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Tisztelettel és szeretettel várjuk 2016. május 21-én, szombaton 
de. 9. órakor kezdődő istentiszteletre e egész napos programunkra!

Helyszín: Pápa, evangélikus templom, udvar látogatóközpont és iskola.

Ünnepi emlékezés a Reformáció ajándékaira a Pápai Evangélikus Egyházközség és 
Veszprémi Evangélikus egyházmegye közös szervezésében. 

REF0RMÁCIÓÍ500 PÁPA 
1531 - ífá p ii-  2017

Számunkra különöse yrem lékezetes lesz ez az esztendő. 
230 éves a pápai egyházközség; mely a negyedik 

templomában működik a váró bán 1531 óta.
485 éves az 1531-ben lutheri szélién ben működött iskola. 
Ma a Pápai Református Kollégium hordozza ezt az évszámot, 

de Mi is magunkénak erezzük a gazdag múltat. 
1616-ban említették az egyházmegyét először a krónikások.

Henn László
egyházmegyei felügyelő

Polgárdi Sándor
esperes

Venczel Csaba
egyházközségi felügyelő



PROGRAM Ünnepi emlékezés a Reformáció ajándékaira
Evangélikus templom, látogatóközpont, templomudvar, evangélikus iskola, régi papiak

Istentisztelet az evangélikus templomban. Igét hirdet: Szemerei János, dunántúli evangélikus püspök. Vezényel Horváth Adrián
9.00 karnagy, Pápa Város Fúvós zenekera játszik. Dr. Wagner Szilárd ev. lelkész, egyházzenész játszik az orgonán. Az istentiszteleten 

közreműködik a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola, Pápa Szűcs Gábor igazgató vezetésével.

10.00 Házigazda köszöntő és megnyitó-Polgárdi Sándor esperes

10.20 Reformáció Emlékbizottság Miniszteri biztosa, Dr. Hafenscher Károly ev. lelkész tart előadást.

10.40 Dr. Áldozó Tamás Pápa Város Polgármetere, Egyházak helye és szerepe városunkban.

10.50 Dr. Márfi Gyula Veszprémi Érsek köszöntése.

11.00 Köntös László Református Püspök-helyettes köszöntése, Pápa.

11.10 Kmety György Evangélikus Általános Iskola és óvoda, Marcaltő Horváth Ernő igazgató vezetésével.

11.20 Dr. Hubert Gabriella tudományos munkatárs ünnepi előadása Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest

Parkolás a környező utcákon, Anna téren, Bástya lakótelepen, Árok utca, Gyurátz F. utca, Március 15. tér. Ebédre szeretettelvárjuk, viszont kérjük, 
hogy a megadott címre az esperesi hivatal címére írásban v. elektronikus levélben küldjék el az igényüket. Tüntessék fel a nevet és a címet is. 
E-mail: sandor.polgardi@lutheran.hu. Pápa, Gyurátz u. 1. Tel.: 0620/ 82 42 770 Jelentkezési határidő: Május 5

mailto:sandor.polgardi@lutheran.hu


Az énekeket Pápa város fúvóskara kíséri, vezényel Horváth 
Adrián karnagy. Az orgonán Dr. Wagner Szilárd kántor, egy
házzenész játszik.
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Di - csér-jük Is - tent! Mind, ki fé - li itt lent,
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És buzgó há- lát vigyen o ltá-rá  - ra! Dicsérjük Is-tent!

2. Hű önzőnk, te, minden jó kútfője! Míg itt a földön vándorolunk, 
élünk, Légy éjjel-nappal ezután is vélünk! Dicsérjük Istent!

3. Kísérj el minket, őrizd lépteinket, Hogy ma az úton békességgel 
járjunk, Mindenütt mindig kegyelmedben álljunk!
Dicsérjük Istent!



4. Készséget ébressz követni igédet. Szent ügyért éljünk. Szolgá
latban égjünk. És erő híján erőt tőled kérjünk! Dicsérjük Istent!

5. Szívünk készítsd el, hogy feddéseiddel Könnyen ne játsszunk, 
idején megtérjünk, És mikor eljössz, ne kelljen majd félnünk! 
Dicsérjük Istent!

6. Eljössz! ígérted! S akkor a te néped Felviszed, Jézus, oda, ahol 
téged Angyalok, szentek karában dicsérhet! Dicsérjük Istent!

5  Paul Cerhardt 1607-1676 (német)

Bevezetéshez
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Bűnvalláshoz

Ö - rök fel - ség, szent Is - te - nünk, Kö nyör -

$ J J
günk, ir - gal-mazz né - künk! Ha vár min-két

i

tr cj J J m J
az í - té - let, Légy ke-gyel-mes, ké-rünkté - ged.

(524,1)

Kegyelemhirdetéshez
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Is - te - nem, Ki any-nyi jót művelsz ve - lem!
(63,1)
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2. Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten, Igédet éltesd szívünkben! 
Hogy lelkünk teljék meg veled, Mert akkor lángol és szeret: Jöjj, 
Vigasztaló, Szentlélek Isten!

3. Jöjj, égi szent láng. Szentlélek Isten, Növelj a hitben szüntelen, 
Mert nálad nélkül nincsen itt A Krisztust Úrnak valló hit. Jöjj, 
Vigasztaló, Szentlélek Isten!

4. Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten, Tarts mindhalálig hűségben, 
Hogy éltünk téged hirdessen, S megálljunk végig győztesen! Jöjj, 
Vigasztaló, Szentlélek Isten!

5. Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten, Ne hagyj a végső órán sem! 
S mi áldva mondunk éneket Most és a mennyben is neked, Ó, 
Vigasztaló, Szentlélek Isten!

Altenburg 1651 (német)
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E - rős vár a mi Is - te - nünk, 

Ha ő ve - lünk, ki el - le - nünk?

* m m

Jó fegy - ve - rünk és paj - zsunk.
Az Úr a mi ol - tál - műnk.

m j J ' r#»
Az ős el - len - ség Most is ül - döz még,

$
Nagy a se - re - ge, Csa-lárd-ság fegy-ve - re,

$ P
Nincs i - lyen több a föl dön.



2. Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk, De küzd 
értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? 
Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, ő a mi dia- 
dalmunk.

3. E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, Minket meg nem 
rémítene, Mirajtunk nincs hatalma. E világ ura Gyűljön bosszúra: 
Nincs ereje már, Reá ítélet vár, Az ige porba dönti.

4. Az ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja. Velünk az Úr 
táborba száll, Szentlelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, Hitvest, 
gyermeket Mind elvehetik, Mit ér ez őnekik! Mienk a menny
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Bű-nős vol-tün kért, U-ram, ó, ne vess meg!

Tisz-ta szí-vet és Szent-lel-két adj né - künk!

Hall-gass meg, Fi - ad ne-vé-ben  ha ké - rünk!

2. „Keressetek buzgón, és megtaláltok!" Téged keresünk, Uram, 
hogy bűn, átok Erőt ne vegyen mirajtunk, légy nékünk Égi utunk, 
igazságunk, életünk!

3. „Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!" Elfáradtunk, Uram, e világ 
zaján. Ó, nyisd meg az égi béke szép honát. Add, hogy zenghes
sünk örök halleluját!

Victor János 1860-1937.



293

1 -; r ' J l \ t t jP i i -1—1—
f  l , J - J lf r  r - f --J- p— --- * * .

nép: Te vagy út és bé-kes-ség. Szere-tét-tel nézz a
y  4_kt - ----------H ---------- SAi  ^  a  r í
w  J i 1 a z . • - é -------o

Ne-ved áld - juk mind - ö - rök - re.föld - re!



11.40

11.45 

12.05 

12.10

13.45

14.15
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15.15 

15.35

15.45

Orgonán Dr. Wagner Szilárd egyházzenész játszik

Gusztáv Adolf Segélyszolgálat Pfarrer Mag. Ottó Mesmer Evangelisches Pfarramt A.B.Landespolizeiseelsorge Bgld, Siget 

Délelőtt zárása Orgonán Dr. Wagner Szilárd egyházzenész játszik..

EBÉD -A régi parókia épületében és az udvaron sátrakban.

Kiállítás megnyitása Evangélikus épített örökségeink a Veszprémi Egyházmegyében.
Múltunk és értékeink a látható egyház képében.
Megnyitó beszédet mond: Dr. Krahling János egyetemi tanár Budapest és Polgárdi Sándor esperes 
Kiállítás megtekintése a Látogatóközpontban a délutáni órákban.

Luther vetélkedő gyermekek és felnőttek részére a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola tantermében.
Kézműves foglalkozás. A programot vezeti Németh Katalin iskolalelkész, Pápa.

Udvar -  Néptánc műsor -  Homokbödögei Néptánc együttes. Testvéri beszélgetések az udvaron s az egyházi épületekben. 

Templom -  Szivárvány Együttes, Evangélikus ifjúsági zenekar, Malomsok 

Templom -  Csikvándi Gyülekezeti Kórus énekel 

Gyülekezeti vezetők köszöntése.

Útravaló és áldás, Polgárdi Sándor esperes
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A Magyarország Kormánya által 

létrehozott Reformáció Emlékbi

zottság 2014-ben kezdte meg mű

ködését azzal a céllal, hogy méltó 

módon ünnepelje meg a reformá

ció kezdetének 2017-ben esedékes 

500. évfordulóját.

A 2016-2017-re  tervezett programokkal és pályázatok

kal szeretnék felhívni a figyelmet arra, miként teremtett 

új kezdetet Európában és Magyarországon a reformáció, 

és miként tud az általa érintett területeken, a kultúrától 

a gazdaságig, ma is a megújulás lendületével fellépni. 

A Reformáció 500 jubileumi programsorozata 2016-ban 

négy kiemelt területen mutatja meg a reformáció aktuali

tását, egyediségét és egyúttal egyetemességét:



Reformáció & tudomány, gazdaság Reformáció & család 

Reformáció &- társadalom, közélet Reformáció & kultúra

A Reformáció 500 változatos programokat, pályázati lehe

tőségeket és olyan sokszínű aktivitásokat ígér, amelyek a fi

atalokat és az időseket, a fővárosban és a vidéken élőket, s a 

határon túli közösségeket egyaránt megszólítják.

A Bizottság elnöke: Dr. Orbán Viktor, miniszterelnök 

A Bizottság ügyvezető elnöke:

Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere 

A Bizottság munkáját miniszteri biztosként Dr. Hafenscher Károly 

evangélikus lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatá

nak lelkészi elnöke segíti.

www.reformacio2017.hu

www.facebook.com/reformacio2017

http://www.reformacio2017.hu
http://www.facebook.com/reformacio2017


Egy neves evangélikus pápai család
ld. Kluge Károly, akinek már több felmenője is kelmefestéssel 

foglalkozott-1783-ban, tapasztalatgyűjtő, hosszú út után érke

zett Magyarországra. 1786-ban költözött Pápára, ahol üzemet 

létesített, már abban az évben ott találjuk a régi evangélikus 

templom építői között. A mindennapos viseletben és lakás- 

kultúrában népszerű „kékfestő" anyag gyártásának egyik köz

pontja volt Pápa, ez idő tájt több mester is űzte ezt az ipart.

Fia, Cári Kluge a szokásosnak mondható európai vándorle- 

gény-útja során mintakönyvet gyűjtött a különféle anyagok 

készítéséhez szükséges receptekkel együtt. Gyűjteménye az 

átlagosnál magasabb szakmai felkészültségéről tanúskodik. A 

Kluge-üzem igazi virágkorát a 19. század második felében élte, 

Franz Kluge idejében. Mire az üzem száz éves lett (1883), a ve

zető cégek közé sorolták. A századfordulón tovább folyt a gépe-



sftés: gőzgép hajtotta immár a mángor

lót, a keményítő-és a szárítógépeket, majd 

a kézzel hajtott perrotine-nyomógépet is 

korszerűbbre cserélték. A család a 19. 

században a város legvagyonosabb 

rétegéhez tartozott. Emeletes házuk 

(1896), a Tapolca partján felépített 

üzemük ad ma otthont a Kékfestő 

Múzeumnak. Az evangélikus egy

házközség azonban nemcsak 

anyagi, hanem egyéb 

területen is sokat kö

szönhet a család tagjai

nak. Soraikból papnék, 

felügyelők, nőegyleti 

elnök került ki. .JÉ



Dr. Kráhling János

Veszprém megye evangélikus 
templomépítészetéről

Magyarország településeinek templomépítészetét vizsgál

va pedig rendkívül változatos álva és a régiókra jellemző sa

játosságokat kutatva különleges helyzetet mutat Veszprém 

megye: az épületek számszerűségükben kiemelkednek az 

ország többi megyéjéhez viszonyítva, a templomok korát 

és és stílusát tekintve pedig rendkívül változatos terület, 

amelyek között rendkívül értékes építészeti megoldásokat 

találhatunk. Itt található előfordulási arányáttekintve a leg

több középkori eredetű evangélikus templom Magyarorszá

gon. Ennek többféle oka lehet, amelyek közül kiemelnénk az 

egyik fontos szempontot: egyháztörténeti adatok és kutatá

sok alapján is igazolhatóan az evangélikusságnak a reformá

ciótól számítható lényegében folyamatos jelenlétét.

A megye nagy kiterjedése folytán több -  a természeti és 

birtokszerkezeti adottságok, de az evangélikusság története 

szempontjából is -  jellegzetesen eltérő tájegységet foglal



magába, amely a Balaton- felvidéktől indulva a Bakonyon át 

a Marcal-medencéig és a Kemenesaljáig tart.

A templomépítészeti kérdéseket vizsglva kiemelten fontos 

jellegzetesség a gyülekezet elhelyezkedése és a liturgikus 

centrum, az oltár közötti viszony. A lutheri reformáció fo

galmazta meg azt az igényt, hogy a gyülekezet a „szentek 

közössége", lehetőség szerint együtt élje meg az evangéli

um örömhírét. Mivel a legtöbb templom a 18. század végén, 

a türelmi rendelet hatáséra épült, a templomok tipológiai 

elrendezését vizsgálva ezek késő barokk templomépületek 

meghatározóak. Veszprém megye 18. század végi templo

mait vizsgálva három jellegzetes karzatmegoldást találunk: 

a Balaton-felvidékre jellemző a hátsó orgonakarzat, amegye 

nyugati részén pedig egyre inkább előtérbe kerül a belső te

ret körbefogó, csak a szószékoltár helyén szabadon maradó 

U alakú karzatrendszer. A szószék mögötti falat nem elérő



U alakú elrendezések rend szerint később, a 19. század fo

lyamán a historizmus jegyében épültek, amikor egyre fon

tosabbá vált a középkori templomberendezéshez -  benne 

az önálló szentélytérnek, amelyben gyakran különválik a 

szószék. A Veszprém megyére jellmező típusnál is a leg

fontosabb liturgikus berendezés a szószékoltár, amely a 18. 

század végi templomoknál egy egyenesen záródó teremtér 

végfa és előtt áll, külön poligonális szentély-a Nagyvázsony 

-  a Nagyvázsony környéki emlékektől eltekintve- nem gya

kori. Ez a hosszanti teremtér a nyugati és északi országrész 

sajátos jelenségére, az artikuláris templomokra jellemző. 

Nagyvázsony környékén a 18 . század végén is több poligo

nális szentélyű templom épült, ennek oka talán a középkori 

templomformához való ragaszkodás volt. A 19. század fo

lyamán a historizmus és benne a középkori formákhoz való 

ragaszkodás hatására a megyében több diadalív nélküli sok-



szögzáródású templom épül. A rend szerint a telekbelsőben 

vagy legalábbis utcavonalon, de nem nagyobb téren épült 

templomok legfontosabb éke a tornyos főhomlokzat.

A késői historizmus jegyében a városi gyülekezeteke ese- 

tében-Pápa, Veszprém- városépítészeti szempontból is ki

emelt épületegyüttes jöttek létre.

Veszprém megye evangélikus templomainak pillanatkép

szerű áttekintése után feltehető kérdés:mit hordoznak szá

munkra ezek az épületek? A jellemző térformák, berendezé

sek, építészeti megoldások mögött az építtető gyülekezetek 

története: problémáik és azok megoldásai, fejlődésük és visz- 

szaesésük, szándékaik és azok megvalósulásai tűnnek elő. A 

szimbolikus formák a hagyomány erejét és átörökítését je

lentik, az épületek az evangélium középpontba állításának és 

megélésének igényét és megvalósulását testesítik meg.



Polgárdi Sándor

Pápai Evangélikus Egyházközség
Valószínű, hogy Pápán a mohácsi vész előtt megjelenhettek 

már a lutheri tanok Thurzó Elek támogatásának köszönhető

en. Dévai Bíró Mátyás, a „magyar Luther", Sztáray Mihály, a 

gyülekezet szervező, és Huszár Gál is szolgáltak Pápán.

A 16. század végétől megszűnt a nyilvános evangélikus 

vallásgyakorlat a protestáns felekezetek éles küzdelmei mi

att, de szórványos adataink vannak arra, hogy házi isten

tiszteleteket tartottak. A Rákóczi szabadságharc idején há

zat vásároltak, majd lelkészt hívtak a pápai evangélikusok, 

de hét esztendővel később, 1714-ben Esterházy Ferenc gróf 

a lelkészt kiűzte, a gyülekezet épületét elvette. Pápa Ho- 

mokbödögéhez tartozott.il. József türelmi rendelete adott 

alkalmat a következő újrakezdésre. 1784-ben szerveződött



a gyülekezet és 1786-ban már a templom is megépült. Akár

csak a gyülekezeteknek, a templomoknak és a berendezé

seiknek is megvan a maguk története. A templom a mai for

máját 1884-ben nyerte el. Az átépítés tervezői Hencz Antal 

(templom) és Woyta Adolf (torony) mellet a ma is látható 

szószékoltár Csizmadia Sándor és Turnher asztalosok keze 

munkáját dicséri.

A mai templom elődjének, a türelmi rendelet után nagy 

lelkesedéssel 1786-ban felépített egyszerű, torony nélkü

li istenháza berendezésének története azonban érdekes, 

hiszen részben fennmaradt és tovább szolgál. Ma a kertai 

evangélikus templomban található szószékoltár darabjait az 

újjáalakult gyülekezet akkori felügyelője, Kamondy Márton 

vásárolta 10 forinton a feloszlatott tüskevári pálos szerze

tesrend főnökétől. Az orgonát a pápai Irgalmas rendtől 60 

forintért vették.



A kertai gyülekezet história domusa szerint az oltár ere

detileg a klostenburgi apátságból származik, onnan ke

rült Tüskevárra, majd Pápára. Az oltáron két oldalt 

állt egykoron Péter és Pál faszobra. Akárcsak 

a pápai gyülekezet egykori padjai, melyek 

ma Homokbödögén találhatók, gyakran 

a templom berendezési tárgyak is 

hozzánk, emberekhez hasonló

an vándorolnak.



Németh Szabolcs

J. S. Bach
Az elmúlt évben ünnepelte a 

zenei világ]. S. Bach születésé

nek 330. évfordulóját. Nekünk 

különösen fontos tudni, hogy 

a zeneirodalom legnagyobb 

zsenije azért jöhetett létre, 

mint jelenség, mert evangé

likus volt. Ősei több generá

ción át zenészként szolgálták 

Türingia evangélikus városait. 

(Egyébként első ismert felme

nője Pozsony megyéből költö

zött Türingiába.) Gyermekkora, 

iskolázottsága, zenészi műkő-



désének túlnyomó többsége lutheránus közegben zajlott. A 

türingiai gyermekkor után ifjúként az északnémet Lüneburg- 

ban, és Hamburgban, majd Lübeckben ismerkedett a kor leg

nagyobb hatású muzsikusainak tevékenységével és csodálatos 

orgonáival. Az előző generáció zenészei közül a Bach család ze

nei hagyományán túl, Johann Pachelbel és Dietrich Buxtehude 

gyakoroltak rá meghatározó hatást. Visszatérve szülőföldjére 

Arnstadtban, Mühlhausenben, Weimarban, és Köthenben ka

matoztatja és fejleszti tudását. A kortárs zeneszerzők közül Vi

valdiról nyilatkozza: „tőle tanultam meg zenében gondolkod

ni." Már híres zeneszerzőként rengeteg vokális, hangszeres, és 

orgonaművei a tarsolyában érkezik Lipcsébe, hogy megkoro

názza életművét legnagyobb és legérettebb alkotásaival. Az is

tentiszteleti orgonajáték szabad formái, az evangélikus énekek 

dallamainak orgonás feldolgozásai, az egyházi esztendő vasár

napjaira írt, a nap evangéliumának tartalmát kifejtő kantáták,



amiket az istentiszteleteken adnak elő, és természetesen a 

világi zenék -  ezek az életmű jellemző műfajai. Mint zenei en- 

ciklopédista összefoglalja az európai zenei tudást, amit ő maga 

fejlesztett tökélyre a Klavierübung öt kötetében. Legnagyobb 

összefüggő műve mégis talán a h-moll Mise, amelyben csodá

latosan szólaltatja meg saját hitének tükrében a lutheri teoló

giát, és kapcsolja össze a korbeli német kantátastílust a latin 

miseszöveg időtlenségével. Ahogy Kamp Salamon fogalmaz: 

a H-moll Mise az emberiség valaha létrehozott legnagyobb 

szellemi alkotása. Bach számára tehát nemcsak személyes 

életét, de zenéjét is végsőkig meghatározta Luther teológi

ája. Tudjuk, hogy a Luther biblián kívül a reformátor, összes 

művét két különböző kiadásban is birtokolta a zeneszerző, és 

a töménytelen mennyiségű saját kezű széljegyzete bizonyít

ja, hogy milyen mértékben ismerte ezt a páratlan teológiát. Ő 

igehirdető volt, aki a zenével szólta az evangéliumot. A zenét



pedig Isten által teremtett lehetőségnek vallotta. Olyan fizikai 

valóságnak, amely Isten kegyelmének eszközévé válhat. Ezért 

nem ismert kompromisszumot, ha muzsikáról volt szó. A zene 

szerinte, Isten dicsőségét, és az ember szívének megvidámí- 

tását szolgálja. De nem akármilyen zene, csakis a legjobb. És 

mitől lesz legjobb, és megunhatatlan? Attól, hogy nem egysze

rűen az esztétikai szépség a célja, hanem a szépség csak akkor 

jelenik meg, ha a belső, tartalmi tökéletesség is adott. Muzsi

kája, a szöveg mindenki számára egyértelmű üzenetén túl, rej

tett szerkezeti, aránybeli és szimbolikus utalásokkal van teli. 

Ezek megismerése által még inkább kirajzolódik előttünk Bach 

gondolkodásának, hitének, filozófiájának legbensőbb világa, 

amely a Krisztus kereszthalálába és feltámadásába kapasz

kodó ember képét láttatja. Ez csodálatos módon nem csak a 

szakemberek számára közöl információt, de a zenére ráhangolt 

előképzettség nélküli ember számára is megérintő erő.



Németh Szabolcs

A nagyvázsonyi evangélikus 
templom orgonája

A Veszprémi Evangélikus Egyházmegye nemcsak a kö

zépkori eredetű templomokban leggazdagabb a Magyaror

szági Evangélikus Egyházon belül, hanem a barokk korból 

fönnmaradt orgonák tekintetében is az elsők közt van. A 

megyénkben fönnmaradtak kivétel nélkül lábbillentyűzet 

nélküli ún. orgonapozitívok. A 18. században nagy mennyi

ségben készültek ilyenek, nagyrészt a frissen felépült ka

tolikus templomok számára. A 19. század elejétől, sokukat 

nagyobb orgonákkal helyettesítettek, ezek a kisorogonák 

pedig jutányos áron evangélikus egyházközségek tulajdo

nába kerültek, és az újabb kor ízlésének megfelelő némi 

átalakítással evangélikus templomokban állították fel őket.



A 19. század végén és a 20. század elején legtöbbjüket meg

semmisítették és helyettük Angster, Rieger, vagy Országh 

Sándor orgonagyára épített modern orgonát. A megyénkben 

fönnmaradt barokk hangszerek közül a bakonytamási a leg

nagyobb, kisebbek a nagyvázsonyi, a nemesleányfalui, és a 

talliándörögdi, valamint ide sorolható még a kővágóörsi Kö- 

nig-orgona is. Ezekből kettő kapott műemléki igényű restau

rálást: a nemesleányfalui 2012-re készült el, a nagyvázsonyi 

pedig 2015-re. Ez utóbbi, hogy a szakma szélesebb közön

sége megismerhesse, Budapesten a Deák-téri evangélikus 

templomban került kiállításra. Nagyvázsonyba terveink sze

rint 2016. augusztusában kerül vissza.

A nagyvázsonyi orgona építője ismeretlen 18. századi 

mester. A tipikus délnémet stílusú hangszer 6 sípsoros, bil

lentyűzete a magyarországi hagyománynak megfelelően a 

hátoldalra került beépítésre. Az orgonista apácarács segít



ségével az orgonán keresztül láthatja a templom oltárát. 

Hangszerünk feltételezések szerint azonos lehet egy sokáig 

elveszettnek hitt orgonával, amelyről annyi tudható, hogy 

ismeretlen helyről az 1830-as években a lovászpatonai 

evangélikus templomba telepíti Johann Sachs komáromi 

orgonaépítő. Ami már dokumentumokkal igazolható, hogy 

Nagyvázsonyban 1873-ban Szerencsés Károly -  evangéli

kus vallású győri -  orgonaépítő állítja föl.

Az első világháborúban homlokzati sípjait tölténygyártás 

céljából az állam elvette, a második világháborúban az orosz 

csapatok szétverték. 1946-ban a gyülekezet újra használha

tóvá tetette. Majd sorsát hosszú időre megpecsételte az, hogy 

a templom a nagyvázsonyi vár közvetlen szomszédságában 

áll. Az 1970-es években ugyanis a vár felújításával párhuza

mosan, filmforgatási díszletként is kezdték használni a temp

lomot. Az akkori műemlékvédelmi hivatal előírta a templom
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barokk jellegének megszün

tetését, és a vár stílusához 

hasonlóvá tételét. Az orgona 

márványfestéses szekrényét, 

ekkor hatóságilag igénytelen 

csontszínű olajfestékkel 

átmázoltatták. Sípjainak 

nagy részét pedig egy ki

rándulócsoport tagjai ellop

ták. Emiatt az orgona 40 évig 

működésképtelen volt. Most, 

az utolsó pillanatban sikerült 

megmenteni a rovarkártevők 

és a templom rendkívül párás 

klímája miatt megsemmisü

lésre ítélt orgonát. Dr. Kor-



mos Gyula a MEE műemlék orgona referense fedezte fel 

az orgona értékét, és kutatta a történetét, és dokumentá

ciót készített a felújítással összefüggésben.

2012-ben Dr. Finta Gergely orgonaművész közvetítésé

vel Hans Jansen holland egyházzenész anyagi támoga

tásának köszönhetően remény lett arra, hogy a felújítás 

elkezdődhet. Ehhez jött később a MEE Egyházzenei Bi

zottságának támogatása és a nagyvázsonyi társegyház

község jelentős önrésze. A restaurálás kivitelezését az 

AerisOrgona Kft végezte. A példásan restaurált hangszer 

kiváló eszköze a 16-18. századi kisorgonán előadható 

zeneirodalomnak. A hangszert eddig megismerő hazai 

és külföldi szakemberek mind nagy elismeréssel nyilat

koznak róla. Ez biztosíték arra, hogy orgonánk az isten- 

tiszteleti zene igényessé tételén kívül a hangversenyé

let területén is nagy lehetőségeket hordoz.



Weltler Sándor

Dacolt halállal, ördöggel, 
bűnnel és pokollal
Luther írásmagyarázata igehirdetés, igehirdetése írásma

gyarázat. Az írásmagyarázó Luther csak prédikál, az igehir

dető csak a Bibliát magyarázza. Luther állandóan az ember 

bűnéről és Krisztus kegyelméről „hablatyol".

Kritikusaival szemben azonban Luther nem a Szentírást tar

totta szellemi-lelki fogságban, hanem önmagát tekintette a 

Szentírás foglyának! Ha ma élne, nem az egyház, hanem a 

Biblia babiloni fogságáról írna, látva, hogy az ízekre szedett, 

agyonkutatott Szentírás milyen élettelenül hever a porban. 

Az egyház ma ugyanott tart, mint kétezer éve:

„Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azok
ban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot."

(Jn 5,39)



A Szentírás Krisztus-központúsága nem Luther „találmánya", hanem az 

Úré, aki ezt a tájékozódási pontot adta a kutatók kezébe.

Hogyan tanított Luther az ember bűnéről?
„Arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs."

(Róm 7,18)

Mert a mi egész életünk igazság utáni sóhajtás. A képmutatóknak és azoknak, 

akik a Szentírásban szentnek vélik magukat, az ige semmit nem vet jobban a 

szemére, mint a beképzeltségüket. Ha ezek a gyónásban megtisztultak, ma

gabiztosan mennek tovább az úton anélkül, hogy továbbra is a bennük lévő 

bűn orvosoltatására, kezelésére törekednének. így írja János:

„Mivel ezt mondod: gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem 
semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, szánalmas és szegény, a 
vak és mezítelen".

(Jel 3,17)

Aki csak a cselekedet bűneit tartja számon, csak a „régi kovászát"

(lKor 5,7) takarítja, elbizakodik, mivel a szentség és a gyónás által



megtisztulva már istenfélelem nélkül megy tovább, aki nem 

akar többé tudni a bűnről. Vannak azonban túlzottan aggo

dalmaskodók is. Ők egy teljesen más irányba tévelyednek el: 

állandóan takarítanak, hogy lelki egészségüket véglegesen 

elnyerjék. Szeretnék a bűnt bensőjükből teljesen kitörölni, és 

mivel erre nem képesek, gyakran elesnek, megszomorodnak, 

kételkednek, összeomlanak. E kettő közül egyik sem féli igazán 

az Istent: sem az elbizakodott, sem a kétségbeesett.

Akik elvetik a félelmet, magabiztosakká lesznek. Akik az 

irgalmasságot vetik meg, kételkedőkké lesznek. Egyik sem 

vesz tudomást erről a belső bűnről, nem figyelnek rá, hanem 

csak a cselekedetek által elkövetett bűnöket tartják számon. 

Képtelenek megérteni, hogy az a bizonyos belső bűn ebben 

a földi életben nem vetkőzhető le. Az Istennel való megbé

kélés pompás útja igen egyszerű: ismerni és gyűlölni a bűnt, 

és így Isten félelmében vándorolni.



És hogyan tanított Luther Krisztus 
kegyelméről?
„Akármilyen nagy és súlyos is a bűn, ez az ige (Róm 3,23-24) sok

kal nagyobb és erősebb. Ha egyszer az ige bűnről beszél, akkor 

ott valóságos és nagy bűnnek kell lennie. Mint ahogyan a bocsá

nat sem tréfa, hanem valóságos és teljes bocsánat. A bűn tehát 

elveszi minden szentségedet, akármilyen kegyes vagy. Viszont a 

bocsánat levesz rólad minden bűnt és haragot, akármilyen bűnös 

vagy. Igenis kegyes akarok lenni a világ előtt, mindent megteszek, 

amit csak tudok, de Isten előtt bűnös akarok lenni, hogy ez az ige 

igaz legyen. Ha a bűneimet magamon nézem, megfojtanak en

gem. Azért hát Krisztusra kell néznem, aki bűneimet magára vette. 

Bűneim tehát most már nem rajtam, hanem Krisztuson vannak, s 

őt fojtogatják. Lássuk, mire mennek vele?! -  Jön Isten, Krisztust 

előhozza a sírból, és megeleveníti. Sőt maga mellé helyezi az



égbe. Hát az én bűneim hová lettek? Fenn maradtak a golgotái 

gyalázatfán. Ha ehhez hittel ragaszkodom, akkor lelkiismeretem 

nyugodt, mert hiszen nincsen bűnöm. Dacolok a halállal, ördög

gel, bűnnel és pokollal, amikor csak gyötörni akar. Megteheti, mert 

hiszen én is Ádám fia vagyok. Hamarosan meg kell halnom! De 

mert Krisztus bűneimet magára vette, s meghalt miattuk, halál, 

ördög, bűn és pokol nem árthat nekem, mert Krisztus erősebb 

náluk. Kitör aWW sírjából, s földre teperi őket. Ezért nem félek a 

zsarnoktól, boldog vagyok, örvendezem, mert Krisztus magára 

vette a bűneimet Rajta pedig ugyancsak jó helyen vannak! Ebből 

következik, hogy Krisztus és a hívő lélek egy test lesz. Mindenük 

közös. Ami a Krisztusé, az a hívő lélek tulajdona is, és ami a hívőé, 

az a Krisztusé is. Krisztus fölülmúlhatatlan és örökkévaló igazsága 

és az üdvösség? Ez mind az enyém lett! Bűn, vétek nyomja a vál- 

lamat? Ez mind a Krisztusé. Boldog csere és versengés kezdődik." 

Az egyik idézet írásmagyarázat a másik pedig igehirdetés a Római



levél 4. fejezete alapján. Kérdés: melyik az írásmagyarázat és me

lyik az igehirdetés? A helyes válasz: teljesen mindegy, mert Luther 

írásmagyarázatai igehirdetések, igehirdetései pedig írásmagyará

zatok. (Egyébként az első az írásmagyarázat 1515-ből, és a máso

dik három igehirdetés-részlet ugyancsak a Római levél alapján.) 

Munkácsy Golgota c. festményének jelenlegi tulajdonosa minket 

mai papokat így kritizált meg: „Manapság már nem is prédikálnak 

a papok kárhozatról és pokolról, csak a szeretetrőL" Kár volna ta

gadni, hogy ez a kritika is igaz, tisztelet a kevés kivételnek. Ötszáz 

évvel ezelőtt azonban még nem így volt a közelgő jeles évforduló 

megünneplése közben ezen is érdemes lesz elgondolkodni a pa

poknak! Talán nem véletlen, hogy a festő híres trilógiájából éppen 

a Golgota hiányzik. A kép visszavásárlása nemcsak a sorozatot 

tenné teljessé, hanem az írástudók, írásmagyarázók és igehirde

tők fejében is rendet tehetne. Nem tévednének és tévelyegnének 

annyit ha vigyázó szemük szüntelenül a Golgotára tekintene!





Polgárdi Sándor

Köszöntöm az Olvasót!
Tizenöt esztendő - az evangélikus iskola indításától ennyi idő 

telt el. 2016. évben a Reformáció kezdetétől számított 499. 

évet írjuk. Évszámok tükrében a visszatekintés és összegzés ad 

Mindenki számára felejthetetlen gondolatokat. Pápa városában 

485 évvel ezelőtt lutheri szellemben indítottak iskolát, mely

nek első tanítója Gyzdawith Péter káplán volt. Mindez az akkori 

polgárok, Thurzó Elek, enyingi Török Bálint patrónusok nélkül 

elképzelhetetlennek tűnt. Az egyháztörténeti évszám ma a pa- 

tináns Pápai Református Kollégium Gimnáziuma épületének 

homlokzatán is emlékeztet erre a kezdetre. Mi evangélikusok az 

emlékezéseink során gondolunk arra, hogy a Reformáció hatása 

elérkezett e dunántúli városba is. Az egykori evangélikusok küz

delmes élete az evangélium iránti elkötelezettséget is vállalta.



A jelenlegi evangélikus templom a pápai evangélikusok ne

gyedik temploma. A város plébánia templomához közel 1714- 

ig (ma a Fő tér) működhetett a gyülekezet, majd következetek a 

homokbödögei évtizedek. Hét évtizeden át a pápai és homok- 

bödögei hívek egy Összefoglalt Ágostai Hitvallású Gyülekezet

ben élték meg hitüket. Majd elérkezett azaz időszak, amikor a 

Türelmi rendelet után 1784-ben épült fel egy barokk templom, 

torony nélkül. 1884-ben alakították át a ma látható állapotot. S 

az egyházközség pecsétjében látjuk az 1786. évszámot, mely 

arra enged következtetni, hogy ez az évszám a gyülekezet alapí

tásának éve. 230 év távlatából adhatunk hálát.

S a rendszerváltozást követő években egész egyházunk

ban olyan lehetőségek nyíltak meg, amelynek eredmé

nyeképpen, az egyház az adott társadalomban szélesebb 

rétegek irányába is kifejtethette szolgálatát. így jött lét

re azaz igény e városban is, hogy az oktatás területén az



egyházközség szerepet vállaljon. Az ezredfordulóhoz érve 

érlelődött meg a pápai evangélikus értelmiségi körben és 

presbitériumban, - méltán az iskola város értékeihez és a 

gyülekezet múltjához is kapcsolódva - a Gyurátz Ferenc 

Evangélikus Általános Iskola indítása. Örvendetes volt a 

név választás, különös tekintettel arra, hogy Gyurátz Ferenc 

negyvennégy évig volt a helyiek evangélikus lelkésze s a 

Dunántúli Evangélikus Egyházkerületben olyan sok oldalú 

püspök, aki szívügyén viselte az oktatást s számos iskola 

alapításának kezdeményezője is volt.

2008  nyara óta végzem lelkészi szolgálatomat a Pápai 

Evangélikus Egyházközségben. Nemcsak gyülekezeti lel

készként, hanem négy esztendőn keresztül iskolalelkész

ként is jelen voltam az iskola közösségében. Személyes 

élmények, melyek évszám okhoz kapcsolódóan elkísérnek 

Bennünket. Ahogy teltek az évek s feladatok is megnő-



vekedtek. így került annak idején iskolalelkészünk Pápá

ra, s akkor nemcsak itt az egyházi iskolánkban oldottuk 

meg a hitoktatás feladatait, hanem minden egyházi is 

kolában, általános iskolákban és gimnáziumokban. Adott 

helyzetünkben tapasztalhattam az ingatlan hiányát. Ak

kor még hat osztály részére voltak helyiségek s a presbi

térium felvállalta, hogy sok-sok terv után egy fejlesztési 

elképzelést készít. Emlékeimben él, hogy az első években 

szinte minden hónapban tartottunk presbiteri üléseket, 

ahol az iskola jelene és jövője volt a kérdés. Múltak évek 

s pályázati kiírások hirdetésében kerestük a forrásokat a 

bővítéshez. Egy ideig az íróasztalnak dolgoztunk s több 

dobozban készültek tervrajzok, tanulmányok nemcsak az 

iskolabővítésével kapcsolatban, hanem az egész Lutherá

nus szigetről itt Pápán. A változás éveit éltük meg, amikor 

korszak határához érkeztünk. 2013. március 03-án alapkő-



letétel történt meg ünnepélyes keretek között. S felépül

hetett a mai formájában az a négy osztály folyosókkal és 

előterekkel, kiszolgáló helyiségekkel, tetőtér beépítéssel, 

négyszázharminc négyzetméteren, melyek biztosítják az 

1913-ban épült „régi" iskola épülettel együtt a nyolc osz

tályos intézmény működését.

Ha visszatekintünk a tizenöt esztendőre, akkor intéz

ményvezető, iskolalelkész, tanári kar, presbitérium, gyü 

lekezeti lelkész elmondhatja, hogy van miért hálát adni. 

Köszönetét mondunk a Dunántúli Egyházkerület püspö

kének Szemerei Jánosnak, az akkori illetékes m inisztéri

um államtitkárának Szászfalvi Lászlónak, a Magyarországi 

Evangélikus Egyháznak. S azoknak, akik támogatták ezt a 

szolgálatot. Bár szeretnénk folytatni a Lutheránus szige

ten, amit elkezdtünk építeni a látható és láthatatlan egy

házat (a gyülekezeti közösséget). A projektötletek megfő-



galmazásra kerültek, bízunk abban sok küzdelmes munka 

eredménye majd néhány év múlva látható lesz. Irodám fa

lán ott van a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola 

Alapkő-okirata, melyben olvasható, hogy:

...„Az oltalom és nyitottság gondolat mentén olyan sziget épül, 
amely biztosítja lakói védelmét, de nyitva áll minden Istent 
kereső, jó szándékú ember előtt. "...

Sok eredményt értünk el közösen s hiszem, hogy csakis 

összefogással lehet a legnagyobb nehézségeken is átlépni, 

közösen dolgozni és szolgálni. Meg vagyok róla győződve, 

hogy lelkiekben és hitben is gazdagodtunk. Lelkészként 

örülök az iskolai létszám növekedésének, benne a markán

sabb evangélikus jelenlétnek.

Hacsak visszatekintünk, akkor hálát is adunk mindezért, de 

szívünkben él a reménység, amikor jövő évei, évtizedei vannak 

előttünk. Tudjuk kiket bíztak reánk, tudatában van intézmény-



vezető és lelkipásztorok a presbitérium, hogy mennyire drága 

a közös szolgálatunk, amelyre ezen a szigeten elhívást kaptunk. 

Záró gondolatként N. L. v. Zizendorf sorát írom:

A hatalmas Isten megbecsüli gyermekeit 
és örömmel tekint a kicsikre a mennyben 
és a földön. Bizonyosak vagyunk az ige 
üzenetében, mely erősít Mindnyájunkat,
,, Rád szállnak az áldások...
Áldott teszel a városban..."

(5Móz 28,2)
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