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Dr. Herczeg Pál A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tiszteletbeli Professzora cím átvétele  
alkalmával. Mellette balról DSc dr. Gaál Botond szintén tiszteletbeli professzor címmel  

kitüntetett emeritus egyetemi tanár és Willem van den Brink nyugalmazott holland lelkipásztor, 
aki a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Barátja címet vehette át. 

Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre;  
most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd,  

amint én is megismertettem. 
1Kor 13,12 

 
Mikor erre az Igére gondolunk, akkor tudjuk, hogy a jelenvaló világban csak 

homályos ismeretünk van Istenről, amiképpen az Pál apostol idejében is volt. 
Hiszen akik akkor a felpolírozott fémtükörbe, az akkori tükörbe beletekintet-
tek, csak homályosan láthatták saját vonásaikat. 

Mégis úgy érzem sokadmagammal, akik már teológusként Pali bácsi teológi-
án tartott bibliaóráit hallgathattuk – és azóta mi esztergomiak is sok-sok igehir-
detése után –, hogy dr. Herczeg Pál, a professzor, egyházunk tanítója, nemcsak 
homályos ismeretekkel bírt az élő Istenről, hanem személyes, valóságos hitta-
pasztalata volt róla, amit alázattal és testvéri szeretettel, hitvalló módon, életé-
vel és hirdetett szavaival adott tovább. 

A hívő emberek sokfélék lehetnek. Vannak, akik úgy gondolják, hogy felette 
állnak mindennek. És vannak, akik úgy vélekednek önmagukról, hogy csak por-
szemek, jelentéktelenek, semmik Isten hatalmas templomában. Herczeg Pál por-
szem volt, de Isten, ragyogó napja olykor éppen ezen a porszemen csillant meg. 

Hogy miért rajta? Talán azért, amiért egykor mi, az ő diákjai, akárcsak az 
előttünk járó diákjai is, így neveztük meg őt magunk között: „az Öreg Caddik”. 
A „caddik” azt jelenti: igaz; igaz ember. Az „öreg” pedig nem életkort jelölt, ha-
nem ennek a mélységét. Igaz ember volt, aki betöltötte és megélte azt, hogy mit 
jelent Isten gyermekének lenni. 
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Pali bácsi igaz és igazságszerető ember volt. Igazságszeretete hitvallásos 
alappal bírt. Tájékozott volt a teológiai szakirodalomban, és tájékozott volt az 
egyházi sajtótermékekben, és odafigyelt az egyéni véleményekre, megnyilvánu-
lásokra is. Ha Isten Igéjével ellentétes megnyilatkozást, véleményt hallott, akkor 
kötelességének érezte, hogy figyelmeztessen a bibliai alapokra és az abból faka-
dó hitvallásra. 

Olyan református teológus volt, akinek soha nem kellett önmagát megtörnie 
saját egyháza tanítása miatt. És olyan tanár, kolléga, barát és testvér volt, aki 
képes volt a másikban – hibái, gyengeségei ellenére is a Krisztusban testvért 
meglátni, azt tisztelni és szeretettel elfogadni. És olyan lelkipásztor volt, aki ha 
lehetősége volt rá, semmilyen szolgálatot nem utasított vissza. 

Tudom, hogy ő most ezekért a szavakért, amelyeket róla mondtam, korhol-
na, mert dicséret és dicsőség embert nem, csak Istent illeti meg. Szolgálatai 
után, ha köszönetet mondtunk neki, akkor ő hárította ezt. Inkább ő köszönte, 
hogy szolgálhatta Krisztusát, és tehette azt, ami számára az életet és az igazi 
örömöt jelentette. 

Az egyház Ura, Jézus Krisztus úgy látta jónak, hogy azt, akit megajándéko-
zott a tisztánlátással, úgy szólítsa magához rövid idő alatt – Pali bácsi szavaival, 
amit betegsége alatt mondott –, hogy „összefolyik az álom és az ébrenlét”. 

Az álom nagyon gyorsan elhatalmasodott. De hisszük, hogy túl az álmon, 
amikor az ember tudata semmivé válik, és kimúlik ebből az életből, akkor a 
nagykegyelmű Isten az ő öreg, igaz szolgáját magához vette. Ő immár színről 
színre ismer mindent. Hazaért. 

Mi maradunk: áldjuk emlékét, köszönetet mondunk szolgálataiért és tanítá-
sáért. Hálásak vagyunk Istennek, hogy Esztergomban lelki otthonra lelt. Aján-
dék és áldás volt ő a számunkra, és reménykedünk abban, hogy ezt éreztetni 
tudtuk vele. 

Köszönjük, hogy a lelki családjába mi is beletartozhattunk. Istennek legyen 
dicsőség életéért. 

Ágoston Csaba 
az Esztergomi Református Egyházközség lelkipásztora 
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