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Szabó Sándor – Mózes Huba: A Miskolc-Belvárosi
Református Egyházközség és felújított műemlék temploma.
Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség kiadása,
Miskolc 2012. 96 old.
Szabó Sándor, a Miskolc-Belvárosi
Református Egyházközség vezető lelkésze, valamint Mózes Huba irodalomtörténész és presbiter közös
munkáját dicséri az a kis, kézre álló
kötet, amely a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség templomát,
és ezen keresztül a gyülekezet történetét ismerteti. A könyv igazi célját az
egyik szerző, Mózes Huba a következőképpen fogalmazta meg a könyv
bemutatóján: „Palackpostának, üzenetnek szántuk a könyvet a jövő
nemzedék számára, amely az összefogás és a közösségépítés erejét példázza.” Hangsúlyozta, hogy az alkotással
hiánypótló munkát végeztek, hiszen a
helyi egyháztörténeti adatok hiányosak, sok kutatás kellett ahhoz, hogy a
könyvben a teljesség igényével jelenjen meg a miskolci református egyházközség története.
A könyv megjelenésére az egyházközség 1808-ban felszentelt műemlék
templomának teljes felújítása, valamint az 1902-es Angster-orgona restaurálása adott alkalmat. A bevezető
gondolatokból kiderül, hogy a templom külső renoválását az Európai
Unió támogatta, a belső terek felújítását és az orgona restaurálását a testvéregyházak és az állam támogatásával az egyházközség vállalta magára.
Valóban példaértékű az a szerző által
említett „összefogás és közösségépítés”, amely a gazdasági válság ellenére
is ilyen áldozatkészségre serkentett, és

ilyen kiváló eredményeket mutatott
fel Isten dicsőségére.
A könyv elvezeti az olvasót az egyházközség alakulásától a templom felépítésének történetén át a jelenbe. A
gazdag képanyag a templom közelmúltját és jelenét örökíti meg, ezzel is
teljesebbé téve a „palackposta” üzenetét. Az egyház életében a funkcionalitás mellett az esztétikai érték is Isten
dicsőségét hirdeti, és a képek tanúsága
szerint a nagy múltú gyülekezet nem
szűkölködik efféle szépségekben, legyen az akár tárgyi érték, akár a közösségben megnyilvánuló szépség.
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A szerzők a részletekre is kitértek,
ismertetik az egyházközség javait, az
intézmény-fenntartásban kifejtett tevékenységét (oktatás, misszió, közművelődés), valamint részletes leírását olvashatjuk a felújított műemlék templomépületnek. A kötetet Szabó Sándor
lelkipásztor húsvéti prédikációja zárja.

A könyv jól példázza azt, hogy szakemberi összefogással miképpen lehet
hasznos és „palackposta” értékű nyomot hagyni az utókor számára elődeink
hagyatékáról és mindenkori egyházi értékeinkről.
Kurta József Tibor

Recensio
Altarul Banatului
XXII. évf. (LXI.), új sorozat 10–12. szám, 2011. okt.–dec., 181 old.

A Romániai Ortodox Egyház 2011ben ünnepelte az Egyházak Világtanácsához (EVT) való csatlakozásának 50.
évfordulóját, és ebből az alkalomból
számba vette az eltelt fél évszázad kiemelkedő ökumenikus eseményeit. (Az
EVT-be való belépés az Új Delhiben
tartott nagygyűlésen történt meg, amikor református egyházunk is tagjává

vált a Tanácsnak. A krónikák szerint
az eseményen a Romániai Református
Egyházat az erdélyi Kozma Tibor és a
királyhágómelléki Buthi Sándor képviselte.) Vegyük tehát számba a román
szakfolyóiratban közölt tanulmányokat, kitekintve majd az illető év fontosabb eseményeire is.
Sorin Cosma (Resica): Recunoştinţa
ca virtute creştină şi implicarea ei în
misiunea Bisericii – A hálaadás mint keresztyén erény és ennek szerepe az Egyház
missziójában. A terjedelmes dolgozat a
népi bölcsességet, illetve népi költőt
idézve indul, hogy elvezessen a természeti törvényen át az eucharisztia
igaz felismeréséig. Tanításában a hálaadás nem viszonzás Isten jótéteményeiért, hanem annak beismerését jelenti, hogy ezekre szükségünk van a
jelenben és a jövendőben. A profeszszor, aki elszánt védelmezője a teremtett világ integritásának, e helyen is kifejti nézetét a környezeti és gazdasági
válság, valamit az erkölcsi-lelki züllés
összefüggésében. Sokat idéz az apostolok tanításaiból és Ignatiustól is, és
a kegyelem munkája mellett az emberi
oldal munkáját is hangsúlyozza.

