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XVIII. évfolyam, 1. szám 2021. Pünkösd

Áldott  Pünkösdöt kívánunk!

„Van hely itt, nálam, állj a kő
sziklára!” – Ez az igevers szá
momra az Ószövetség egyik leg
bensőségesebb, legfelszabadítóbb 
mondata. Ugyanakkor még provo
kál is, hiszen kimozdít bennünket 
az Istennel kapcsolatos komfortos 
dogmatikai sémáink világából, és 
új utak felé indít el, ahol még iz
galmas felfedezések várnak ránk.

Van hely itt nálam, mellet tem: 
állj a kősziklára! – ez a hívás  

éri el Mózest, aki az arany
borjú eset után meglehe
tősen elbizonytalanodva, 
összezavarodva Isten di
csőségének látásában akar 
megnyugvást találni. Ez 
a vágya nagyon emberi 
és teljesen érthető: ki ne 
akarna egy erős istenkép
be belekapaszkodni, és 
így biztonságra lelni? Ki 

ne szeretne ott lenni, 
egészen benne lenni 

a Szentség való
ságában – ha 
csak töredék- 
pillanatokra 
is?

Ám Mó
zes egészen 

mást kap, 
mint amit 

elképzel 
és kíván 

magának. 
Mást és 
Többet. 

Nem 
egy lát

ványt, 

egy villanást Isten dicsőségéből, hanem otthonosságot, 
bensőségességet. Ez az ajándékba kapott Jelenlét nem fé
lelmetes; sokkal inkább emberközeli és ismerős…

Van itt hely mellettem! – szól Isten. És helyet szorít 
ma ga mellett hű szolgájának. Kicsit összébb húzza áradó  
Valóságát, azt az erőt, amellyel kiárad a vi lágba, és helyet 
ad maga mellett teremtményének, Mózesnek. A zsidóság 
misztikus tradíciójában így nevezik Istennek ezt az ösz
szehúzódását: „cim-cum”. Az Örökkévaló önkorlátozása 
teszi lehetővé, hogy a teremtés aktusában a teremtmények 
elfoglalhassák helyüket a világban. Ezt a gondolatot a ke
resztény teológia is jól ismeri. Isten a kősziklán helyet szo
rít Mózesnek. Milyen izgalmas, provokáló ez a kép! Isten 
számol az emberrel, velünk ott, a sziklán. Nincs kifogása 
az ellen, hogy Jelenlétének valóságában részesüljünk.

Gyermekkoromban, éveken át nagyon zavart engem  
a „szent” szó. Nem értettem, mit jelent. Félelmetes volt, fe
nyegető, rideg. Mígnem egyszer egy idős lelkész így oldot
ta föl bennem az idegenkedés érzését: tudod, szent az, ami 
Istenhez tartozik. Pont. Hát tényleg csak ennyi az egész? 

Nem erkölcsi tökéletesség, kimagasló spirituális teljesít
mény, vagy szakrális megközelíthetetlenség. Egyszerűen 
ennyi: szent az, aki ott van Isten mellett! Talán éppen azon 
a kősziklán. (Milyen érdekes, hogy a zsoltárok szerzői  
Istent magát is hányszor nevezik kőszálnak, kősziklának!)

Mózes hallja a hívást: van hely itt, nálam, állj a kőszik
lára! Vágya egészen másképp teljesül. Odaállhat Isten 
mellé! Érezheti Őt, ott tudhatja maga mellett – és ezzel 
lényegében szentté válik…

Magunk mellett tudni Őt, aki minden erő, hatalom s  
a teljes Lét forrása: ez a legszédítőbb, legmegrendítőbb 
emberi tapasztalat. Az Ószövetségnek van erre egy gyö
nyörű szava: Immánuél – velünk az Isten! Számunkra  
Jézus Krisztus nevével is összekapcsolódik ez a szó.

A mindenség Ura helyet ad maga mellett nekünk.  
Ott állunk a sziklán – és összetartozunk. Nagyon-nagyon 
sokan állhatunk ott, Isten mellett, egymás mellett. Mert  
Ő helyet szorított, helyet készített számunkra. Odabújha
tunk oltalmába.

Van egy izgalmas közösségi játék, amely a jól ismert 
bújócska egyik változata. A neve szardínia. Itt nem egy 
valaki a hunyó, akinek azután az a feladata, hogy minden 

Mind elférünk (2Móz 33,21)

PÜNKÖSDI ÁLDÁS

A kifogyhatatlan Szeretet Lelke
a könnyeinket felszárító Vigasztalás Lelke
a félelmek bilincseit széttörő Erő Lelke
töltse be ma szívünket

A szárnyaló Életöröm Lelke
a szavainkat megszentelő Igazság Lelke
a kapcsolatainkat újraszövő Barátság Lelke
töltse be ma szívünket

A sebeinket bekötöző Gyógyulás Lelke
a döntéseinkhez józanságot adó Tanács Lelke
az életünknek távlatot nyitó Remény Lelke
 töltse be ma szívünket 

Legyen közel hozzánk áldásaival
ma és mindenkor a Szentlélek Isten



Hallottam ezt a mondást már az evangélikus egyházban 
lelkészek által egykor használt szolgálati Trabantok „szá
jába adva is”…

…ez persze csak tréfa, de az nem, ami ötszáz évvel ez
előtt – 1521. április 18-án – Wormsban történt. Isten igé
jének további „sorsa”, az egyház sorsa, a reformáció volt 
ugyanis kockán. Elhallgat-e a „felfedezett” igét hangosan 
kiáltó Luther, vagy pedig nem? Ez volt a kérdés. A gyű
lésen az esemény szereplőit nem nevezzük néven, azóta 
mind „elhallgattak”. Csak az ott bátran megszólaló Luther 
szava, jobban mondva Isten igéje nem hallgatott el. És ta
lán nem is az emberek neve a fontos, hanem az, hogy az 
IGE ne hallgasson el. A „re-formáló”, a bennünket Isten 
képére formáló ige hangozzék ma is, a pandémia után is.

El lehet képzelni a gyűlés feszült csendjét, amikor fel
hangzott: „visszavonod, vagy nem?” Egészen bizonyosan 
Luthernek is torkában dobogott a szíve. Gondolkozási 
időt is kért, de nem egyszerűen félelemből, hanem annak 
megfontolásából: mit lehet elengedni és mihez, kihez kell 
ragaszkodni. És ezért hangzott fel másnap a bátor válasz: 
„Amennyiben engem az Írás tanúságával vagy észérvekkel 
meg nem győznek, mert én a Pápának és a zsinatoknak 

nem hiszek, mivel bizonyos, hogy 
gyakran tévedtek és saját maguk
kal is ellentmondásba keveredtek, 
így én az általam idézett szentírási 
helyek alapján meg vagyok győzve 
lelkiismeretemben és Isten szavai
nak fogságában. Ezért nem akarok 
semmit sem visszavonni, mert a lel
kiismeret ellen tenni nem lehet biz
tos és gyógyító sem. Isten segítsen 
meg engem!” Nem bizonyos, hogy 
az „itt állok, másként nem tehetek” 
szavak is elhangzottak. De a lényeg 
igen. Luther semmit nem vont visz
sza Isten igéjének tanításából. 

Az ötszáz évvel ezelőtti wormsi gyűlésen Luther „ki
állása” tanítson minket is az ige komoly megbecsülésére. 
Legyen az valóban mindennapi kenyerünk és életünk igaz 
alapja. Így lehetünk nemcsak a „reformáció örökösei”, 
hanem Isten szeretetének, üdvözítő kegyelmének boldog 
megélői, üdvözültjei.

 Keveházi László 

Pályázataink 
Az elmúlt időszakban több pályáza ti 
támogatást is megnyert gyülekeze
tünk. Templomunk teteje két pályá
zatnak köszönhetően újulhatott meg: 
„Egyházi épített örökség védelme és 
egyéb beruházások” (EGYH-EOR- 
19-0723) pályázatunkkal 8 MFt, és „A 
helyi nemzetiségi közösségek hitéleté
nek támogatása” (NEMZ-N-19-109) 
pályázatunkkal 7 MFt támogatást 
sikerült elnyernünk, így a teljes tető
cseréhez minimális gyülekezeti saját 
forrásra volt csak szükség. 

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-
  00251 pályázat keretében 1,36 MFt 
értékben tudtunk eszközöket besze
rezni: új projektor és vetítővászon ke

rült a gyülekezeti terembe, valamint  
a fénymásolót és a gyülekezeti lapto
pot is sikerült korszerűbbre cserélni. 

A pályázati pénz másik felét – 
1,6 MFt – felújításra fordítottuk.  
A templomba belépve bizonyára fel
tűnt a testvéreknek, hogy jóval vi
lágosabb van: nagyobb fényerejű,  
de kisebb fogyasztású lámpák lettek 
felszerelve a régiek helyére. A fűtés 
korszerűsítését majd igazán a téli idő
szakban érezhetjük – egy időzítőkap
csolóval egészült ki a fűtésrendszer, 
így nemcsak komfortosabb lesz, ha
nem gazdaságosabb is a templomunk 
fűtése.

Az EMMI pályázatán (EGYH-
TAB-20-0021) 485 000 Ft támogatást 
kaptunk, melyből a februári Bala
tonszárszón megtartott konfirmandus 

hétvége költségeit, az ádventi temp
lomkerti imaösvényt tudtuk meg
valósítani, valamit beszerezhettünk 
egy hordozható miniprojektort, mely  
a hittanórákon nyújt segítséget és egy 
videókamerát mely az istentiszteletek 
rögzítését teszi lehetővé számunkra.

A pályázatok nagy segítséget  
és lehetőséget jelentettek-jelentenek 
gyü  lekezetünknek, ugyanakkor meg
tapasztalhattuk a pályázatok nehéz
ségeit is: az elszámolásokhoz nem 
sokkal kevesebb dokumentum kellett, 
mintha sokmilliárdos autópályát épí
tettünk volna. Adja Isten, hogy mind
ezek gyülekezetünk épülésére lehes
senek!       Martonné Némethy Márta

Köszönjük gyülekezetünk pályázati fe
lelősének áldozatos munkáját! (Szerk.)

Ötszáz évvel a wormsi birodalmi gyűlés után
„ITT ÁLLOK, MÁSKÉNT NEM TEHETEK…”

elbújt társát megkeresse. Pont az ellenkezőjéről van szó.  
Egy valakinek kell csak elbújnia, és mindenki más őt ke
resi a játék során. Amikor az elrejtőzött illetőt valaki meg
találja, csöndben odabújik mellé. Ahogy telik az idő, egy
re többen szoronganak egymás mellett, akár a szardíniák  
a konzervdobozban. Az utoljára maradt keresőnek már 
egészen könnyű dolga van, hiszen a csoport kuncogása,  
a fészkelődés neszei elárulják számára a rejtekhelyet.

Egészen hasonlónak képzelem a sziklán állásunkat is 
ott, Isten közelében. Az Ő Jelenlétének csodáját és ajándé

kát azok neszezése, kuncogása árulja el a keresőknek, akik 
már ott „szoronganak” a közelében, akik már odasimultak 
Isten szeretetéhez.

Ennek a kősziklán álló közösségnek az öröméből, fel
szabadultságából, hitéből és egymás felé fordulásából 
születik az Egyház kibontakozó Egysége és gazdagodása. 
És ez pünkösd csodája. Ennek a közösségnek lehetünk mi 
mind tagjai – Isten Lelkének, sziklaszilárd erejének áldásai 
által.

Varga Gyöngyi
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Húsz éve indult a Kőszegi Evangélikus  
Szeretetotthon szolgálata

A hálaadás és emlékezés zárt körben, egy ünneppé vált hét
köznapon történt meghívott vendégek és a gyülekezet tag
jai nélkül, lakók és munkatársak közösségében a kőszegi 
gyülekezet egykori konventházának falai között, amely ma 
a szeretetotthon harminckét lakójának otthona.

Kőszegi gyülekezetünk majd 470 éves történetében nem 
olyan nagy idő ez a húsz esztendő. Mégsem tehettük meg, 
hogy ne álljunk meg és ne emlékezzünk istentiszteleti kö
zösségben arra, amit kaptunk ezalatt a húsz év alatt. Emlé
kezetessé tette csodáit az Úr – figyeltünk együtt a zsoltáros 
szavára, majd végig néztük azokat a képeket, melyeken 

egykori lakóink, dolgozóink és gyülekezeti önkénteseink 
arca jelent meg előttünk, akikkel együtt élhettük meg, hogy 
„az Úr csodásan működik”, Ő ad reményt és békességet.

Ez munkálkodott a gyülekezet egykori elnöksége  
Ittzés János és Koczor Lajos gondolataiban, hogy Békes
ség Háza néven kezdje meg működését egy szeretetotthon 
– és azonos nevű Alapítvány – az egykor államosított, majd 
az egyházi kárpótlás során visszakapott épületrészben. 

Az otthon és a gyülekezet egymástól elválaszthatatlan 
kapcsolata azóta is magától értődő az insula lutherana-n,  
a kőszegi evangélikus szigeten.

Az első öt évben a szó szoros értelmében egy fedél alatt 
élt a gyülekezet az otthon lakóival. Hiszen a Gyöngyös ut
cai konventházban volt a lelkészlakás, a gyülekezeti terem 
és a lelkészi hivatal is. Amikor azután 2006-ban megépült 
az új gyülekezeti házunk és a lelkészlakás, akkor vált le
hetségessé az otthon bővítése. Azóta új lift került az ott
honba, megtörtént az épület energetikai korszerűsítése és 
ami a legfontosabb: mára egy elkötelezett munkatársi csa
pat végzi itt munkáját.

Túrmezei Erzsébet „Csodákra emlékezni jó!” című versét 
idéztük az ünnepen, amelyben többek között ezt olvassuk: 

„Meglátni, hogy minden utunkat 
hű és hatalmas kéz vezette, 
javunkra szolgált minden tette: 
csodákra emlékezni jó!” 
Jó volt nekünk is Isten csodáira emlékezni. Egyko

ri lakókra, munkatársakra, örömökre és nehézségekre.  
Érdekességként említem, hogy az elmúlt húsz év alatt volt 
olyan lakónk is – Ribnikár Antal, Tóni bácsi személyében 
– aki haláláig tizenöt hónapon keresztül az ország legidő
sebb férfija volt. 108. életévét betöltve három évvel ezelőtt 
tért vissza Teremtőjéhez. 

Hálát adtunk Urunknak azért a csodáért is, hogy az el
múlt egy esztendőben is megőrzött bennünket, s a korona
vírus mindeddig elkerülte otthonunkat.

Három testvérünket külön is köszöntöttük az ünnepen. 
Vígh Józsefné Irénke nénit, aki húsz évvel ezelőtt az el
sők között költözött be az otthonba és most is együtt ünne
pelt velünk, valamint Freyler Ernőné intézményvezetőt és 
Szentesi József gondnokot, akik mindketten részt vettek az 
otthon indításában és ma is azon munkálkodnak, hogy sze
retetotthonunk valóban a Békesség Háza legyen, ahogyan 
Ézsaiásnál olvassuk: Uram, te szerzel nekünk békességet, 
hiszen mindent te tettél, ami velünk történt. (Ézs 26,12)

Baranyay Csaba
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Konfirmáció 2021  
– megint másként 

Aki tavaly év végén megvásárolta a 2021-es gyülekezeti 
falinaptárunkat, az idén áprilisban a bezárt templom képét 
nézhette a naptárban. Amikor összeállítottuk a falinaptárt, 
még nem gondoltuk volna, hogy az idei évben is zárt temp
lommal kell ünnepelnünk húsvétkor. Ez természetesen 
azt is jelentette, hogy a járványhelyzet miatt megint nem 
tudtuk megtartani a konfirmációi ünnepi istentiszteletet  
a szokott időben, a Húsvét utáni első vasárnapon. Hiszen 
áprilisban egyáltalán nem tarthattunk templomi istentisz
teleteket. 

Ugyanakkor az előző évből voltak jó tapasztalataink 
a vizsgát illetően, hiszen akkor a fiatalok választhattak a 
konfirmációi témák közül, amiből párban kellett egy-egy 
prezentációt készíteniük, amit vagy személyes találko
zással, vagy videós beszélgetésben mutattak be nekünk.  
A mostani alkalom annyiban volt más a tavalyihoz képest, 
hogy most minden kis csapatnak ugyanazt a témát kellett 
feldolgoznia. „Evangélikusok vagyunk” – címmel szület
tek meg a prezentációk, melyeket a gyülekezeti teremben 
mutatták be a fiatalok, s itt beszéltük át azokat a szülők 
jelenlétében a nyolc párossal és az egy háromfős csoport
tal. Egy párossal most is csak videós kapcsolaton keresztül 
tudtunk „találkozni”, hiszen koronavírusos megbetegedés 
miatt éppen akkor volt karanténban a család. 

A feladatot szépen elkészítette mindenki és a fiatalok 
számot adtak arról is, hogy megtanulták a legalapvetőbb 
bibliai igéket, és a kátékérdésekre a válaszokat. A prezen
tációk közül néhány megtekinthető gyülekezetünk honlap
ján is: koszeg.lutheran.hu

A tizenkilenc konfirmansdusról és szüleikről készült ké
pek most az ünnepi csoportképek helyett kerültek ide az 
újságba, hiszen a konfirmációi ünnepet idén május 30-ára,  
a Pünkösd utáni vasárnapra tervezzük. 

Kolnhofer Kende – Tóth Krisztián

Füzi Blanka – Tuczai Izabella

Kelemen Barnabás – Piskor Márton

Kocsis Martin – Tóth Richárd

Szabó Jázmin – Baráth Boglárka 
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Müller Péter – Nélmeth Alex Schwahofer Vivien – Márkus Luca – Lepold Bianka
Csörnyi Ármin – Abért Olivér Márkus Máté – Sevecsek Dániel

Az ünneppel kapcsolatban a következőket kérjük 
Május 30-án vasárnap – ugyanúgy, mint minden vasárnap 
– két istentiszteletet tartunk templomunkban 9 órakor és 
10,30-kor.

A 10,30-kor kezdődő konfirmációi ünnepi istentisztelet
re csak konfirmandusainkat és családtagjaikat, az arany
konfirmandusokat, illetve a presbitereket hívjuk.

Mindazokat, akik nem érintettek a konfirmációban,  
a megszokott 9 órai időpontban várjuk istentiszteleti kö
zösségbe. Így szeretnénk elkerülni a zsúfoltságot és csök
kenteni a fertőzésveszélyt.

Szeretettel kérjük Testvéreinket, 
hogy ezt szem előtt tartva készüljünk az ünnepre!

Lethenyei István magyar prédikátornak és fiának,  
Lethenyei Pálnak végrendelete (1649 és 1656)

Újabb levéltári kutatások előterébe 
kerültek a kőszegi polgárok által 

tett testamentumok. Ezek közül meg
lepetést keltettek az evangélikus egy
házi iskolai illetve hitéleti szolgálatot 
teljesítők által készíttetett végrendele
tek, mivel közöttük több, eddig isme
retlen név is felbukkant. Csak példa
ként említve: Mayr Mártont (1676) és 
Sartor Theophilatust (1583) a német 
gyülekezet prédikátorait. Ugyanakkor 
olyan neves személyiségek hagyomá
nyai is előkerültek, mint a Pázmány 
Péterrel vitázó Sármelléki Nagy Be
nedek tanítóé, vagy a szintén vallá
si irodalmi munkásságáról is ismert  
Lethenyei István. 

Lethenyei egyes feltételezések sze
rint 1588-ban született a Baranya vár
megyei Császtán. Hazai tanulmányait 
követően Báthory Erzsébet – Nádasdy 
Ferenc özvegye – anyagi támogatásá
val két évet a wittenbergi egyetemen 
tölthetett. Visszatérve először Sárvá
ron tanító, 1616-ban Ikerváron, 1621-
ig Lövőn, majd Csepregen lelkész. 
III. Nádasdy Ferenc katolikus feleke
zetre áttérésekor, 1643-ban kénytelen 
elhagyni a várost. Kőszegre hívták, 
állását 1646. március 7-én foglalta el, 
haláláig, 1653 novemberéig a ma  gyar 
gyülekezet prédikátoraként működött. 
1625-től az alsó csepregi egyházköz
ségek esperese. A reformátusokkal 

folytatott vitáit nyomtatásban is meg
jelentette, az evangélikusoknak oly 
fontos Ágostai hitvallást először ő 
fordította magyar nyelvre.

A VÉGRENDELETEKRŐL
Elöljáróban ki kell térni arra, hogy 
miért érdemes apa és fia testamentu
maival együttesen foglalkozni. 
A prédikátor végrendelkezése a kő
szegi vagyontárgyak szempontjából 
elég szűkszavú, az általa évtizedek 
alatt összegyűjtött kőszegi vagyonka 
tényleges mértéke gyermekének ren
delkezéséből világlik ki. 

Mindkét írás a korban szoká
sos formulákkal kezdődik. Szó esik  
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benne, hogy a nyilatkozó személy bár 
testében a betegség elgyengítette, de 
szellemének frissessége nem akadá
lyozza abban, hogy anyagi ja vairól 
józan és belátható módon rendelkez
zen. Következőkben lelküket Isten
nek ajánlják, Jézus Krisztus közben 
járását remélve. 

„Legelőször is az én bűnös lelke
met ajánlom annak (akinek zászlója 
alatt eddig vitézkedtem, és akiben hit
tem) tudni illik az én Üdvözítő és Meg
váltó Jézus Krisztusomnak kezébe.” 
Testüket a feltámadás reményében  
a „… Földanyának az melyből alkot
tatott.”

Lethenyei István 1649. márci
us 12-én kelt rendelkezésében a 
továbbiakban gondoskodik arról, 
hogy fő örökösének, Pál fiának 
megfelelő tutorokat (gyámokat) 
biztosítson. Erre a város tanácsá
nak tagjait, közülük is különösen 
Szvetics András magyar tanítót és 
szenátort kérte fel.

A következőkből megtudhat
juk, hogy Kövesden feltehetően 
a Lövővel szomszédos Sopron
kövesden, házzal és szőlővel bírt, 
előbbiben tartotta a nemességére 
vonatkozó és az épület tulajdon
jogával kapcsolatos iratokat, ezek
nek megóvására külön is felhívta 
a figyelmet. Megemlítette azt is, 
hogy Csepregen a Rusa-hegyen 
is rendelkezett egy szőlőbirtok
kal, amelyet annak idején Nádas
dy Páltól kapott, erre azonban a 
városból való kényszerű távozása 
után valaki rátette a kezét, így a fe
lett nem tudott rendelkezni, de az 
adománylevél rendelkezésre állt.

Örökösének felhívta a figyel
mét, „jámbor és istenfélő jó és 
egyenes erkölcsű” életet éljen, 
házasodjon meg, felekezetét el ne 
hagyja, kőszegi vagyonát (egy ház 
és két szőlő) szorgalmasan gon
dozza. Ha elköltözne a városból, 
akkor adja el azokat, de inkább tö
rekedjen városi polgárrá válni. 

Meghatározta, hogy Budak 
György unokája halála esetén leá-
nyának a házasságkötéshez adott 
összeget is fia kapja meg. A tutu
rokat felkérte, hogy könyveit adják 
el és az összeget Pál vagyonához 
csatolják.

Befejezésként megnevezte a hi
telesítők személyét: Musay Ger
gely püspök, Kováts István sza
konyi prédikátor, Hosztóty István 
kőszegi bíró, Szvetics András ta
nácsos és Imresits Mihály deák, 
mindannyian helybeli vagy kör
nyékbeli személyek. 

Aláírások és pecsétek nem sze
repelnek rajta, így fogalmazványról 
vagy másolatról van szó.

A keltezés külön is említésre érde
mes, mivel helyként nem Kőszeget 
jelölték meg, hanem „Regia et Libe
ra Civitata Saxopolitana”. Ilyen latin 
névváltozatú települést csak egyet 
találtunk: Erdélyben Szászvárost (ma 
Orăștie, Románia). Az azonban nehe
zen elképzelhető, hogy mindannyian 
oda utaztak volna a végrendelet ked
véért. Kis fantáziával még egy lehe
tőség vetődhet fel, a Baranya megyei 
Szászvár, amely szomszédos a Bara
nya megyei Császtával. 

Pál születési ideje és helye nem is
mert. Azt tudjuk, hogy apja tanácsát 
megfogadva 1654. február 22-én kő
szegi polgár lányát Nagy Katalint vet
te feleségül. Alig két év múlva, 1656. 
február 2-án azonban már végrendel
kezett. Gyermekről sem itt sem az 
anyakönyvben nem találtunk adatot, 
ahogy a haláláról sem. 

Vagyoni helyzetéről a testamen
tumból jóval többet tudunk. Kiderült, 
hogy az apja által vásárolt háza néhai 
Lada Gergely és a szőlőhegyre a te
mető közelében vezető út szomszéd
ságában volt. (Pontos helyét egyelőre 
még nem sikerült azonosítani.) Ennek 
egy részét a móringlevél (egyfajta há
zassági szerződés) alapján a felesége 
örökölte. A többit két még életben 
levő nagynénje, illetve azok leszár
mazottai kapták, ahogy a Kövi illetve 
a Lajtár dűlőkben található és a Sop
ronkövesden fekvő szőlőket. A köves
di házról nem esett szó. Készpénzzel 
és kinnlevő kölcsönökkel is bőven 
rendelkezett, amelyeket alig néhány 
tíz forintnyi adósságának törlesztésé
re, majd a nénikék közötti elosztásra 
szánt. A hitelesítők kizárólag kőszegi 
tanácsbeli személyek voltak: Mikos 
Ambrus, Somogyi András, Erdős Ba
lázs és Kósa György.

Összegezve: Lethenyei István testa
mentumából tükröződik pályafutása:  
a kövesdi ingatlanok, az elveszített 
csepregi szőlő, a kőszegi szerzemé
nyek. Pál fiának rendelkezéséből kitű
nik, hogy apja egy hosszú élet munká
jával, ha nem is jelentősnek mondható 
vagyont gyűjtött, de tisztes megélhe
téshez elégséges vagyontárgyakat ha
gyott örököseire.  Söptei Imre

Lethenyei István végrendeletének első 
oldala

Lethenyei Pál testamentumának részlete  
a hi telesítő aláírásokkal és pecsétekkel
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Több, mint egy éve élünk gyülekeze
tünkben kisebb-nagyobb megszakítá
sokkal nem csak úrvacsora és éneklés 
böjtöt, hanem kénytelenek lettünk 
arra is berendezkedni, hogy nincse
nek hétközi gyülekezeti alkalmaink. 
Sem gyerekeknek, sem felnőtteknek. 
Valaki úgy fogalmazta meg, hogy 
most olyan „vasárnapi keresztyé
nek” lettünk. Sokak félelme ezekben 
az időkben, hogy mi lesz, ha azok is 
maradunk. Feléled-e bennünk újra  
a személyes találkozásban megélt  
közösség iránti igény?

Lesz-e bennünk vágy, hogy vasár
nap reggel felkeljünk és elmenjünk 
istentiszteletre, esetleg hétköznap 
este munka után bibliaórára menjünk, 
vagy a gyereket az iskolai hittanórák 
mellett még gyülekezeti közösségbe 
is elvigyük, azok után, hogy meg
szoktuk a kényelmet, hogy minden 
„házhoz jött”. 

Online oktatás, online képzés, on
line színház, hangverseny, és online 
istentisztelet. Nem egy ismerősöm 
fogalmazta meg, hogy bár normál 
körülmények között nem jár rend
szeresen templomba, a karantén alatt 
azonban előfordult, hogy két-három 
istentiszteletet is végignézett. „Azért 
ez így nagyon kényelmes. Leülök  
a fotelba és amikor senki nem zavar 
nyugodtan megnézem a közvetítést.” 
– tette hozzá. 

Nem gondolkodnak másként a gye
rekek sem. Az egyik első hittanórán, 
amit újra az iskolában tarthattunk, az 
ötödikesek megerősítették ismerő
söm szavát. Egyikőjük azt fogalmazta 
meg, hogy nagyon jó volt, hogy regge
lente tíz perccel tovább lehetett alud
ni, s nem kellett egész nap az iskolai 
kemény székeken ülni, hanem ágyban 
ülve, kényelmesen elhelyezkedve je-

lentkezhetett be az online órákra. 
Nem beszélve azokról az órákról –
folytatták a többiek –, amelyhez nem 
tartoztak erőn felüli, megterhelő fel
adatok – például a hittan –, s így a 45 
perc helyett 15-20 percet kellett csak 
az adott tananyagra rászánni. 

Persze, hamar kifogytunk a pozitív 
dolgok felsorolásából. Mi sem mu
tatja jobban, mint amikor az egyik 
kislány a videós óra pozitívumaként 
ezt jegyezte meg: legalább láttuk egy
mást.

Napjaink online világában szüle
tett egy új kifejezés „Zoom fatigue”, 
vagyis Zoom által kiváltott fáradtság. 
Azt mondják a kutatók, hogy ennek  
a fő oka abban van, hogy például  
a kö zeli szemkontaktus túlságosan  
intenzív. Így azt érzi az ember, hogy 
állandóan nézik. Semmivel sem köny
nyít a helyzeten, az, hogy közben ma
gunkat is folyamatosan nézzük. Találó  
a ha sonlat, mintha valaki egyfolytában 
tükörrel követne minket, miközben 
beszélünk, gondolkodunk, válaszokat 
adunk. Mindezek ellenére mégis ne
héz leolvasni a másik arcáról, hogy 
valójában mit gondol. Egy mosoly, 
egy fintor,egy félrenézés számtalan 
félreértésre adhat okot. Nem csoda, 
hogy a tavaly márciusi lelkes kérdé
sek után „és akkor lesz videós óra?”, 
mára a fásult kijelentések vették át a 
szerepet: „nem működik a kamerám”.

Az a generáció, amelyikről azt 
szoktuk mondani, hogy nem tud 
„kütyük” nélkül létezni, s úgy várako
zik a konfirmációs óra kezdetére, hogy 
némán ülve görgeti a telefonját, arról 
most kiderült, hogy nem tud, vagy in

kább így fogalmazom meg, nem akar 
személyes kapcsolatok nélkül létezni. 
Szükségük van a közösségre. 

A gyerekek, akik közül sokan akár 
év végéig is otthon maradtak volna, 
mégis azt fogalmazták meg az online 
oktatás utáni első találkozásunkkor, 
hogy a hittan az biztos, hogy jobb  
az iskolában. „Mert itt beszélgetünk”  
– tették hozzá.

Nem kérdés, hogy sok mindenben 
fejlődtünk, olyan készségekre tettünk 
szert, ami normál körülmények között 
nem valószínű, hogy beépült volna  
az életünkbe, de a személyes beszél
getést nem helyettesíti – akármeny
nyire kreatív – semmilyen ppt, meet, 
online istentisztelet vagy tanítás. Pon
tosabban helyettesítheti egy időre,  
de biztos vagyok abban, hogy soha
sem fogja a személyest kiszorítani. 
Mert közösségre, kapcsolatra, kom
munikációra, személyes találkozások 
megélésére teremtett minket a mi 
Urunk. Vallom, hogy ez a vágy mé
lyen ott van mindannyiunk szívében. 

Olyan Istenünk van, aki nem 
csak tanít, aztán számon kér, hanem  
„beszélget” velünk, azaz személyes 
kapcsolatra hív. Ezt a személyességet 
élhetjük meg a gyülekezeti közösség
ben, amikor találkozunk, beszélge
tünk, együtt vagyunk egy közösség
ben.

Hogy lesz-e bennünk igény ennek 
újbóli megélésére? Hiszem és remé
lem, hogy igen. S nem csak azért, 
mert elegünk van a bezártságból, 
hanem azért is, mert erre vagyunk 
Urunk által meghívva. Kapcsolatra, 
találkozásra, közösségre. Imádkoz
zunk azért, hogy a jövőben ebben  
minél többször legyen részünk!

B. Rohn Erzsébet

OFFline életON

A Kőszegi Evangélikus Egyházközség 3.048.858 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesült a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00251 azonosítószámú, „Közösen a kö
zösségért Kőszegen” című projektje keretében. A Széchenyi 2020 Program ke
retében megvalósult projekt során egyrészt eszközöket szerzett be Egyházköz
ségünk: közösségi házunkban a mennyezetre szerelt projektor és a vetítéshez 
használt laptopot, valamint fénymásolónkat tudtuk kicserélni korszerűbbre. 
Másrészt a templom felújítása keretében a világítótestek izzóinak ener
giatakarékosra való cseréje és a padfűtéshez időzítő-kapcsoló beszerelé
se valósulhatott meg, amely környezetvédelmi szempontból is előnyös. 
A projektről részletesen a https://koszeg.lutheran.hu/hu/palyazataink 
oldalon olvashatnak.
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• Január 18-án, 20-án és 22-én három alkalommal gyűl
tünk össze az idei ökumenikus imahét rövidített alkalmaira 
Kőszegen. Hétfőn Baranyayné Rohn Erzsébet evangélikus 
lelkész a Jézus szíve templomban, szerdán Hurgoi Sándor 
templomigazgató, rk. iskolalelkész az evangélikus temp
lomban, pénteken pedig Donatin Tamás református lelkész 
a Jézus szíve plébániatemplomban hirdette Isten igéjét. 
• Január 24-én, vasárnap volt a kiszállás Kiszsidányban, 
amikor kétnyelvű istentiszteletet tartottunk a kiszsidányi 
imaházban. 
• Március 5-én, pénteken tartottuk az Ökumenikus  
Világimanap kőszegi alkalmát, melynek egy távoli ország, 
Vanuatu volt a témája. Az ország ismertetőt Domnano
vich Dóra református presbiter tartotta, az igei szolgálatot 
Baranyayné Rohn Erzsébet lelkész végezte. Láng Vivien 
fuvola játékával színesítette az alkalmat. Az idei évben a 
járványhelyzet miatt a templomban tartottuk az alkalmat, 
ahol a liturgiában római katolikus, evangélikus, református 
és baptista testvérek szolgáltak. Szeretetvendégséget idén 
nem tartottunk, de mindenki egy kis kőre írva vihette ma
gával az imanap üzenetét: Biztos alapra építsünk!
• Március 7-én, Böjt harmadik vasárnapján szupplikáció 
volt gyülekezetünkben Wölfel Mihály teológushallgató 
szolgálatával, aki a 9 órai istentiszteleten, valamint Kiszsi
dányban hirdette Isten igéjét. 
• Március 7-én, a 9 órai istentisztelet után tartottuk az 
egyházközség éves közgyűlését, melyen gyülekezetünk 
2020. évi zárszámadása, és a 2021. évi költségelőirányzata 
került előterjesztésre, beszámolót hallhatunk a Békesség 
Háza Alapítványról, és elhangzott a 2020. évről szóló lel
készi jelentés is.
• Március 7-ig tartottunk rövidített istentiszteleteket 
templomunkban a járványügyi előírások betartásával, 
hétközi gyülekezeti alkalmaink ugyanakkor nem voltak. 
Ezt követően azonban csak május első vasárnapján tartot
tunk jelenléti istentiszteletet templomunkban. Köszönjük 
a karantén időszakban kapott segítséget Marton Zsoltnak  
és Schwahofer Balázsnak, akik az istentiszteletek videóit 
készítették el, valamint Fehér Lenkének, Fehér Helgának 
és Rónai Gábornak, akik a nyomtatott igehirdetések szét
hordásában segítettek. 
• Nagyhéten a Kőszegi Evangélikus Középiskola és 
gyülekezetünk közös nagyheti sorozatát hallgathattuk 
az interneten. „Jézus hét szava a kereszten” alapján napi 
meditációk hangoztak el, és kerültek ki Jézus szavai  
a templomkertbe felállított nagy fehér keresztre, amely 
Húsvét után is hirdeti azt az élő reménységet, amit Krisz
tusban kaptunk.
• Április 8-án emlékeztünk meg a Kőszegi Evangélikus 
Szeretetotthon húsz évvel ezelőtti indulásáról az otthonban 
megtartott zártkörű ünnepségen, melynek keretében hála
adó istentiszteletet tartottunk és fényképek segítségével 
elevenítettük fel az elmúlt húsz év eseményeit. 
• Cantate vasárnapjához kötődő hétvégén idén csak  
online módon valósulhatott meg az evangélikus kórusok 

Gyülekezeti események 2021. első felében

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
2021 ŐSZÉTŐL

 VASÁRNAP 9.00  Istentisztelet  
(ünnepnapon és minden hónap első  
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)

  10.30  Családi istentisztelet (tanévben)
   A családi istentiszteleteket 
   a gyü le kezeti teremben tartjuk.
  11.00 Istentisztelet Kiszsidányban  

(kéthetente)
 KEDD  16.00 Gyülekezeti bibliaóra
 SZERDA  16.00 Bibliai játszóház 
   (minden hónap első hetében)  
  18.30  Kóruspróba
 CSÜTÖRTÖK  10.00 Bama-mama kör (minden 2. héten) 
  15.00 Konfirmációi óra
  16.30 Ifjúsági óra
  18.00 Imakör
  18.30 Emmaus-kör (havi rendszerességgel)
 PÉNTEK  17.00 Férfikör (minden hónap 2. hetében)

hagyományos találkozója. A kórustalálkozó videóihoz 
gyülekezeti énekkarunk is küldött felvételt. 
• Április 27-én, 28-án és 29-én délután tartottuk az idei 
konfirmációi vizsgákat kilenc kis csoportban szülői jelen
léttel a gyülekezeti házban. 
• 2020 novemberétől 2021 májusáig a Kőszegi Evan
gélikus Szeretetotthon hét dolgozója vett részt Demencia 
gondozó OKJ-s képzésen és sikeres vizsgát tettek. Ez azért 
is fontos, mert jogszabály írja elő, hogy 2022-től minden 
műszakban kötelező lesz egy fő demencia gondozó jelen
léte az otthonban.
• Május 9-én, vasárnap délután Kiszsidányban egy ün
nepi megemlékezésre került sor a kiszsidányi tűzoltóko
csi felújítását követően. Az alkalmon résztvevők együtt  
imádkozhattak és vehették Isten áldását ökumenikus szol
gálattal. 

Hittanhét
Az idei napközis hittantáborunk  

tervezett időpontja:  
2021. június 21. – 25.  
Szeretettel várjuk a 6-12 éves  

hittanosok jelentkezését! 
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