
A K Ö Z M Ű V E L Ő D É S S Z E R V E Z E T R E N D S Z E R E 

D R . K A D A R Z S O L T 

AZ EGRI KÁLVIN HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MISSZIÓJA 
Egerben kétszer alakult meg a protestánsok közössége. A 

X V I . század második felében az ismert római katolikus szék
helyre is eljutott a reformáció eszmeisége. Luteránusok anti-
trinitáriusok és helvét hitvalláson lévő kálvinisták, reformátu
sok vitatták meg egymással az új hittételeket. Tetmészetesen a 
hitviták tüzében a pozícióit féltő római katolikus egyház sem 
maradt tétlen. A katolikus egyház akkori vezetői érthető véde
kezésként az állami hatalmasságok felé fordultak a protestáns 
rendbontás miatt. 1562-ben már készen van az a hitvallás, 
mely mindmáig.a leghosszabb magyar nyelven írott reformáció 
korabeli dogmatikai mű. Méliusz Juhász Péter Debrecen első 
püspöke érdekes módon lat in címet ad e veretesen magyar, 
kálvinista hitvallásnak. Confessio Catol ica, ami annyit tesz 
Egyetemes hitvallás, Méliusz teológiai művének a címe, melyet 
az egri protestáns hitre tért várvédő hadnagyok és katonák 
egyenesen Ferdinánd királyhoz terjesztenek fel, jelezve azt, 
hogy amit hisznek és ahogyan hisznek, az Isten igéjével, a Bib
liával összhangban van, vagyis távol állnak mindenféle tévtaní-
tástól. Egészen 1596-ig - az Egert elfoglaló újabb török invázió
ig - él az első protestáns közösség a városban. A törökök ismé
telt megjelenése, a vár és a város eleste egy olyan időszakot je
lent a magyar katolicizmus és a magyar keresztyénség egyik fel
legvárában, mely az idegen kultúra és vallás megjelenése miatt 
a keresztyénség teljes kiszorítását, perifériára kerülését jelenti. 

1617. decemberében felszabadul a vár és a város — a török 
uralom alól. Megkezdődik Eger barokk újjáépítése, a katolikus 
egyház hathatós közreműködésével. Ebben az időszakban nincs 
lehetősége arra a protestánsoknak, hogy építsék saját egyházu
kat, egybegyűjtsek a gyülekezetet. Csak a X I X . század közepétől 
— házi istentiszteleti közösség formájában — létezik ismét evan
gélikus-református hívekből álló gyülekezet, melynek tagjai a 
városban munkát találó cselédek, iparosok áll, de jelentős lét
számban csatlakozik e házi istentiszteleti közösséghez a katona
ság itt állomásozó tisztikara és legénysége is. 

Lelkészük nincs, de a város közepén már van egy házuk a 
protestánsoknak 1862-ben, mely kitűnően alkalmas arra, hogy 
egybegyűljenek, istentiszteleteket tartsanak - a közeli falvak
ban szolgáló lelkipásztorok missziói munkájának eredménye
ként. S mindemellett lehetőség van arra, hogy a közösség az is
tentiszteleti alkalmakon túlmenően, a leányok, az asszonyok, a 
férfiak számára külön alkalmakat szervezzen, így is ápolva és 
erősítve a közösséget. A belvárosi egyemeletes barokk épület
ben a nőegylet kezdeményezésére elemi iskolát is nyitnak, s a 
szeretetvendégségnek nevezett gyülekezeti alkalmakon a hit
élet elmélyítése mellett elhangzanak nagyszerű előadások, a 
valláshoz kötődő, de nem csupán vallási témákról. Diák színját
szó-kör kezd működni, a jó hangúakból énekkar szerveződik, 
neves szónokok, irodalmárok előadásai gazdagítják a közössé
get. A z egri protestánsok körében elindul a közművelődési 
munka, az egyház kultúraközvetítő értékeket mentő és értéke
ket őrző tevékenysége nyomán másodszor is megalakul tehát a 
református gyülekezet Egerben. 

Mindez igen szép fejlődést mutat egészen a II. világháború 
utáni időszakig, az egyházi épületek, államosításáig. A z egti re-
formátusokat 1946-ban megfosztják belvárosi ingatlanjuktól, 

jóllehet az időközben (1930-ban) felépült templom és a belvá
rosban örökölt ingatlan, mely parókiaként szolgál, biztosította 
a gyülekezet istentiszteleti életének és adminisztrációjának fo
lyamatosságát. A várost átszelő Eger patak melletti épület 
azonban bérlakás lett, melyben egy kicsiny rész bérlője lehetett 
az addigi tulajdonos, a Református Egyházközség. A történelmi 
szorongattatásnak ebben az idejében - ha végképpen leszűkí
tett keretek között is, de a 80-as évek második felétől kezdődő
en - ismételten megindult egyfajta közművelődési, kulturális 
jellegű közösségépítés. Mindössze 40 m 2 -en sokan össze tudtak 
gyűlni, amikor egy kevésbé felkarolt íróval, gondolkodóval, 
egyházi személlyel szerveztek kötetlen találkozást a gyülekezeti 
alkalmak keretében. A poli t ikai rendszerváltozást megelőző 
időkben a régi egyházi épületben meglévő kicsiny terem adott 
otthont a gyülekezethez tartozó értelmiségiek összejövetelének. 
Egri Károli Egyesületnek nevezték el azt a református értelmi
ségi kört, amelyikhez rövid idő alatt sokan csatlakoztak. A ha
vonta megtartott összejöveteleken egy-egy foglalkozási ág mu
tatkozott be. így tanár és orvos és pszichológus és színész vallott 
sorsáról, küldetéséről, morális értékrendjéről. Jóllehet a poli t i 
ka szóba sem jött ezeken az alkalmakon, de önmagában véve az 
is poli t ikai állásfoglalásnak számított, amikor az erdélyi mene
kültek befogadására, s nem pusztán az anyagi, hanem a szellemi 
segítségnyújtásra rendezkedett be ez a kicsiny közösség. Talál
kozóhely volt, vitafórumnak helyet adó közösség volt az Egri 
Károli Egyesület parányi terme. Itt alakult meg, illetve itt ala
kult ujja a helyi cserkészcsapat, mivel sehol a városban másutt 
nem adtak nekik helyet. Itt hallhattak az alkalmakra egybe
gyűltek hiteles híradásokat arról, hogy mi történik Erdélyben, 
hogyan akarja a dühödt hatalom nem csak a falvakat elpusztí- j 
tani, hanem kitépni még a nyelveket is. Itt voltak együtt a lel
kipásztorok, a szűkösnek bizonyuló teremben, a szolgálataikra 
közösen készülve, itt foglalkoztak a református gyermekekkel, a 
hit útjaira vezetgetve őket, ezt a kicsiny termet adta át a refor- i 
mátus egyházközség egy egészen kicsiny, helyét kereső keresz
tyén közösségnek ökumenikus nyitottsággal, hogy valahol ők is 
tudjanak imádkozni. ! 

Már túljutott az ország a politikai struktúraváltáson, amikor az 
akkori adminisztráció közölte az egyházközséggel: tekintettel arra, 
hogy a bérleményt nem lakás céljára használják, ezért hatalmas 
bérleti díjat és ehhez kapcsolódó adót vetnek k i az egyházközségre. 
A hit és a kultúra ügye azonban túlélte ezt a szigort is. 

Pontosan hét évvel azután, hogy az Egri Református Egy
házközség a szükséges dokumentumokkal alátámasztva, a törté
nelmi kárpótlásra hivatkozva beadta igényét az épület egészé
nek visszajuttatására, elérkezhetett az a pillanat, amikor a pres
bitérium birtokba vehette az időközben Kálvin Háznak elneve
zett épületet. Mindössze arról volt szó, hogy hét éven keresztül 
nem kis küzdelmet kellett vívni azért, hogy kiderüljön, k i is 
adhatja át (önkormányzat, kincstár vagy vagyonátadó bizott
ság) az egyházközségnek, lakókkal vagy lakók nélkül - a refor
mátusok jogos tulajdonát. N e m volt mentes indulatoktól ez az 
időszak. A lakók indulata teljességgel az egyházra, s kiélezetten 
a gyülekezet lelkipásztorára irányult. A z önkormányzat illetéke
sei és más egyéb hatósági személyek féltek az ügyhöz nyúlni. 
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Jóllehet a városban egy másik egyház, mely szinte az egész bel
várost birtokolta, óriási épületeket kapott vissza, többnyire 
komplikációktól mentesen, addig a reformátusoknak hét évig 
kellett harcolni, várni, imádkozni, kitartani, hogy végül is visz-
szakapjanak üresen egy - tudatosan kifosztott, műszaki kondí
cióját illetően siralmas állapotban lévő - műemlékként nyi l 
vántartott belvárosi ingatlant. 

A presbitérium — a lelkész javaslatára - elhatározta, hogy 
amennyiben az épület visszakerül az egyházközség jogos tulajdo
nába, úgy folytatva az évtizedekkel azelőtti egyházszervező és kul
túraközvetítő munkát, a Kálvin Ház helyet fog adni - a hitéleti 
programok mellett, az egyházi adminisztráció végzésének biztosí
tása mellett — kulturális, közművelődési programoknak is. 

Megkezdődött az épület teljes műszaki felújítása, melynek 
során elsőként kialakítottak egy 120 fő befogadására alkalmas 
termet, mely az egri kulturális életnek rövid idő alatt elismert 
kicsiny központja lett. A magyar irodalom, zene, képzőművé
szet, közélet legjelentősebb személyiségei léptek fel a Kálvin 
Házban jelezve azt, hogy ismerik és tudják annak fontosságát, 
hogy az egyház ezen a világon és ezért a világért van, mely nem 
a világtól elfordulva, hanem minden nemes eszközt megragad
va szól és tesz valamit, hogy az élet ne csak elviselhető, hanem 
örömteli legyen. 

1998-tól több albumot megtöltött már a Kálvin Házi progra
mok meghívójának gyűjteménye. H a csak a Sándorokat említjük, 
a Kálvin Házban járt és szólt Kányádi Sándor, Csoóri Sándor, 
Püski Sándor, Sólyom Nagy Sándor. V o l t olyan alkalom is, ami
kor a Kálvin Ház egyszerű színpadán egyszene három Kossuth-
díjas szólt a nagyszámú egybegyűltekhez, volt olyan alkalom is, 
amikor a helyi sajtó az egyik rendezvényről így tudósított: „A Kál
vin Házban az állóhely is megtiszteltetésnek számít". 

N e m csak a hazai kulturális élet és közélet legkiválóbbjai 
számára teremt artikulációs helyet a Kálvin Ház, hanem igyek
szik felkarolni a he ly i tehetségeket, alkotókat is. Számtalan 
könyvbemutató, író-olvasó találkozó, kiállítás, koncert elma
radhatatlan helye a Kálvin Ház. A M i l l e n n i u m évében az egy
ház integtáló szerepét hangsúlyozva a M i l l e n n i u m i kerekasztal 
köré ültek, és helyi, valamint országos témákról felelősen, ked
vesen és emberien nyilatkoztak a kerekasztal meghívott részt
vevői: egymással többnyire szemben álló, egymással túl sok kö
zösséget nem vállaló politikusok. Természetesen megfordult a 
Kálvin Házban a hazai és a nemzetközi egyházi élet számos je
lentős képviselője, püspök, érsek, egyházelnök, teológiai pro
fesszor, akadémikus, szerzetes és apáca is. A ház híres ökumeni
kus nyitottságáról. 

A kultúra és közművelődés velejárója az, hogy a Kálvin Ház 
több fontos egyházi jellegű intézménynek is helyet ad. Itt mű
ködik a térség egyetlen egyházi könyvesboltja, mely minden
nap várja a protestáns és katolikus hívő, vagy Istent éppen ke
reső vásárlókat. A ház ad otthont egy nemzetközi szervezetnek 
is, mely a Biblia egyes szövegtészeinek nemzeti nyelvre történő 
fordításán munkálkodik. A Wycliffe Nemzetközi Bibliafordítók 
Egyesülete magyarországi adminisztrációs irodája itteni műkö
dése a nemzetközi egyházi misszióba való bekapcsolódást is je
lenti. Ugyancsak a Kálvin Ház ad otthont az egri Lelkészi H i 
vatalnak, valamint az Egervölgyi Református Egyházmegye Es-
peresi Hivatalának. A. Magyarországi Református Egyház tudo
mányos testülete, a Doktorok Kollégiuma is itt működteti Főtit
kári Hivatalát. S mindezek mellett pár éve az egyházi épületek
ben működő kultúraközvetítő, közművelődési intézmények ösz-

szefogását és érdekképviseletét szolgáló Egyházi Közművelődési 
Egyesület számára is az egri Kálvin Ház jelenti az adminiszttáció-
hoz szükséges címet, és ad mindehhez munkatársakat. 

A z egyház számára a küldetés szempontjából legmeghatáro
zóbb feladat az igehirdetés szolgálatának végzése. A történelmi 
tapasztalat az igehirdetés mellett az edukáció elengedhetetlen 
fontosságára is rámutat, az egyházi feladatvégzések során. A 
nevelés egyszerre jelent tények átadását és etikai útmutatást. S 
mindemellett a nevelés a legszélesebben értelmezett kultúrának 
a tudatos és elkötelezett művelését is magában foglalta. M a , 
pozitív értelemben megváltozott helyzet közepette, a magyaror
szági egyházaknak lehetőségük van az Igét szabadon hirdetni, az 
oktatói munkát az elvárt minőség szerint teljesíteni, a kultúra 
közvetítését áldozatoktól sem visszariadva hitelesen végezni. 
Örömünk az, hogy e kultúraközvetítésnek sokszínűen és elköte
lezetten részese lehet - egy ezeréves katolikus városban - a re
formátusok kicsiny közössége, a Kálvin Jánosról elnevezett há
zuk és alapítványuk által. 
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