyarországi 
Református Egyházzal

®  Magyar Evangélikus Digitális Tár 
(MEDiT)
rsrtkaa *

2017 FE L É -A  LEGÉRDEKESEBB PROJEKTEK



LUTHER MÁRTON ÉLETE
(12x23 perces animációs film 
sorozat) -  Koncepció

Miért animáció? A reformá
torról az expresszív fekete
fehér filmektől a sztárokra 
épülő szuperprodukciókig 
számos film készült, ám ani
mációs filmfeldolgozás még
nem. Az animációs filmsoro
zat formájában történő feldolgozásnak számos előnye van: hatásos látványvi
lággal, röviden és tömören mutatja be az eseményeket, lehetőséget nyújt az 
elvont fogalmak ábrázolására, és a feldolgozott témák részletesebb megvita
tására is alkalmat ad egy-egy epizód megtekintése után.

Az epizódok
1. MIBŐL LESZ A CSEREBOGÁR -  Gyermekkor és első találkozás a Bibliával
2. SZÓPÁRBAJOK-A fiatal magiszter és fogadalma
3. ISTEN TENYERÉN? - A  szerzetes és teológus
4. ÚTON AZ ÚR FELÉ -  Németország és Róma
5. „MINDEN ELADÓ" -  Meghasonlás és a wittenbergi pontok
6. KENYÉRTÖRÉS - A z  egyházi tárgyalás
7. A LELKIÖSMÉRET SZAVA -  Remény és átok
8. A WARTBURGI VÁR TITKA -  Előkészületek a színfalak mögött
9. VÉR, VÉR, VÉR -  Politika és önvizsgálat

10. KÜLÖNÖS HÁZASSÁG -  Dac és boldogság
11. LEÓM LÓ HIDAK -  Út az egyházszakadásig
12. KEZDET ÉS VÉG -  Halál és kegyelet

Luther Márton élete (animációs filmsorozat)



Vizuális elképzelések
A film három síkon jeleníti meg a mondanivalót.

1. A történelemben játszódó egyenes vonalú cselekmény bemutatja Luther 
Márton élettörténetét. Rajzi stílusában a fametszetekre emlékeztető mozgó
képek, kevés színt használó tollrajzok.

2. A valóságot a fennmaradt dokumentumok hitelesítik: ősnyomtatványok, 
portrék, érmék, városképek másolatai.

3. A ma emberét talán legjobban foglalkoztató belső küzdelmek: elmél
kedések és imák, amelyeknek rajzi stílusa korhoz nem köthető, valójában le
csupaszított vonalak játéka, átalakulása. A színész hangja itt meghitt belső 
monológra vált.

A Luther-film sajátságos látványvilágát mindezen stílusrétegek összesimulá- 
sa, illetve szembeállítása adja. Az időben szereplő rajzok és mozgásuk a színész 
hangjával és a zenei montázzsal összeszőve olyan komplex élményt nyújtanak, 
amely nemcsak oktató jelleggel a történet követését, hanem átélését és értel
mezését is kínálja.

2017 FELÉ -A  LEGÉRDEKESEBB PROJEKTEK



Alkotók
RICHLY ZSOLT rajzfilmrendező, művészeti vezető 
LACKFI JÁNOS író 
GRYLLUS DÁNIEL zeneszerző
FABINYTAMÁS püspök, teológiai szaktanácsadó, a nemzetközi terjesztés és 

koprodukció munkálója 
VÉCSY VERA gyártásvezető

Terjesztés
Elképzelésünk szerint 2016-ra, egy évvel a reformáció kezdetének jubileuma 
előtt elkészül a Luther Márton élettörténetét bemutató filmsoroz, amelyet az 
érdeklődő hazai és külföldi közönség televíziós terjesztés és DVD formájában 
ismerhet meg. Az a reménységünk, hogy az animációs sorozat szerepet kap a 
hittanoktatásban, a konfirmációs felkészítésben, a jegyesoktatásban, a nyári 
táborokban, a felnőtt bibliaórákon, a missziói munkában. A filmsorozathoz 
komplex pedagógiai oktatócsomag, illetve interaktív játékok, ajándéktárgyak 
készülnek.

Luther Márton élete (animációs filmsorozat)



LUTHER VÁLOGATOTT MŰVEI (LVM)
Sorozatszerkesztők: CsepregiZoltán, FabinyTibor, Ittzés Gábor,
Reuss András

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017-re irányuló egyik legna
gyobb vállalkozása Luther Márton válogatott műveinek új, tudomá
nyos igényű magyar kritikai kiadása tizenkét tematikus kötetben. (A 
megjelenés időrendje nem azonos a kötetek sorrendjével.) A refor
mátor művei német nyelvű sorozatával kapcsolatban az úgynevezett 
Weimari kiadásra tekintettel tudnia kell az olvasónak, hogy annak 
több mint száz kötetéhez képest még mindig csak válogatásról be
szélhetünk. Magyarországon Luther műveinek sorozatszerű kiadása 
előszörés mindeddig utoljára a 20. század elején jelent meg, a Luther 
Társaság kiadásában. A Masznyik Endre (1857-1927) egyháztörténész, 
pozsonyi teológiai tanár által szerkesztett nagy ívű sorozat évtizede
ken keresztül alapműnek számított. A 400 éves évfordulóra készült 
hatkötetes mű jelentőségét megbecsülve az újabb kutatások alapján 
a válogatás szempontjait meghaladottnak kell tekintenünk. Azokat 
ugyanis meghatározta a 
magyarországi protestan
tizmusnak a katolicizmus
sal folytatott küzdelme. A 
rendszerváltást követően 

-  elsősorban a Magyarországi Luther 
Szövetség munkája nyomán -  a refor
mátor számos irata látott ugyan füzet 
vagy könyv formájában napvilágot, 
de átfogó kiadási koncepcióról nem 
beszélhettünk. Reménység szerint az 
új sorozat nemcsak az egyházi köz
vélemény, hanem világi érdeklődök 
számára is komoly segítséget nyújt a

2017 FE L É -A  LEGÉRDEKESEBB PROJEKTEK



reformátor életművének megismeréséhez, továbbá egyházunk megújulásához 
és a hazai szellemi élet gazdagításához.

A sorozat tervezett kötetei
1. Vitahelyzet: a disputációk és következményeik
2. Felelősség az egyházért: szemben Rómával
3. Felelősség a gyülekezetért: egyházszervező iratok
4. Felelősség a társadalomért: szemben a radikális irányzatokkal
5. Bibliafordítás, vigasztalás, imádság (2011)
6. Igehirdetés (2014)
7. Levelek (2013)
8. Asztali beszélgetések (2014)

9-11. Bibliai kommentárok
12. Mutatók

A sorozatról, a megjelent kö
tetekről bővebb információ a 
kiadó honlapján található:

www.lutherkiado.hu
http://bolt.lutheran.hu
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Luther válogatott művei
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A MAGYAR EVANGÉLIKUS DIGITÁLIS TÁR 
ÉS A MAGYAR EVANGÉLIKUS BIBLIOGRÁFIA

http://medk.lutheran.hu/
A digitalizás az Arcanum közreműködésével 
készül. A digitális könyvtárban teológiai, egy
háztörténeti munkák, egyházi folyóiratok, 
evangélikus vonatkozású tanulmányok és 
szépirodalom, vallás- és társadalomtudomá
nyi művek, dokumentumok (pl. jegyzőköny
vek) találhatók. Új kutatások is felkerülnek 
(pl. az Evangélikus lelkészek Magyarországon 
adatbázis 1. része, Kertész Botond munká
ja a 1763-1920 közötti dunántúli lelkészek 
adataival).

Az Evangélikus Országos Levéltár pályá
zat segítségével, egyházunk gyűjteményi tanácsának támogatásával digitalizáló 
berendezéseket vásárolt, melyekkel az első években az ország evangélikus 
anyakönyveinek egységes digitalizálását végzik el. A későbbiek során majd 
egyéb, a MEDiT-be szánt dokumentumok digitalizálására is igénybe veheti a 
könyvtár és a levéltár a készülékeket.

Jelenleg 981 PDF-állomány szerepel a Magyar Evangélikus DigitálisTárban, 
összesen 155 342 oldal.
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http://konyvtar.lutheran.hu/bibIiografia
Jelenleg 11385 rekord található a Magyar Evangélikus Bibliográfiában.

CSERMELY Péter

Isten haiczaiai: evangélikus közösségépítésünk a  2 1. században Csermely Péter 

In: Lelkipásztor (Magyarból}-) - 87 (2012) 12, Figyelő. Előadások, p  442-449 

84.
CSERNÁK-SZUHÁNSZKY Debóra

A bízatom motívuma a 16-17 századi zsoltárfordítása 1 r.kban C semák-Szuhánszky Debóra - Bibbogr a jegyzeteiben

la : Lét- és Önértelmezés a Biblia tükrében tanulmánykötet [szerit. Pali-Nagy Veronika. Patkó Tamás. Nagy Matton Károlyi - Budapest: ELTE BTK Regi M. írod
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PÁLYÁZAT

ízelítő pályázatainkból: a közelmúlt legsikeresebb nyílt pályázatát az emlékbizott
ság az Evangélikus Országos Múzeummal közösen írta ki 2013-ban Reformáció és 
tolerancia témában. Közel száz beérkezett alkotásból a zsűri mintegy harmincat 
talált kiállításra méltónak. A többnyire fiatal képzőművészek egészen eltérő 
megközelítésű alkotásai időnként szembesítő hatásúak, személyes és társadalmi 
toleranciakérdéseket vetnek föl. (A kiállítás 2014. február 28-ig látogatható.)

www.evangelikusmuzeum.hu
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A MAGYRORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
REFORMÁCIÓI EMLÉKBIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI:

dr. Bence Gábor egyházzenész
Czenthe Miklós, az Evangélikus Országos Levéltár igazgatója 
dr. Csepregi Zoltán egyháztörténész 
dr. FabinyTamás püspök
dr. FabinyTibor irodalomtörténész, világi teológus
Gáncs Péter elnök-püspök
dr. FIarmati Béla László művészettörténész
dr. Hubert Gabriella irodalom- és könyvtörténész
Ittzés János elnök-püspök 2010-2011
Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó igazgatója
dr. Korányi András egyháztörténész
dr. László Virgil, az Emlékbizottság titkára 2010-2013
Pap Kinga Marjatta, az emlékbizottság titkára 2013-
Prőhle Gergely országos felügyelő
dr. Reuss András rendszeres teológus
Szemerei János püspök 2011-

Tanácskozási joggal
Bállá Mária, az Evangélikus Élet munkatársa 
Horváth-Bolla Zsuzsanna kommunikációs vezető 
Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész

www.evangelikus.hu
http://ref0rmaci0500.hu/

A tájékoztató a Magyarország Kormánya által létrehozott Reformációi Emlékbizottság 2014. január 23-i alakuló ülésére készült.
Szerkesztették a Luther Kiadó munkatársai.

Felelős kiadó: FabinyTamás püspök, az MEE Reformációi Emlékbizottságának elnöke 
Budapest, 2014
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