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ELÕSZÓ

Bõ egy évvel ezelõtt egy mátrakeresztesi faház teraszán családi
körben beszélgetett egymással a hat Sólyom testvér: Julianna
(1937), János (1939), Jenõ (1940), István (1943), Ilona (1945) és Irén
(1947) szokásos õszi találkozójukon. Irén felvetette, hogy Édes-
apánk születésének közelgõ 100. évfordulójára állítsunk össze kö-
zös erõvel egy olyan kiadványt, amely elsõsorban barátai, tanítvá-
nyai, sorstársai visszaemlékezésein keresztül örökíti meg az 54
évesen méltánytalanul félreállított teológiai tanár személyét, em-
berségét. Az egyetértõ döntés gyorsan megszületett. A név is kö-
telez. Miközben szétküldött felkéréseink alapján a hozzá legin-
kább kötõdõ barátok és „kolléga urak” leírták személyes emlékei-
ket, mi megkerestük a róla szóló, korábban megjelent írásokat.
Külön kérésünkre szakmai utódja, dr. Fabiny Tibor professzor úr
széleskörû kutatásba kezdett, hogy minél több dokumentált élet-
rajzi vonatkozású adathoz jussunk, hiszen célunk volt egy részletes
életrajz megjelentetése is. Nem csak a beérkezõ írások száma nõtt
napról napra, hanem az ötletek is szaporodtak arra vonatkozólag,
hogy mi mindent kellene majd együtt az olvasók elé tárni a kép
teljesebbé tétele érdekében.

Ugyanakkor legnagyobb örömünkre – a család kezdeményezé-
sére – a Luther Kiadó tervbe vette Édesapánk válogatott írásainak
kiadását az évfordulóra. Ez megkönnyítette döntésünket arra vo-
natkozóan, hogy ebben az összeállításban közöljünk-e szemelvé-
nyeket a megjelent mûvekbõl vagy sem. Helyettük más, érzésünk
szerint az olvasókat szintén érdeklõ egyéb anyagokat válogattunk
a megemlékezések mellé. Egyidejûleg az ismétlõdések csökken-
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tésére és terjedelmi okok miatt a baráti írásokból kénytelenek vol-
tunk a szerzõkkel való egyeztetés alapján néhány részletet elhagy-
ni. Az eredmény a most kézben tartott kötet. Ez úton mondunk
testvéri köszönetet mindenkinek, aki írásával, tanácsával segített
véghezvinni tervünket.

A könyv címét az az Édesapánk életét végigkísérõ, az életútjá-
ról szóló fejezet elején mottóként idézett, Járosi Andortól esküvõi
áldásként is kapott zsoltárvers ihlette, mely fatáblára írva ágya
felett függött mindvégig. Ott a Károli fordítás szerinti szóhaszná-
lat szerepelt, ezért ezt vettük át mi is.

E könyvet abban a reménységben adjuk át az olvasónak, hogy
egyrészt emlékezéssel, másrészt örömmel, ugyanakkor haszno-
san és nem is csak egyszer fogja kézbe venni. Édesapánk jó emlé-
kének ezzel szolgálunk mindannyian a legtöbbet.

A testvérek nevében a szerkesztõk:

Sólyom Irén és István

Budapest, 2003 karácsonyán

ELÕSZÓ

8



DR. FABINY TIBOR:

DR. SÓLYOM JENÕ ÉLETÚTJA

Hagyjad az ÚRra a te utadat,
bízzál benne, mert Õ megcselekszi.

(Zsolt 37,5)

Sólyom János állami polgári iskolai tanárnak, késõbb igazgatónak
és feleségének, Rajkai Emmának Jenõ nevû, ötödik gyermeke
1904. július 25-én Kolozsvárt látta meg a napvilágot. A család
nemzetiségi és vallási háttere is bizonyára befolyásolta késõbbi
gondolkodását a magyarságról, a lutheranizmusról és a protes-
tantizmusról. A Partiumból származó, erdélyi nemességet kapott
(innen származik néhány írásában használt álneve: Bajomi, más
változatában Bajoni) Sólyom család református volt, több lelkész
került ki soraiból, így Sólyom Jenõ dédapja, Sólyom Balázs
(1778–1851) is. Fia, Lajos (1816–1863), miután több gyermekkel
özvegyen maradt, egy Tolna megyei, Sárszentlõrincrõl származó
magyar evangélikus leányt vett el feleségül, de néhány nappal Só-
lyom János (1863–1936) születése elõtt az új asszony maradt öz-
vegyen. Így lett a Sólyom család evangélikussá. Anyai ágon az
õsök Moson megyében élõ, német ajkú evangélikusok voltak, akik
a 19. század második felében Budára kerülve magyarosodtak el, s
vettek fel magyar nevet.

1910-ben az õsi kolozsvári református kollégium elemi iskolájába
íratták be, majd a kollégium fõgimnáziumába került. Az Erdély szá-
mára is oly végzetes trianoni békediktátum miatt édesapja elvesz-
tette állását és igazgatói szolgálati lakását; a családnak el kellett
hagynia szülõföldjét. A Rajkai család budai házában találtak otthont.
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A felkészülés ideje 

A fõvárosba költözött család a lakáshoz közeli budapesti II. kerületi
Királyi Egyetemi Katolikus Fõgimnáziumba íratta be gyermekét a
gimnázium 7. osztályába. Sólyom Jenõ ebben a – mai Szabó Ilonka
utca 4. szám alatti, jelenlegi „Egyetemi Katolikus” – gimnáziumban
tanult további két évet, itt is tette le érettségi vizsgáját 1922-ben.

Már középiskolai éveiben fejlett irodalmi készségérõl és izzó
magyarságáról tett tanúságot. Az Evangélikus Országos Levéltár-
ban õrzött iratai között két olyan iskolai dolgozata maradt fenn,
amelynek igényes fogalmazása megérdemli az utókor figyelmét is.

Egyik dolgozatának (Csonka ország nem Magyarország) beveze-
tésében így írt: „»Csonka Magyarország nem ország« Ez a kicsiny
mondat ma a magyarok jelszavának elsõ fele. Pár szóból áll mind-
össze, s mégis oly híven fejezi ki a magyarok minden érzését, egész
fájdalmát. Érezteti a magyarságnak elkeseredését, melyet Magyar-
ország feldarabolása keltett, de a jelmondat második része – »Egész
Magyarország mennyország« – magában foglalja azt a reményt is,
mely országunk régi nagyságának helyreálltával kecsegtet.

A közelmúltban Európát igen nagy csapással sújtotta a sors.
Ezt a csapást, az ötéves (1914–1918) világháborút a legjobban Ma-
gyarország érezte meg. De úgy látszik, hogy ezzel még nem me-
rült ki megpróbáltatásunk, mert a háború szerencsétlen végeztével
nemzetközi forradalmak keletkeztek. Ezek a belforrongások pedig
nemcsak Magyarország anyagi és gazdasági romlását vonták ma-
guk után, hanem még az õsi határok megváltoztatásával is jártak.”

Két fennmaradt hittandolgozatára is érdemes felfigyelnünk.
Az egyiknek ezt a címet adta: Mire tanítja a keresztyén embert a hús-
vét ünnepe? Szép, hosszabb írásbeli feladatát ezekkel a gondola-
tokkal fejezte be: „Jézus él közöttünk ma is lelkileg. A költõk, a tu-
dósok, a kiváló emberek élnek és hatnak mûveikben, alkotásaikban,
de feltámad és él az emberi lény, aki életében jó volt, igaz volt és
hû volt Istenéhez.

DR. FABINY TIBOR: DR. SÓLYOM JENÕ ÉLETÚTJA
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Húsvét másik tanítása az, hogy nemcsak a testi halál után van
feltámadás. A bûnös embernek, a gondolataiban, cselekedeteiben el-
tévelyedõnek erkölcsi halál a része. De feltámadhat akár minden nap,
ha Jézusra tekint, követi tanításait, újjászületik. A megjavulás, a jó
útra való térés nem egyéb, mint feltámadás az erkölcsi halálból…”

A másik dolgozatának ezt a címet adta: Mire tanít minket a pün-
kösd? A Szentlélek kiáradásának ismertetése után pünkösdnek az
életünkre való hatását így fogalmazta meg: „A pünkösd tehát arra
int és figyelmeztet, hogy a bennünket eltöltõ Szentléleknek, Isten
szellemének, Isten lelkének útmutatását, irányítását kövessük szün-
telenül. Mert a Szentlélek ereje képesíti az embereket Isten országá-
nak szakadatlanul való építésére, és arra, hogy bennünk és ember-
társainkban a bûnnel szemben örökké a jó diadalát biztosítsuk.

A pünkösd még arra is figyelmeztet, és ez legnagyobb tanítá-
sa, hogy minden cselekvésünkben, életünk minden percében hall-
gassunk a Szentlélekre, mert Istennek a lelke csak jót, szépet és
nagyot mûvel az emberek között.

A pünkösdnek ezt a tanítását ne feledjük soha.”
Hitoktató lelkésze, mindkét dolgozatát csillagos egyesre minõ-

sítette ezzel a megjegyzéssel: „Nagyon szép és jó dolgozat!”
Érettségije után teológiai hallgató akart lenni. A trianoni béke-

diktátum következtében ekkor menekült Budapestre a pozsonyi
és az eperjesi Evangélikus Teológiai Akadémia. Huszár Károly kul-
tuszminiszter jóindulatú ajánlatát elfogadva úgy határozott az
egyház egyetemes közgyûlése, hogy átmenetileg az Esterházy
(ma Puskin) utcai egyetemi épületben helyezi el a 34 fõnyi hallga-
tóságot és az átköltözött teológiai tanárokat. Ide, a „Magyarhoni
ágostai hitvallású evangélikus egyetemes egyház theologiai aka-
démiája – Pozsonyban” nevet viselõ akadémiára iratkozott be Só-
lyom Jenõ 1922 õszén.

A két éven keresztül átmenetileg itt mûködõ intézet igazgatója
az 1922–23. tanévben Draskóczy Lajos volt, aki gyakorlati exegézist
tanított és a belmisszió tárgyat adta elõ. A héber nyelvet dr. Deák

A felkészülés ideje
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János tanította, az egyháztörténetet dr. Kovács Sándor, a késõbbi
püspök, az újtestamentumi exegézist Bancsó Antal, a bölcsészet-
történetet, neveléstörténetet és a teológiai enciklopédiát dr. Sze-
lényi Ödön adta elõ, és külön elõadásokat tartott az Apostolok
cselekedeteirõl szóló könyvrõl dr. Raffay Sándor is.

Eközben az egyházi vezetõség intenzív tárgyalásokat folytatott
a kormánnyal abban az irányban, hogy biztosítható  volna-e egye-
sített hazai evangélikus lelkészképzés állami fakultás keretei kö-
zött. Horthy Miklós kormányzói elhatározása lehetõvé tette, hogy
a pécsi Erzsébet Tudományegyetembe való szerves bekapcsoló-
dással teljes jogú Evangélikus Hittudományi Kar alakuljon Sop-
ronban. Az 1923 februárjában kelt Alapító Levél értelmében az új
fakultás 1923 õszén el is kezdte mûködését.

Sólyom Jenõ azonban szülei miatt még egy fél évig Budapesten
maradt, s az 1923–24-es tanév elsõ félévére a budapesti református
teológiai akadémiára iratkozott be (ezt teljes mértékben elfogadták
harmadik szemeszternek), s csak 1924 elejétõl folytatta Sopronban
a tanulmányait. A kor szellemi áramlatairól Prõhle Károly elõadá-
sait hallgatta, a katechetikai és liturgikai stúdiumokat Stráner Vil-
mos, az ótestamentumi tárgyakat Deák János, az újszövetségi tár-
gyakat Kiss Jenõ, az egyháztörténetet Payr Sándor adta elõ, Karner
Károlytól pedig német nyelvet tanult. Ekkor évfolyamtársai voltak
Csákó Gyula, Ruzicska László, Schulek Tibor és Szabó József.

Az elsõ „alapvizsgálatot” 1924-ben, a másodikat 1925-ben „állta
meg”. 1925 tavaszán írta meg többek között újszövetségi szemi-
náriumi dolgozatát: Jézus halálának és feltámadásának jelentõsége
Pál apostol leveleiben címmel. A levéltárunkban õrzött munka össze-
foglaló gondolatait is méltó feljegyeznünk. „Isten szeretett min-
ket, nem kedvezett tulajdon Fiának, hanem odaadta õt mindnyájun-
kért, megmutatta Benne az õ szeretetét, abban a Krisztusban, aki
meghalt, sõt fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik
érettünk. Ennek a jelentõségét nem lehet felfogni, nem lehet kibe-
szélni, mert ha nem kedvezett saját Fiának, odaadta õt, akkor mi

DR. FABINY TIBOR: DR. SÓLYOM JENÕ ÉLETÚTJA
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módon ne ajándékozna vele együtt mindent minekünk? S ha már
megragadtuk az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban való szere-
tetét, nem szakaszthat el minket attól sem halál, sem élet, sem an-
gyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók,
sem következendõk, sem semmi más teremtmény (Róm 8,32–39).”

Kiváló elõmenetele, szorgalma és nyelvtudása révén ekkor ösz-
töndíjat kapott. A bázeli egyetemre iratkozott be az 1925–1926.
tanévre. Ott tanára volt többek között Walther Eichrodt, Gerhard
Heinzelmann, Johannes Wendland és Paul Häberlin.

Hazatérve, 1926. szeptember 15-én tette le Sopronban teológiai
szakvizsgáját a Geduly Henrik püspök által vezetett vizsgáló bi-
zottság elõtt, melynek tagjai Prõhle Károly, Stráner Vilmos, Payr
Sándor, Deák János és Kiss Jenõ tanárok voltak. Témája egyfelõl a
Deuteronomium és a Papi irat egymáshoz való viszonya, másfelõl
a Gyakorlati Keresztyénség stockholmi világgyûlésének program-
ja volt. Jeles osztályzatot kapott ószövetségi dolgozatát Deák Já-
nos professzor ezekkel a záró szavakkal kommentálta: „Nagyon
örülnénk annak, ha szerzõ folytatná ide vonatkozó kutatásait, és
áttanulmányozva még egyszer az idevágó irodalmat, dolgozatát
olyan tanulmánnyá bõvítené ki, amelyet sajtó alá lehetne rendez-
ni, vagy fakultásunkra is benyújthatná.”

Az ordinált lelkész

Közbejött betegsége miatt csak a következõ évben, 1927. április
12-én tett lelkészvizsgát a magyarhoni ágostai hitvallású evangé-
likus egyház lelkészvizsgáló bizottsága bányakerületi osztálya
elõtt. Az elnöklõ dr. Raffay Sándor püspök mellett Broschko Gusz-
táv Adolf lelkész és Bezegh Sámuel püspöki titkár szerepelt tag-
ként a bizottságban. Az akkori rend szerint lelkésszé avatásra akkor
került sor, ha egy gyülekezet a lelkészt meghívta. Mivel Sólyom Je-
nõt a „budapesti Deáktéri evang. (magyar) szent gyülekezet se-

Az ordinált lelkész
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gédlelkészül, hitoktatóul, a hívek egyezõ akaratával törvényesen”
meghívta, ennek alapján Raffay Sándor püspök még aznap, 1927.
április 12-én lelkésszé avatta a Deák téri templomban. Tényleges
lelkészi szolgálatát azonban Kiskõrösön kezdte, ahova június 1-jén
hívták meg segédlelkésznek Blázy Lajos mellé. Csak szeptember
14-ig maradt itt, ugyanis amikor Wolf (Ordass) Lajos svédországi
tanulmányútra indult, Raffay püspök az õ helyére, a Deák téri evan-
gélikus magyar lelkészi hivatalba osztotta be szolgálatra. Kiskõrös-
rõl való távozásakor Blázy Lajos a következõ méltató sorokat írta:
„…A hozzám ideiglenesen beosztott segédlelkészem, tisztelendõ
Sólyom Jenõ úr a gyülekezetben közmegelégedésre mûködött. Sze-
rénysége, tisztességtudása, komolysága buzgósága, kifogástalan ma-
gaviselete s a hívekkel való figyelmes és szeretetteljes bánásmódja
a legkedvesebb emléket hagyja maga után mindazok szívében, akik
õt ismerni és becsülni tanulták. Én pedig távozását a legfelsõbb
helyrõl lett intézkedés elõtti tiszteletteljes meghajlással és mé-
lyen sajnálom. További mûködésére az Úr áldó kegyelmét kérem”.

Deák téri segédlelkészi szolgálata alól a püspök saját kérésére,
külföldi tanulmányainak folytatása céljából 1928. október 15-én
felmentette. Ekkor ugyanis lehetõvé vált számára egy külföldi
ösztöndíj elnyerése. 1929. szeptember 1-jéig, egy tanéven keresz-
tül az erlangeni egyetemen képezhette tovább magát. Feljegyzése
szerint ott fõként Luther és a hitvallási iratok teológiájával foglal-
kozott, elsõsorban Werner Elert dogma- és Hans Preuss egyház-
történeti elõadásait hallgatta.

Hazájába visszatérve az 1929–30-as, majd az 1930–31-es tan-
évre is a soproni hittudományi kar támogatásával állami belföldi
kutatási ösztöndíjat kapott az Országos Ösztöndíjtanácstól vallás-
történeti, illetve egyháztörténeti kutatásokra. Kutatómunkája
mellett a Pázmány Péter Tudományegyetemen egyházjogi elõadá-
sokat, a bölcsészeti karon Szekfû Gyula magyar történelmi elõadá-
sait hallgatta, s ugyanakkor a pesti egyházközségben mint megbí-
zott óraadó hitoktató is szolgált.
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A fasori gimnázium tanára

A Budapesti Evangélikus Gimnázium tanári kara 1931. szeptember
elsejétõl teljes óraszámú óraadó vallástanárnak alkalmazta. A kö-
vetkezõ év nyarán a budapesti evangélikus testvéregyházak képvi-
selõ-testülete június 4-én a Bereczky Sándor nyugalomba vonulása
miatt megüresedett vallástanári tanszékre helyettes vallástanárrá
választotta. A meghívást megerõsítõ díjlevelet Kemény Lajos espe-
res írta alá áldáskívánsággal és Filippi 3,12–14 igéjének intelmével.

A 27 éves fiatal lelkész hazánk egyik legkiválóbb középiskolájában
heti 24 órában, mind a nyolc osztályban tanított hittant. Hamar fel-
figyeltek széles körû érdeklõdésére is. Megválasztották az Ifjúsági
Gyámintézet vezetõjévé és az iskola 16. számú cserkészcsapatának
másodelnökévé. A gimnázium Értesítõjében azt olvassuk, hogy
„Sólyom Jenõben kiváló képességû és képzettségû, lelkes buzgalmú
bajtársat nyertünk, és igaz örömmel nézünk további mûködése elé”.
Ugyanilyen várakozással ír róla a cserkészet tárgykörében is az Ér-
tesítõ: „Nagy örömmel fogadtuk Sólyom Jenõ tanár úrnak a csapat
kebelébe való belépését. Ifjú cserkészeink jellemének valláserkölcsi
alapon való megerõsítéséhez hû segítõtársra fogunk találni benne.”

Az éves beszámolók és jelentések mind kiemelik a fiatal tudós
történész és hittanár sokoldalú, magas képzettségét és aktivitá-
sát. Ezek alapján 1936-ban, 1935. szeptember 1-tõl visszamenõle-
ges hatállyal rendes tanárrá választják. 

Már ebben az idõben számos kisebb-nagyobb cikke és tanulmá-
nya lát napvilágot az egyházi sajtóban. Ezek közül kiemelkedik dok-
tori disszertációs munkája, amelyet Luther és Magyarország tárgy-
körében 1933-ban nyújtott be a soproni teológiai fakultáshoz.

Levéltárunkban fennmaradt a Kiss Jenõ dékán által felkért két
professzornak, D. Kovács Sándornak és D. dr. Prõhle Károlynak a
bírálata. Kovács Sándor többek között ezt írta: „A szerzõ elsõsor-
ban az adatok gondos összegyûjtését és vizsgálatát tekintette cél-
jának. E munkát elismerésre méltó szorgalommal, tájékozottság-
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gal s alapossággal végezte el. Nem elõre megalkotott vélemény-
hez gyûjtött adatokat és bizonyítékokat a párttörténészek ismert
divatja szerint, hanem a gyûjtött anyag elfogulatlan vizsgálata
alapján alkotta meg a maga véleményét. Segítségére volt széles-
körû olvasottsága, melyrõl a jegyzetek, forrásutalás, idézés tömege
tanúskodik. Nem a tudóskodás technikai játékát ûzi, hanem a ko-
moly tudós elmélyedõ tisztes munkáját végzi… Mivel a dolgozat
egyházunknak dicsõségére, fakultásunknak becsületére válik: – a
munkát a legmagasabb fokú elismeréssel ajánlom elfogadásra.”

Egy héttel ezután, 1933. szeptember 26-án a másik bíráló,
Prõhle Károly professzor a következõ szakvéleményt írta: „Miután
D. Kovács Sándor kartársam, mint szakbíráló Sólyom Jenõ »Luther
és Magyarország« címû theologiai doktori értekezésérõl beható is-
mertetést és bírálatot adott, s én ezt a bírálatot az értekezés átta-
nulmányozása alapján minden tekintetben megfelelõnek tartom,
ezen másodbírálatomban annak kijelentésére szorítkozom, hogy
mindenben csatlakozom az elsõ szakbíráló véleményéhez és hoz-
zájárulok ahhoz a minõsítéshez is, melyet a bírálat végén megál-
lapított. Külön kiemelésre méltónak tartom az értekezés végén a
tanulmány eredményeinek világos és szabatos összefoglalását, s
ebben azokat a szempontokat, amelyeket egyfelõl a németorszá-
gi, másfelõl a magyarországi reformáció összehasonlítására nézve
felállít. Ezeknek a szempontoknak, ill. az összehasonlításnak rész-
letesebb kifejtése nem tartozott az értekezés tulajdonképpeni fel-
adatköréhez, de mindenesetre alkalmas figyelmeztetésül szolgál
arra, hogy ezzel a feladattal a magyarországi evangélikus törté-
nettudomány a jövõben még behatóbban foglalkozzék.

A magam részérõl is õszinte örömmel és a legszebb remények-
kel üdvözlöm Sólyom Jenõt a magyar evangélikus történettudo-
mány mûvelõinek sorában.”

1933. október 1-jén a hittudományi kar tanévnyitó ünnepélyén
„summa cum laude” minõsítéssel avatták doktorrá. Avató beszé-
dében a rektor nyomatékosan hangsúlyozta, hogy miután Sólyom
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Jenõ eddigi összes tanulmányait mindig kitüntetéssel végezte,
kérhette volna, hogy sub auspiciis gubernatoris avassák fel, és
csak nagy szerénységén múlott, hogy ezt nem tette meg. 

Fasori tanárként tudományos munkája mellett továbbra is aktívan
részt vett az iskola lelki és kulturális életének fejlesztésében. Vallá-
sos esteket rendezett, finn esteket és ünnepélyeket vezetett, Remport
Elek tanártársával tanulmányi kirándulásokra vitte a diákokat.

Tevékeny munkájáért a Cserkész Szövetség Országos Intézõ Bi-
zottsága is tagjává választotta. Az 1933-as gödöllõi Jamboree alkalmá-
val õ készítette elõ az evangélikusok istentiszteletét. Közremûködé-
séért „Fehér Szarvas” kitüntetést kapott. A 133 fõnyi cserkészcsapat
42 tagjával a Veszprém megyei Nádasd pusztán 1934-ben vitéz Den-
gelegi Lajos kollégájával együtt háromhetes nagytábort rendezett,
s a következõ évben ugyanezt ismételte meg Borsod megyében
Serényi Béla gróf birtokán, 1936 nyarán pedig a Magyaróvár mel-
letti Izabella-majorban, mindkét esetben 60 fasori cserkészével.

1936. július 25-én Kolozsvárt feleségül vette Hantos Ilona mate-
matika–kémia szakos gimnáziumi tanárt, akit már korábbi kolozsvá-
ri éveibõl ismert. Házasságukat az evangélikus templomban Járosi
Andor lelkész áldotta meg, aki mindkét családdal jó kapcsolatban
állt. Hat gyermekük született, akiket az elkövetkezendõ nehéz évek-
ben is áldozatosan, nagy szeretetben neveltek.

A tudományos munkája iránti egyre erõteljesebb igény nemsoká-
ra véget vetett fasori tanári mûködésének. 1937 tavaszán a Luther
Akadémia nyári egyetemén részt vett, mint a Magyar Luther Társa-
ság fõtitkára. A gimnázium tanári értekezleteinek 1938. évi jegyzõ-
könyvei között ezt olvashatjuk: „1938. október 27. Dr. Sólyom Jenõ
vallástanár lemondott állásáról, mert az Erzsébet Tudományegye-
tem teológiai karán Sopronban egyetemi nyilvános tanár lett…”

Az iskola 1938–39-es Évkönyve a tanári testületben beállt vál-
tozásról a következõt írta: „Sólyom Jenõ dr. helyébe a fenntartó
egyház bizalma Scholz László lelkész urat, egykor kedves tanítvá-
nyunkat állította.”
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A soproni teológiai kar professzora

Gróf Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi miniszter felterjesztése
alapján a kormányzó 1938. október 1-jén Sólyom Jenõt egyetemi
nyilvános rendkívüli tanárrá nevezte ki a pécsi magyar királyi
Erzsébet Tudományegyetem evangélikus hittudományi karán
újonnan szervezett egyházjogi és magyar protestáns egyháztör-
téneti tanszékre. Az elsõ idõkben egyházjogból heti 2, hazai egy-
háztörténetbõl heti 3 óra elõadást tartott, és a magyar protestáns
egyháztörténetbõl heti 2 óra szemináriumot vezetett. Késõbb
idõnként a bevezetés az egyház tanításába és az egyházkormány-
zástan tárgyakat is elõadta, és német nyelvet is tanított.

Családjával Sopronban a Zrínyi utca 14. szám alá költözött.
A Sándy Gyula által tervezett, Horthy Miklós kormányzó és gróf

Klebelsberg Kunó kultuszminiszter által 1930 októberében felava-
tott, impozáns Deák téri épületben a fakultás elõadásainak és
szemináriumainak az élete egyre sokoldalúbb és intenzívebb lett.
A tantestület sorra bõvült lelkészi oklevéllel rendelkezõ tudományos
elõadókkal és tanárokkal, és a gyakorlatban is üdvösen csapódott
le az oktató–nevelõ munka eredménye. Egyesületi élet, különbözõ
konferenciák, lelkipásztori munka és irodalmi tevékenység jellemez-
te ezt a korszakot. A nagyobb tanári létszám lehetõvé tette a bibliai
tudománykör intenzív mûvelését és olyan tárgyak elõadását, mint a
hermeneutika, archeológia, kortörténet, szimbolika vagy polemika.

Sólyom Jenõ a szorosan vett és a kar által elõírt elõadásai mel-
lett állást foglalt minden olyan kérdésben, amely kényes egyház-
kormányzati, egyházjogi, vagy akár egyházpolitikai témaként je-
lentkezett. Ezekre nemcsak egyetemi elõadásai során tért ki, ha-
nem a Lelkipásztor, a Keresztyén Igazság és a Protestáns Szemle ha-
sábjain is gyakran jelentkezett. Állást foglalt a zsidókérdésben (A
zsidótörvény és az evangélium), a német érzelmû lelkészcsoport ál-
tal benyújtott Memorandum dolgában (Egyházi szervezet és népi
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tényezõk), és reflektált Bangha Béla jezsuita politikus és az Actio
Catholica kihívásaira (Nemzeti egység – egységes vallás).

1939. március 14-én iskolaügyben tartott elõadása különösen
is nagy visszhangot keltett (Az iskolaügy az állam és az egyház vi-
szonyában). Ebben kifejtette, hogy az államnak nem lényegszerû,
nem feltétlen, nem állandó feladata iskolák fenntartása: lényegé-
bõl folyóan csak az a hivatása, hogy õrködjék az iskolák felett. De
az egyháznak sem lényegszerû feladata iskolák fenntartása, mert a
Jézus Krisztus által szerzett egyházi, tanító szolgálat nem foglal-
ja magában a tanítást általában, hanem csak az ige tanítására vo-
natkozik. Ezért az iskola elsõsorban a szülõk hivatáskörébe tarto-
zik. A nevelés a szülõk joga és kötelessége, akik legfeljebb annak
egy részét rábízzák az iskolára.

Így válik az iskola a szülõk alkalmi társulása révén társadalmi
feladattá. „Az evangélikus iskolák legfõbb létjogosultságát a való-
ság tisztelete biztosítja” – írta. „A valóság elõtti tisztelet szabadít-
ja fel az evangélikus iskolát a jó, a megbecsülést szerzõ munkára:
ez teszi számára lehetõvé, hogy igazán az életre neveljen… Ha az
állam nem a valóságot akarja taníttatni az iskolákban, hanem az
ismereteket a világnézetéhez alakítja…, akkor nem tûri meg a va-
lóságtisztelõ egyházi iskolát.” Ez az állásfoglalás 1939-ben a jobb-
oldalon jelentkezõ nemzeti szocializmus törekvéseinek burkolt bí-
rálata volt, de érvényes lett egy évtizeddel késõbb a hasonló bal-
oldali ideológia törekvéseire is.

Teleki Pál utóda, Hóman Bálint elõterjesztésére a kormányzó
1941. szeptember 13-án egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevez-
te ki az egyházjogi és egyháztörténeti tanszékre. A fakultási fel-
adatok és az egyházi sajtó számára rendszeresen írt tanulmányok
mellett – erdélyi lévén – örömmel vállalkozott arra, hogy 1943
nyarán Deák János kollégájával együtt elkísérje Túróczy Zoltán ti-
szakerületi püspököt erdélyi canonica visitatiós körútjára. Ennek
június 7-i kolozsvári záró értekezlete jegyzõkönyvében „külön is
kiemeli dr. Sólyom Jenõ áldozatos fáradságát, aki Sopronból jött
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Erdélybe, hogy a can. visitatiós körúton, a püspök kíséretében
meglátogassa az egyházközségeket.”

A dékáni tisztet Sólyom Jenõ elsõ professzori éveiben évenkén-
ti váltásban Kiss Jenõ, Deák János, báró Podmaniczky Pál, Karner
Károly és Wiczián Dezsõ viselték. 1943 szeptemberével õt válasz-
totta meg a kar erre a tisztre, s a választást a kormányhatóság hiva-
talosan is megerõsítette. Az új dékán szeptember 3-án keltezett,
báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelõ-
nek írt levelében annak nemcsak támogatását kéri, hanem azt is
megjegyzi, hogy „a mai nehéz, sõt bizonytalanságokkal terhelt
idõben különösen is szükségünk van arra a bizonyosságra, hogy
Nagyméltóságod megértéssel, szeretettel segít bennünket a lel-
készképzés egyre súlyosbodó feladatának teljesítésében.”

Az 1943–1944. tanév október 3-án tartott ünnepélyes megnyi-
tóján jelen volt és beszédet mondott Radvánszky Albert egyete-
mes felügyelõ és dr. Ángyán János rector magnificus is. Az elõzõ
tanévrõl Wiczián Dezsõ prodékán tartott beszámolót. Megemlí-
tette a fakultás megalapításának 20. évfordulóját, és hangoztatta,
hogy a soproni kar az egykori pozsonyi, eperjesi és soproni teoló-
giai akadémiák hagyományainak az örököse. Húsz év alatt 390-en
végezték el itt tanulmányaikat.

A tanévnyitó ünnepre rányomta bélyegét a Don-kanyarban
harcoló magyar hadsereg pusztulásának a híre. A prodékán erre is
kitért beszédében: „Nemzetünkért és keresztyén hitünkért a leg-
súlyosabb küzdelmet ma kétségtelenül katonáink vívják a csatate-
reken, s mi most is hálás kegyelettel emlékezünk meg hõsiességük-
rõl és kiontott vérükkel hozott nagy áldozatukról. De az õ áldoza-
tuknak csak akkor lesz meg az eredménye, ha mi itthon viszont
ugyanilyen bátran és megalkuvás nélkül vívjuk meg a harcot a hi-
tet és erkölcsöt romboló hatalmak ellen, és végezzük azt az építõ
munkát, amire Isten és a haza kötelez.”

Ebben a nehéz háborús helyzetben, az akkori politikai feszültsé-
gek légkörében vette át Sólyom Jenõ a dékánságot. Az október 3-i
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ünnepélyen elhangzott székfoglaló értekezésében a Magyarországi
Evangélikus Egyház kormányzatát vizsgálta. Megállapította róla,
hogy az sajátosan hazai egyházkormányzat. Idegenbõl hozott rend-
szermegjelölés nem alkalmazható rá. Az egyház kormányzati alka-
ta – megállapítása szerint – képviseleti-püspökinek nevezhetõ. E
megjelölésben a „püspöki” jelzõ az igehirdetõi-lelkészi szolgálat
egyházkormányzó funkciójára és biztosítékára utal – mondta.

A jubileumi tanévnyitón elsõ ízben került sor az új hallgatók
beiktatására. Az új dékán ekkor a következõket mondta: „Tekinte-
tes Egyetemi Közgyûlés! Hittudományi karunk tanévnyitó ünne-
pének kiváltságos pontja az új hallgatók beiktatása. Kiváltság ez,
mert egyetemünk központjában a tanévnyitó ünnep rendjében ez
a pont hiányzik. Köszönöm a Tekintetes Egyetemi Közgyûlésnek,
hogy a hittudományi kar hallgatói számára a beiktatás jelentõsé-
gét ily ünnepélyesen tanúsítja. De sokkal inkább tartozunk hálá-
val Istennek azért a kiváltságért, hogy újra, ebben a próbás esz-
tendõben is megengedte nekünk a toborzást az evangélikus lelké-
szi szolgálatra. Karunk reméli, hogy az új hallgatók is tudatában
vannak ennek a kiváltságnak, és ennek megfelelõ buzgósággal, jó
rendben fogják végezni tanulmányukat. Ebben a gondolatban hí-
vom fel õket, hogy járuljanak elém, és kezük adásával erõsítsék
meg írásban tett fogadalmukat, én pedig kézfogásommal beikta-
tom õket a kar hallgatói közé.”

A második világháború és az azt követõ évek eseményei nem
kímélték Sólyom Jenõ családját sem. A front közeledtének drámai
jele volt a Sopront 1944. december 6-án ért elsõ légitámadás, amely-
nek során azt az óvodát is bombatalálat érte, ahol négy gyermeké-
bõl kettõ is tartózkodott. Sólyom Jenõ ezen a napon is a teológia
épületében dolgozott. A légitámadás után átment a Deák tér másik
végén lévõ óvodához, amit földig lerombolva talált. A romok alól
végül is (az összes többi gyermekkel együtt) épségben kiemelt két
idõsebb fiával térhetett haza a Zrínyi utca 14. alatti lakásukba. Itt
történt azután egy másik „szerencsés” eset. Egy nappal ötödik gyer-
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meke megszületése után, 1945. február 21-én egy nagyméretû légi-
bomba hullott közvetlenül a ház mellé, amelyben az egész család
tartózkodott. A bomba azonban nem robbant fel. A családot a tanár-
társak fogadták be otthonukba (Budaker Oszkár és Deák János).

1945. április 1-jén, húsvét vasárnap jöttek be az orosz csapatok
Sopronba. Néhány nappal ezelõtt a Sólyom család az evangélikus
templomhoz közel egy belvárosi ház nagy pincéjébe húzódott be
több száz lakossal együtt. Mivel azonban emellett volt az egyház
borpincéje, a család néhány házzal odébb költözött egy másik pin-
cébe. Itt velük volt négy teológus is, Muntag Andor, Sztehlo Má-
tyás, Terray László és Tóth-Szöllõs Mihály. A reméltnek megfelelõen
ez a helyzet jelentõsen fékezte az atrocitásokat. Ezzel azonban még
a következõ hónapokban is számolni kellett, ezért akkor Sopron-
ban a lelkészek, köztük a teológiai tanárok is Luther-kabátban jár-
tak a városban, ami védõ hatásúnak bizonyult elhurcolásuk ellen.

Az élet ment tovább. 1945 õszén beindult az oktatás a fakultáson
is annak ellenére, hogy az alapvetõ életszükségletek (élelmiszer, tü-
zelõanyag) beszerzése kötötte le az emberek idejének, energiájának
nagy részét. Sólyom Jenõ gyermekeivel ment rendszeresen tüzelõ-
fát gyûjteni az erdõbe, ahol a korábbi (és a késõbbi) években olyan
sok élménnyel teli kirándulást tettek. Az élet lassan stabilizáló-
dott Sopronban. 1947-ben megszületett a hatodik gyermek is.

A háború utáni években valósult meg az a már korábban elkép-
zelt terv, hogy az alaposabb képzés érdekében a tanulmányi idõt
4 évrõl 5 évre terjesszék ki. A vizsgarend is átalakult. Az alapvizs-
ga tárgyai közé az eddigiek mellé bekerült a magyar protestáns
egyháztörténet is. 

Az 1948. évi zsinattal kapcsolatos állásfoglalásai, azt elõkészítõ
írásai éppúgy idõtállóak lettek, mint bibliai textusok feldolgozásai.

A viharfelhõk már 1950 folyamán gyülekeztek a fakultás egén.
Révai József népmûvelési miniszter 1950. június 6-án a következõ
nyilatkozatot tette: „Az egyetemeken nem lehet többé helye a teo-
lógiai, hittudományi fakultásoknak. Egyrészt azért, mert a marxiz-
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mus–leninizmus világnézete alapján történõ tudományos oktatás
nem történhetik a teológiai oktatással azonos szervezeti keret-
ben. Másrészt azért, mert az egyetemek és fõiskolák állami tanin-
tézetek, az egyház és az állam szétválasztásából pedig logikusan
következik, hogy a teológiai oktatás, a papképzés kizárólag egy-
házi ügy és nem állami feladat. A teológiai karokat tehát át kell
adni az egyházaknak.”

Az ezt követõ hónapokban feszült légkör jellemezte a fakultásnak
és az egész egyházvezetésnek az életét. Rákosi szalámitaktikája a
kar életében is meglepõ ügyességgel érvényesült: az ötvenes évek
elején elõbb Kiss Jenõt és Jánossy Lajost, majd Deák Jánost és
Budaker Oszkárt távolították el a tanári karból. Karner Károly dékán
a tanári karral és az illetékes állami hatóságokkal állandó tárgyalá-
sokat folytatott. Ennek eredményeként a karnak és a Lelkésznevelõ
Intézetnek fel kellett számolnia épületeit. Eldöntött kérdés lett,
hogy a lelkészképzés a jövõben Budapesten, az újonnan létesített
„Evangélikus Teológiai Akadémia” jogi keretei között történik.

Hét év a Teológiai Akadémia katedráján

A teológiai hallgatók Sopronból felköltöztek a fõvárosba, az egy-
kori Fébé Anyaház pesthidegkúti épületébe, a Teológiai Akadémia
pedig átmenetileg a Fasori Evangélikus Gimnázium épületének
egy részében nyert elhelyezést. Az 1951 õszén létrejött megálla-
podás átmenetileg zavartalan együttmûködést tett lehetõvé az
épületben, noha az Akadémia három különbözõ szinten kapta
meg helyiségeit. Az ünnepélyes megnyitó istentiszteletre és a tan-
évnyitóra 1951. november 8-án került sor. Jelen volt dr. Reök Iván
egyetemes felügyelõ, Túróczy Zoltán és Dezséry László püspök is.
A dékáni székfoglalót Sólyom Jenõ tartotta, akit az 1951–1952.
tanévre dékánnak választott a tanári kar. Bevezetõként arról szólt,
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hogy az õsi intézménynek Budapestre való költözése miképpen vi-
szonylik Krisztus anyaszentegyházának a történetéhez. Másként
fogalmazva: hogyan viszonyul egymáshoz a tapasztalati egyház-
nak és a hitben vallott egyháznak a története. Az átköltözés emberi
tényezõje mellett meg kell látnunk ugyanis egy történeti eseményt:
minden azért történik, hogy az evangélium hangozzék minden
embernek. „A hitben vallott egyház története – mondta – benne
van a tapasztalati egyház történetében, azzal van együtt és az
alatt van. Teológiai nyelven: historia ecclesiae in fide confessae est
in, cum, sub historia ecclesiae empiricae. Minthogy pedig a ta-
pasztalati, a konkrét egyház története bele van ágyazva az ember,
a társadalom, a világ történetébe, következésképpen így is mond-
hatom: az Isten anyaszentegyházának a története benne van a vi-
lág történetében, azzal van együtt és az alatt van.”

Ennek a teológiai alaptételnek a dékán abban látta a gyakorlati
üzenetét, hogy az egyház története nem különíthetõ el a világ törté-
netétõl, de attól mégis különbözik, mert az egyházról csak ott be-
szélhetünk, ahol valamiképpen a Krisztus evangéliumáról van szó.

A székfoglaló másik kérdése az volt, hogy miképpen viszonyul
egyházunk törvényhozása Krisztus anyaszentegyházának a rend-
jéhez. „A teológiának kétféle õrködést kell végeznie az egyházi tör-
vények alkotásakor –, mondta –, a) õrködnie kell azon, hogy hami-
san ne hivatkozzanak a Bibliára, b) azon kell õrködni, hogy a zsinat
munkájában igazán érvényesüljön az, ami valóban Isten szava.”

Az egyházkormányzás alapkérdéseit tárgyaló teológiai okfejté-
sek után (mintegy ráérezve a teológiai oktatásra rövidesen ráne-
hezedõ politikai kényszerre) kifejezte az Akadémia készségét,
hogy „részt vesz az egyház mai ügyeinek a vizsgálatában és vál-
lalja a leendõ lelkészek eligazítását a ma dolgaiban.”

Az új helyzetben és új környezetben megkezdett dékáni tiszt fe-
lelõsségét csak fokozta az a tény, hogy ugyanebben az évben váltot-
ta fel a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Egyházi Osztályát
az 1951. évi 1. tc. értelmében megalakult Állami Egyházügyi Hiva-
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tal. Sólyom Jenõnek dékánsága idején két ÁEH elnök személyével
és intézkedéseivel kellett számolnia: 1951 májusától Kossa István,
majd 1952 januárjától Horváth János irányította az egyházügyet.

Erre az eseményekkel zsúfolt nehéz tanévre esett egyházunk
még két addig mûködõ budapesti gimnáziumának az állami keze-
lésbe kerülése is. Sólyom Jenõ dékánt bizonyára kétszeresen is fáj-
dalmasan érintette a fasori iskola átadása. 1952 nyarán a kikül-
dött állami bizottság ugyan az utcai front I. emeleti helyiségeit az
evangélikus egyháznak utalta ki, ez azonban nem enyhítette az
egyházi gimnáziumunk elvesztésének fájdalmát.

A dékán hivatalának ellátása mellett a hazai egyháztörténetet,
szemináriumot, egyházjogtant, hitvallási iratok teológiáját taní-
totta, ezeket mind heti 2 órában, s ezen kívül hetente egyházjogi
szemináriumot és egyházjogi gyakorlatokat tartott, több tucat vi-
déki gyülekezetben prédikált, és számos tudományos cikket és ta-
nulmányt publikált.

Az ekkor egyre nehezedõ politikai és egyházpolitikai feszültsé-
get jelzi, hogy az intézmény élére az egyetemes presbitérium dön-
tése alapján 1952. szeptembertõl elsõ ízben került kifejezetten
baloldali beállítottságú dékán: dr. Pálfy Miklós.

A volt dékán – aki ezután mint megválasztott gondnok és pro-
dékán folytatta munkáját – 1953. január 28-án az országos köz-
gyûlésre benyújtott, az 1951–1952. tanévrõl szóló jelentésében
részletes elemzést adott egy éves munkásságáról és az Akadémia
életérõl. Beszámolt a megalkotott új Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzatról, valamint a Szervezeti és Mûködési Szabályzatokról, a
tanári kar és a megbízott elõadók munkájáról, a nyelvoktatásról,
az ösztöndíjakról, a Lelkésznevelõ Intézettel való jó együttmûkö-
désrõl, a könyvtárról és a 85 fõnyi hallgatóságról. Külön kitért a
jelentés az Akadémia részvételére az egyházkormányzatban, az
ökumenében és a békemozgalomban, megemlítve, hogy a békebi-
zottság elnöke Pálfy Miklós, alelnöke Ferdinánd István, titkára pe-
dig Ottlyk Ernõ lett.
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A dékáni jelentés soraiból csak a beavatottak tudták kiolvasni a
tanári kar nagy részét fájdalmasan érintõ egyházpolitikai fejlemé-
nyeket. Különösen nagy veszteséget jelentett 1952 elején a két egy-
házkerület megszüntetésével együtt Túróczy Zoltán dunántúli és
Szabó József dunáninneni püspök erõszakos eltávolításának a ténye.

A Sztálin halálát követõ átmeneti politikai enyhülés a tanári
kar és a hallgatóság nagy része számára kedvezõbb légkört ered-
ményezett. Sólyom Jenõ ekkor minden erejét az egyházjog, az
egyházkormányzástan (kibernetika) és az egyháztörténet oktatá-
sára fordította. A kutatómunkára tanítványait is buzdította. Az
egyházi lapokban és az Evangélikus Naptárban sorra dolgozta fel
múltunk elfelejtett emlékeit.

A tantestületben, különösen a kari üléseken, el kellett szenved-
nie, hogy 1952 õszétõl – egészen 1956. novemberi lemondásáig –
az állam bizalmasa, Pálfy Miklós volt a dékán. A tanári kar több-
sége ugyan az újreformátori teológia szilárd képviselõjeként fog-
lalt állást nehéz egyházkormányzati kérdésekben, a kartársak egy
része azonban azt az egyházpolitikai vonalat vitte, amely magát
„haladónak”, a többieket pedig „reakciósoknak” minõsítette. Csak
idõ kérdése volt, hogy mikor távolítják el azokat, akiket nem tar-
tott egészen megbízhatónak a rendszer.

Ilyen körülmények között Sólyom Jenõ több éven át borotvaélen,
de higgadt bölcsességgel végezte tanári és kutató munkáját. 1956
nyarán, az enyhülés légkörében felcsillant a remény, hogy kiutaz-
hat a Dániában tartandó Luther-kutató konferenciára, ahova meg-
hívást kapott, de végül is útlevélkérelmét elutasították. 

1956. október elején – miután az Egyházak Világtanácsának
nevezetes augusztusi galyatetõi ülése következtében az egyházi
változások jelei kezdtek kibontakozni – Pálfy Miklós Halléba uta-
zott. Sólyom Jenõre, a prodékánra maradt az Akadémia vezetése.
A fóti és szárszói lelkészkonferenciák hangulata átragadt a teológu-
sok életére is. 1956. október 22-én 9 pontos határozatot szerkesz-
tettek. Ebben kifejezték igényüket külföldi tanulmányutak, teoló-
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gus csendesnapok és cserék lehetõségére, és azt kívánták, hogy
„az egyházban felmerült kérdések megoldásában a legrövidebb
idõn belül összehívott országos lelkészkonferencia döntsön.”

Már a forradalom kitörésének napján, október 23-án közös nyi-
latkozatot fogalmaztak meg a budapesti evangélikus lelkészek, a
teológiai tanárok és a teológus hallgatók. Kijelentették, hogy „az
evangélikus egyház tanításához és hagyományaihoz hûen teljes
szívvel azonosítjuk magunkat a magyar nép hõsies szabadsághar-
cával, melyet hazánk függetlenségéért vív. […] Meg vagyunk gyõ-
zõdve arról, hogy a magyar nemzet kivívott függetlenségével
együtt a teljes vallásszabadságot is elnyeri, és az egyházunknak
teljes szabadság biztosíttatik arra, hogy Istentõl rendelt minden-
fajta szolgálatát korlátozás nélkül végezhesse.”

Sólyom Jenõ erkölcsi nagysága és egyházjogi szaktekintélye az
1956-os forradalom utáni törvényes egyházi rend kialakításánál
fontos szerepet kapott. Ordass és Túróczy püspökök sokszor kérték
ki szaktanácsait, amint azt például a Déli Egyházkerület novem-
ber 3-án tartott nevezetes értekezletének jegyzõkönyve és Ordass
püspök visszaemlékezése is tanúsítja. 1957 januárjában a két püs-
pöknek a lelkészekhez intézett közös körlevele értelmében az el-
nökség õt és Schulek Tibort kérte fel szakértõi vizsgálatra az egy-
ház mielõbbi területi újjárendezésének kidolgozása végett. Javas-
lataikat azután a Lelkészi Munkaközösségek vitatták meg.

1957 januárjában átmenetileg számára is megnyílt a nyugati
utazás lehetõsége. Hivatalos küldöttként részt vehetett az auszt-
riai Salzerbadban a kelet-európai, kisebbségben élõ evangélikus
egyházak konferenciáján. Ez elõkészítõje volt a Lutheránus Világ-
szövetség készülõ minneapolisi világgyûlésének. Hazaérkezése
után éles kritikai hangú, baloldali egyházi röplap került a kezébe.
Február 1-jei dátummal ezért hosszabb teológiai reflexiót és ke-
mény hangú állásfoglalást fûzött a „fiatal evangélikus lelkészek
munkaközössége” aláírással keltezett irathoz. Különösen is bán-
totta, hogy a röplap törvénytelennek minõsítette azt a dékánvá-

Hét év a Teológiai Akadémia katedráján

27



lasztást (Wiczián Dezsõ 1956. novemberi megválasztását), ame-
lyet õ hívott össze, s amelyen mint prodékán elnökölt. Kemény
hangon határolta el magát „a szekuláris gondolkodásnak ilyen
durva betörésétõl”, majd a következõket írta: „Vajon az egyházi
tisztségeket nem egyedül abból a szempontból kell betölteni,
hogy a belsõ egyházi tartalom szerint alkalmasok legyenek a be-
töltõik? Tudom én azt jól, hogy adódhatik úgy, hogy különbözõ
teológiai és politikai felfogású lelkészek kerülnek egymás mellé
valamilyen sajátos munkakörben vagy intézményben, de eleve
követelménynek állítani fel a tisztségviselõk megválasztásában
ezt a különbséget, ez olyan jelenség, amelyet én csak szégyenkez-
ve, sírva tudok felfogni […].”

Túróczy Zoltán – harmadszori – püspöki beiktatásán, amely
egyúttal dr. Mády Zoltán országos felügyelõ beiktatási ünnepe is
volt a budavári templomban, a tanári kar többségével együtt,
1957. február 6-án, maga is részt vett. A forradalomellenes erõk
egyre erõsödõ hangja azonban kétségtelenné tette, hogy az 1956-
os egyházi reneszánsz nem tart majd sokáig. Az újra megszerve-
zett ÁEH könyörtelen bosszúhadjárata nemsokára elérte a célját.
Az 1957. évi 22. számú törvényerejû rendelet alapján a hatalom
sem Ordass, sem Túróczy püspökségét nem tolerálta tovább. Az
ezt követõ évben azután sor került a Teológiai Akadémia három
vezetõ professzorának az eltávolítására is.

Eltávolítás a teológiáról

Az Állami Egyházügyi Hivatal (és a hivatalába visszatérõ Mihályfi
Ernõ országos felügyelõ) az egyházi vezetõség lecserélése után a
Teológia sorait akarta „megtisztítani”. Az NDK-ból való hazatérése
után, 1956. november 27-én a dékáni tisztségérõl lemondott Pálfy
Miklóst kívánták újra a dékáni tisztségben látni, Grünvalszky Ká-

DR. FABINY TIBOR: DR. SÓLYOM JENÕ ÉLETÚTJA

28



roly, korábbi országos fõtitkár pedig kérésükre 40 oldalas terveze-
tet készített „A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényes
rendjének helyreállítására”.

Horváth János ÁEH-elnök 1958. január 24-én, egy általa össze-
hívott lelkészgyûlésen kijelentette, hogy „az evangélikus egyház-
ban nem az egyház életének megfelelõ politika folyt, hanem az
evangélikus egyházban is ellenforradalom játszódott le”. Miután
a Lelkésznevelõ Intézet igazgatóját, Veöreös Imrét eltávolították
tisztébõl, és helyébe a számukra megbízhatóbb Fekete István hé-
vízgyörki lelkészt állították, 1958 nyarán tanári kari ülést hívattak
össze. Itt Nagy Gyula dékán közölni volt kénytelen, hogy az egy-
házi vezetõség három professzort kényszernyugdíjazott. E három
köztiszteletben álló tanár a 61 éves Karner Károly, az 58 éves
Wiczián Dezsõ és az 54 éves Sólyom Jenõ volt.

A döntés kizárólag politikai indítékát az is bizonyította, hogy
azt „azonnali hatállyal” hozták meg. Az új dékán, dr. Pálfy Miklós
által vezetett, szeptember 24-én tartott kari ülés jegyzõkönyve
persze lakonikusan, szokás szerint „kozmetikázva” örökítette meg
a szomorú eseményt. „A dékán bejelenti, hogy az elmúlt hetekben
két kartárs kivált az Akadémia tanári karából. Dr. Karner Károly
nyugdíjazását kérte. Kérését egyházunk vezetõsége a nyugdíjosz-
tály elé terjesztette. Dr. Sólyom Jenõ ügyében egyházi és állami
egyetértéssel az az intézkedés történt, hogy bár még nyugdíjazás-
ra nem érett, nyugdíjazását kéri, vagy más egyházi szolgálatban
nyer elhelyezést. Erre vonatkozó levelét a dékán továbbította az
egyház vezetõségéhez. Mindkét kartárs egyúttal fizetéses szabad-
ságot kért és kapott az ügy elintézéséig. Ezért nem jelentek meg
a kari ülésen. Ennek alapján a dékán megállapítja, hogy a kari ülés
teljes számú és határozatképes.”

Az egyházi vezetés tehát szabadságolta és a további tanári
mûködés alól felmentette õket, amíg 1959. január 1-jei hatállyal
nyugdíjazásukat végrehajtották.

A drákói intézkedést osztatlan részvét kísérte mindazok részérõl,
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akik 1956 szellemében éreztek és gondolkodtak. Különösen is súlyos
teher nehezedett a Sólyom családra, hiszen a szülõknek 6 gyerme-
ket kellett eltartaniok, s közülük öt még iskolás korú volt. Ordass
Lajos püspök Önéletrajzi Írásaiban ezt jegyezte fel: „Teológiai Aka-
démiánkról csúfosan elkergették a következõ igen hûséges mun-
kásokat: lic. dr. Karner Károly, dr. Sólyom Jenõ és dr. Wiczián Dezsõ
professzorokat.”

Emelt fõvel
az Evangélikus Országos Levéltárban

1958. december 29-én Sólyom Jenõ levelet írt az Országos Közgyû-
lés Elnökségének. Ebben bejelentette, hogy fizetéses szabadságá-
nak ideje január elsejével lejár. „Hálásan értesültem arról a terv-
rõl, hogy az említett idõponttal az Evangélikus Országos Levéltár-
ba nyerek beosztást. […] Kifejezem õszinte köszönetemet, hogy a
terv megvalósulásával: levéltárosi munkakörbe történõ beosztá-
sommal megoldást nyerhet a teológiai akadémiai tanári munka-
körbõl való kiválásom után egyházi továbbszolgálásom kérdése,
mégpedig oly módon, hogy ez a megoldás tekintettel van mind
családi körülményeimre, mind szaktudományomra. […]

Ha az Egyetemes Közgyûlési Elnökség tovább is foglalkoztatni
kívánna az egyházjogi kérdések terén, akkor lehetõséget kapnék
arra, hogy részt vegyek egyházi jogszabályok elvi és szerkesztési
elõkészítésében, alkalmanként adódó problémák feletti konzultá-
cióban, valamint az állam és az egyház közötti jó viszonyra törekvõ
és a társadalmi alakulással számot vetõ egyházkormányzástani-
egyházjogtani feladatok elvégzésében. Kérem az Egyházi Vezetõ-
séget, hogy minderre való jó szándékom tekintetében legyen to-
vábbi egyházi szolgálatom iránt bizalommal.”

1959 elejével tehát az egyházi elnökség (az 1958 novemberé-
ben beiktatott Káldy Zoltán püspök javaslatára) mint nyugdíjas
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teológiai tanárt tudományos munkatársként alkalmazta az Üllõi
úti levéltárban. Ott elõbb mint Mályusz Elemér professzor munka-
társa, utóbb mint megbízott levéltárvezetõ mûködött. Ettõl kezdve
1966-ig semmilyen írása sem jelenhetett meg a magyar egyházi
sajtóban. Csak külföldön vagy magyar irodalomtudományi, törté-
nelmi szakfolyóiratokban publikálhatta hazai és egyetemes egy-
háztörténeti kutatásainak eredményeit. Az Evangélikus Életben
1972-ben jelent meg elõször újra a neve egy cikk szerzõjeként.

Egyháztörténészi munkájának nemzetközi elismertségét jelzi,
hogy több ízben kapott meghívást ebben az idõben is a Luther-
kutató kongresszusokra. Részt venni azonban nem tudott (volt
eset, amikor más, Terray László olvasta fel kiküldött elõadását),
mert útlevélkérelméhez nem kapta meg a munkaadói, egyházi
támogatást. Ennek ellenére 1967-tõl haláláig, 1976-ig munkatársa
volt a Lutherjahrbuchban évente megjelenõ Lutherbibliographienek,
s több német lexikon, így az Evangelisches Kirchenlexikon, a Die Re-
ligion in Geschichte und Gegenwart, valamint a Neue Deutsche Bio-
graphie is õt kérte fel magyar vonatkozású szócikkek megírására.

Példamutató volt, ahogyan a megalázott tudós élete utolsó két
évtizedében, 1975 januárjáig a nehéz, piszkos, áldozatos és apró-
lékos levéltári munkát a tõle addig is megszokott pontossággal és
lelkiismeretességgel végezte. A mai tudományos kutatók elsõsor-
ban neki köszönhetik, hogy a háború viszontagságai után rendsze-
rezve, jegyzékelve, kötegelve állnak az anyagok a kutatók rendel-
kezésére. Munkájának nagyságát jelzi, hogy az egyházmegyéktõl
általa begyûjtött és gondosan kezelt iratanyag ma mintegy tízsze-
rese a háború elõtti anyag mennyiségének.

A szorosan vett rendezésen és jegyzékelésen túl legnagyobb
jelentõségû az a levéltári felmérés, amelyet 1970–1974 között
végzett el. A több mint egy folyóméternyi evangélikus gyülekezeti
levéltári jegyzék tartalmazza a lelkészekkel való levelezését is, és
a számukra adott türelmes, de következetes útmutatást. A levél-
tári hálózat jogi-szervezeti fejlesztésében is õ vetette meg az ala-
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pokat. A 1970-es évek elején megalkotott levéltári szabályrende-
let, a kutatási szabályzat, a pontosan vezetett ügyvitel és iktatás
mind errõl tanúskodik.

Páratlanul pontos és lelkiismeretes munkájáról évente jelen-
tést tett az Országos Presbitériumnak és az Országos Közgyûlés-
nek. Utolsó intelmei mintegy testamentumának hangzanak: „Az
Országos Presbitérium részesítse megbecsülésben a levéltári
anyagot õrzõ szervek munkáját, tekintse egyházi és társadalmi
közügynek, és tegyen meg mindent azért, hogy azt senki se tart-
sa elhanyagolhatónak, halogatható, hátrább tolható fáradságnak.
A levéltári munka igenis szerves része egyházunk szolgálatának.”

A közgyûlés felé is e gondolatokkal fordult 1974-ben: „...A levéltá-
ri anyag gondos megõrzése és hûséges használata az egyház szolgá-
latának a folyamatosságáért van, nem egyesek kedvtelése, nem le-
het függvénye annak, hogy van-e érzékem az egyház múltjának az
írott emlékei iránt. Aki a maga munkakörében érzéketlen, értetlen
az egyház múltjához, az hûtlen a jelenben és elárulja a jövõt.”

A nagy tudóst, a szeretett családapát 1976 õszén a betegség ágy-
nak döntötte. Hûséges felesége, Hantos Ilona hosszan tartó súlyos
betegségben még 1973 tavaszán elhunyt. Gyermekei és családtagjai
együtt imádkoztak betegágyánál, amikor 1976. december 24-én,
karácsony szent estéjén visszaadta nemes lelkét Teremtõjének.

Ravatalánál 1977. január 4-én Ferenczy Zoltán rákoshegyi lel-
kész hirdette a feltámadás igéjét. Hamvait kívánságának megfele-
lõen szülõvárosába, Kolozsvárra szállították, ott pihen a házson-
gárdi temetõben.

Egyházi rehabilitálására 1992-ben került sor, de ez a dokumen-
tum a mai napig nem került nyilvánosságra.

Az igaznak emlékezete áldott!
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MEGJELENT ÍRÁSAINAK JEGYZÉKE

Dr. Sólyom Jenõ még életében összeállította irodalmi mûködésé-
nek bibliográfiai adatait, egyrészt idõrendben, másrészt temati-
kusan csoportosítva az írásokat. Többek között a következõ meg-
jegyzést fûzte az anyaghoz: „Elsõ sajtó alá került fogalmazásom
1924-bõl vagy 1925-bõl való. E két év közül valamelyiknek a tava-
szán, alighanem májusban, tudósítást írtam az egyik soproni na-
pilapba egy külföldi egyházi személy soproni elõadásáról. – 1937
vagy 1938 elején megjelent tõlem a Lelkipásztorban egy német
prédikáció fordítása. – Emlékezetem szerint írtam a Jöjjetek énhoz-
zámba és a pesti Evangélikus Családi Lapba, de az elõbbi lapra
vonatkozó emlékem bizonytalan, az utóbbira nézve pedig egyszer
utalok is az 1935. évnél.” 

Ezeket a listákat az Evangélikus Hittudományi Egyetem könyv-
tárában és az Evangélikus Országos Könyvtárban talált adatokkal
bõvítve és kiegészítve, a munkákat négy nagy csoportba osztva,
idõrendbe szedett változatban soroljuk fel, vélhetõen még mindig
hiányosan. Ezt egészíti ki a vezetése alatt készült egyházföldrajzi
térképek listája.

A munkák nagyobb részt teljes névvel vagy S. J. monogrammal
jelentek meg. Csak azt jelezzük, ha egy cikk név nélkül vagy más
névvel (pl. Szamosi János, Bajomi Jenõ vagy Bajoni Jenõ) vagy más
monogrammal (pl. mj, ij.) jelent meg. Egy további megjegyzés
szükséges egy be nem sorolt cikkrõl. Az Evangélikus Élet 1958. évi
19. száma Sólyom Jenõ és Göttche Ervin neve alatt „A törvényes-
ség megóvása egyházi közigazgatásunkban” címmel közölt egy
cikket. Sólyom Jenõ 1958 elején felkérésre írt egy, a Lelkipásztorba
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szánt cikket „Törvényesség” címmel. Grnák Károly, az evangélikus
egyház felügyeletével megbízott miniszteri biztos azonban nem
találta megfelelõnek ugyanúgy, mint „A rendezõdés érdekében”
címmel készített, módosított szöveget sem. Mindkét kézirat a csa-
lád birtokában van. Ezután erõs nyomás hatása alatt adta nevét
egy nem általa írt cikkhez.

Könyvek 

1. Luther és Magyarország. A reformátor kapcsolata hazánkkal
haláláig. (doktori értekezés)
a) A Luther Társaság Kiadványai Új sorozat XII., Budapest, 1933. 
b) Magyar Luther Könyvek 4., Magyarországi Luther Szövet-
ség, 1996.

2. Wiczián Dezsõ – Sólyom Jenõ: Az egyház története I–II. kötet
(tankönyv)
A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem kiadványa,
Gyõr, 1942 (átdolgozott kiadás 1946-ban és 1948-ban)

3. Hazai egyháztörténelem (Evangélikus vallástanítási tankönyv)
a) Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály kiadványa, Budapest,
1957.
b) Az evangélium igazsága, Magyar evangélikusok kéziköny-
ve kötetben, Bécs, 1959.
c) Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 1990. 

4. Hiszem – tudom, Bevezetés az egyház tanításába, Elõadások
1949–50, I–II.
Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest 1994. 

MEGJELENT ÍRÁSAINAK JEGYZÉKE

34



Könyvrészletek, folyóiratokban, hetilapokban
megjelent cikkek

1. Élet a csendben
Hegyen épített város (A Budai Luther-Szövetség egyházi és
politikai hetilapja) V. évf. 4. szám (1928. január 29.)

2. Péter szeretete
Hegyen épített város V. évf. 11. szám (1928. április 29.)

3. Neuendettelsau-i gondolatok
Hegyen épített város VI. évf. 5. szám, 34–35. o. (1929. február
28.) 

4. Jegyzetek a nürnbergi magyar héthez
Hegyen épített város VI. évf. 10. szám, 77–78. o. (1929. május 9.)

5. Az Ágostai Hitvallás magyar fordításai
a) Ösvény (idõközi lap) XII. évf. 100–113. o. (1930)
b) A Luther-Könyvtár és Múzeum Füzetei, Új sorozat V. 18.
(1930)

6. A Schäfer-féle Képes Biblia
Emmaus felé (evangélikus theologusok folyóirata) II. évf. 4.
szám, 142–144. o. (1930. április)

7. Új Képes Biblia
Ifjú Évek (Ifjúsági folyóirat) VIII. évf. 18–20. szám, 290–292. o.
(1930. május 31.)

8. Lélek szerint járás (Gal 5,16 alapján)
Jöjjetek énhozzám (Evangélikus hetilap) VI. évf. 26. szám
(1930. szeptember 21.)

9. 1530 – 1930
Ifjú Évek IX. évf. 3. szám, 34–36. o. (1930. október 15.)

10. 1531. okt. 11. 
Ifjú Évek X. évf. 1. szám, 18–19. o. (1931. szeptember 10.)

11. 1681 – 1731 – 1781
Ifjú Évek X. évf. 2. szám, 41–42. o. (1931. október 10.)

Könyvrészletek, folyóiratokban, hetilapokban megjelent cikkek
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12. „Isten nevében” (Otthon és iskola rovat)
Evangélikus Családi Lap VIII. évf. 20. szám (1932. szeptember 11.)

13. Gal 6,2
Ifjú Évek XI. évf. 5. szám, 114–115. o. (1933. január 10.)

14. Képek Luther életébõl (folytatásos cikk 10 számban)
Ifjú Évek XI. és XII. évf. (1933)

1. Trebonius kalapot emel, XI. évf. 123. o.
2. A nagy felfedezés, XI. évf. 137. o.
3. (alcím nélkül) XI. évf. 167. o.
4. (alcím nélkül) XI. évf. 194. o.
5. Vadászaton, XI. évf. 206. o.
6. „Maradok”, XI. évf. 222. o.
7. A gyermekek körében, XII. évf. 10. o. 
8. Luther kapuja, XII. évf. 26. o.
9. Magdaléna halála, XII. évf. 62. o.
10. Az utolsó „igen”, XII. évf. 85. o.

15. Evangélikus cserkészek találkozója
Ifjú Évek XI. évf. 6. szám, 134. o. (1933. február 10.)

16. Az „Evangélium” egy olasz bélyegen
Ifjú Évek XI. évf. 6. szám, 146. o. (1933. február 10.)

17. Evangélikus sajtó szükségessége
Evangélikus Élet I. évf. 3. szám, 5. o. (1933. február 12.)

18. Luther küzdelme az életért
Evangélikus Élet I. évf. 13. szám, 1–2. o. (1933. április 23.)

19. Az Akron sorsáról
Ifjú Évek XI. évf. 9–10. szám, 214. o. (1933. május–június)

20. Luther új megismerése felé
Protestáns Szemle XLII. évf. 11. szám, 416–419. o. (1933. no-
vember)

21. Mások is vannak (Bajomi Jenõ jelzéssel)
Ifjú Évek XII. évf. 4. szám, 89–90. o. (1934. január 10.)

22. A Jamboree tanulságai egyházunk számára
Keresztyén Igazság I. évf. 2. szám, 37–40. o. (1934. február)
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23. Széljegyzetek az istentisztelet reformjához
Evangélikus Élet II. évf. 12. szám, 2–3. o. (1934. március 25.)

24. A „11. §” története
Keresztyén Igazság I. évf. 7. szám, 146–150. o. (1934. július)

25. Elcserélt orvosságok
Keresztyén Igazság I. évf. 9. szám, 194–199. o. (1934. szeptem-
ber)

26. Az idei katolikus nagygyûlés
Keresztyén Igazság I. évf. 11. szám, 262–264. o. (1934. novem-
ber)

27. A zsinat megnyitása (mj. jelzéssel)
Keresztyén Igazság I. évf. 12. szám, 294–295. o. (1934. december)

28. Peschko Zoltán orgonahangversenye (U.K.S. jelzéssel, U=Ur-
bán Ernõ, K=Kapi-Králik Jenõ, S=Sólyom Jenõ)
Keresztyén Igazság I. évf. 12. szám, 295. o. (1934. december)

29. Hit és Élet sorozat (név nélkül, Mády Zoltán, Schulek Tibor,
Sólyom Jenõ és Urbán Ernõ közös munkája, kivéve a VIII.
részt, mely id. Prõhle Károly írása) Keresztyén Igazság II. évf.
több számában (1935. január–december) 

I. Krisztus Egyháza, 3. l (január)
II. Az Egyház igazi hivatása, 27. o. (február)
III. Az Ige és szentségek az Egyház életében, 55. o. (március)
IV. A gyülekezeti élet, 107. o. (május)
V. A keresztyén család, 106. o. (június)
VI. Az állam, 130. o. (július–augusztus)
VII. Az ifjúság nevelése, 194. o. (szeptember)
VIII.  
IX. Nemzeti élet, 258. o. (november)
X. „Egy nyáj és egy pásztor”, 283. o. (december) 

30. Gusztáv Adolf modern apródjai
A Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet Lapja, A Keresztyén
Igazság melléklete, I. évf. 1. szám 3. o. (1935. május 1.)

Könyvrészletek, folyóiratokban, hetilapokban megjelent cikkek
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31. A képviselõválasztásokhoz (mj. jelzéssel)
Keresztyén Igazság II. évf. 5. szám, 121–123. o. (1935. május)

32. Konfirmándusok és konfirmátusok
Ifjú Évek XIII. évf. 9–10. szám, 257–258. o. (1935. május–június)

33. Történelem és átértékelés
Keresztyén Igazság II. évf. 6. szám, 114–117. o. (a lapszámo-
zás az egész füzetben helytelen) (1935. június)

34. A katolikus vallás
Keresztyén Igazság II. évf., 10. szám, 232–237. o. (1935. október)

35. Pezenhoffer cikkéhez
a) Evangélikus Élet, III. évf. 48. szám, 2–4. o. és 49. szám, 4–6.
o. (1935. december 1. és december 8.)
b) Evangélikus Családi Lap XI. évf. utolsó számai (1935. de-
cember) és XII. évf. 1. szám (1936. január 1.) 

36. Luther magyar tanítványai (Sylvester, Dévai, Ozorai, Heltai)
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Belmissziói Munka-
programja az 1935–36. évre, XII. évf. 83–91. o. (Gyõr, 1935)

37. „A protestantizmus”
Keresztyén Igazság III. évf. 1. szám, 19–20. o. (1936. január)

38. Idegen tollakkal ékeskedni… (mj jelzéssel)
Ifjú Évek XIV. évf. 6. szám, 161. o. (1936. február)

39. Egyházunk és az intelligencia
Keresztyén Igazság III. évf. 5. szám, 103–107. o. (1936. május)

40. A középiskolai vallástanítás reformjáról
Evangélikus Élet IV. évf. 23., 24. és 25. szám, 179–180., 187–
189. és 195–196. o. (1936. június 7., 14. és 21.)

41. Család és vallástanítás
Keresztyén Igazság III. évf. 10. szám, 230–233. o. (1936. októ-
ber)

42. Barth Károly Magyarországon (U.-S. jelzéssel, U = Urbán Ernõ,
S = Sólyom Jenõ)
Keresztyén Igazság III. évf. 11. szám, 262–263. o. (1936. no-
vember)
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43. A költségvetési vitáról (V.Ö. jelzéssel)
Keresztyén Igazság IV. évf. 6. szám, 157–159. o. (1937. június)

44. Az evangélium korunk erkölcsi válságában
Keresztyén Igazság IV. évf. 7–8. szám, 180–184. o. (1937. júli-
us–augusztus)

45. „Közgyûléseinkrõl”
Keresztyén Igazság IV. évf. 10. szám, 242–244. o. (1937. október)

46. Évvégi üzenet (név nélkül)
Keresztyén Igazság IV. évf. 12. szám, 302. o. (1937. december)

47. Ez az év is az Istené (név nélkül)
Keresztyén Igazság V. évf. 1. szám, 1–3. o. (1938. január)

48. A keresztyénség és a reformáció a magyar nemzet életében
Belmissziói elõadások 1938. márciustól 1938. szeptemberig,
55–62. o.
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem (Gyõr, 1938) 

49. Ha a trombita… (név nélkül)
Keresztyén Igazság V. évf. 1. szám, 26–27. o. (1938. január)

50. Az egyház és két század magyar történet
Keresztyén Igazság V. évf. 5. szám, 135–139. o. (1938. május)

51. Ostya és bíbor (Szamosi János jelzéssel)
Keresztyén Igazság V. évf. 7–8. szám, 226–228. o. (1938. jú-
lius–augusztus)

52. Igazi nemzeti közösség (István király napjára, Róm 14,7–12)
Lelkipásztor XIV. évf. 9–10. szám, 290–293. o. (1938. augusz-
tus–szeptember)

53. Készületlenül
Keresztyén Igazság V. évf. 9. szám, 250–253. o. (1938. szep-
tember)

54. „Egyházi középiskoláink”
Keresztyén Igazság V. évf. 11. szám, 334–335. o. (1938. novem-
ber)

55. A debreceni református kollégium jubileuma
Keresztyén Igazság V. évf. 12. szám, 366. o. (1938. december)

Könyvrészletek, folyóiratokban, hetilapokban megjelent cikkek
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56. A „zsidótörvény” és az „evangélium”
Keresztyén Igazság VI. évf. 2. szám, 41–45. o. (1939. február)

57. Köd a magyar útján (Szamosi János jelzéssel)
Keresztyén Igazság VI. évf. 4. szám, 98–101. o. (1939. április)

58. Egyház és politika
Keresztyén Igazság VI. évf. 5. szám, 133–139. o. (1939. május)

59. A presbiterség történetéhez
Evangélikus presbiter II. évf. 2. szám (1939. május 28.)

60. Az iskolaügy az állam és az egyház viszonyában
a) In: A budapesti evangélikus gimnázium évkönyve az intéz-
mény fennállásának 116. évére, 1938/39. tanév, 15. o. Budapest
(1939)
b) Protestáns Szemle XLVIII. évf. 6. szám, 300–304. o. (1939. jú-
nius)

61. Az önáltatás sodrában (Szamosi János jelzéssel)
Keresztyén Igazság VI. évf. 7. szám, 225–227. o. (1939. július)

62. Egyháztörténelmi revíziót!
Keresztyén Igazság VI. évf. 8. szám, 239–242. o. (1939.
augusztus)

63. A magyarajkú evangélikusságról. Kérdések és szempontok
Keresztyén Igazság VI. évf. 9. szám, 261–267. o. (1939. szep-
tember)

64. Vallástanításunk új korszak kezdetén (ij. jelzéssel)
Keresztyén Igazság VI. évf. 9. szám, 278–279. o. (1939. szep-
tember)

65. A „magyar evangélikus” lelkészrõl
Keresztyén Igazság VI. évf. 11. szám, 314–319. o. (1939. no-
vember)

66. A reformáció egyházának szolgálata a nemzetek között
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház Belmissziói Mun-
kaprogramja az 1939–40. évre, II. évf. 230. o. (Gyõr, 1939)

67. Evangélikus vallástanítási Tanterv és Utasítás a közép- és kö-
zépfokú fiú- és leányiskolák számára
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In: Evangélikus vallástanítási tanterv és utasítás, Sajtó alá ren-
dezte: Dr. Gaudy László, 22–40. o. alapszövege (Budapest,
1939, 2. kiadás 1944)

68. 350 éves a „Károlyi-Biblia”
Harangszó-Naptár az 1940. évre, 41–47. o. (Gyõr, 1939)

69. Dicsõség Istennek Mátyás királyért
Harangszó 31. évf. 10. szám, 65–66. o. (1940. március 10.)

70. Az aradi evangélikus szuperintendencia
Keresztyén Igazság VII. évf. 8. szám, 197–198. o. (1940. au-
gusztus)

71. Cím nélkül a 7. fejezet elsõ, a magyar keresztyénségre vonat-
kozó része in: Dibelius Ottó: Jézus egykor és most, 72–77. o.
Keresztyén Igazság kiadása
(Gyõr, 1940)

72. Kié a vizsolyi Biblia? (Károlyi Gáspár bibliafordításának 350
éves jubileumára)
A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház Belmissziói Mun-
kaprogramja az 1940–41. évre, III. évf. 213–219. o. (Gyõr, 1940)

73. Luther az imádkozásról
Keresztyén Igazság VIII. évf. 1. szám, 6–9. o. (1941. január)

74. A gyermek mint teremtmény
Gyermekgyülekezet (Egyházi gyermekmunka lapja) II. évf. 8.
szám, 119–121. o. (1941. április)

75. 400 éves Sylvester Újtestámentoma
Keresztyén Igazság VIII. évf. 7. szám, 176–177. o. (1941. július)

76. A csepregi vitatkozás
Keresztyén Igazság VIII. évf. 8. szám, 207–209. o. (1941. au-
gusztus)

77. A vizsolyi Biblia jubileumi irodalmához
Protestáns Szemle L. évf. 8. szám, 257–262. o. (1941. augusztus)

78. Explanatio Leopoldina
Keresztyén Igazság VIII. évf. 9. szám, 247–249. o. (1941. szep-
tember)

Könyvrészletek, folyóiratokban, hetilapokban megjelent cikkek

41



79. „Az magyar népnek, ki ezt olvassa”
Ifjú Évek XX. évf. 2. szám, 39. o. (1941. október)

80. Reformáció és nemzeti egység
Keresztyén Igazság VIII. évf. 10. szám, 265–269. o. (1941. ok-
tóber)

81. Az 1791-i vallásügyi törvény
Keresztyén Igazság VIII. évf. 10. szám, 276–277. o. (1941. ok-
tóber)

82. Az 1791-i pesti zsinat
Keresztyén Igazság VIII. évf. 11. szám, 301–302. o. (1941. no-
vember)

83. Meghalt Reményik Sándor (név nélkül)
Keresztyén Igazság VIII. évf. 11. szám, 302. o. (1941. november)

84. Hogyan mondjam meg?
Lelkipásztor XVII. évf. 12. szám, 610–612. o. (1941. november)

85. Az 1891–94-i budapesti zsinat
Keresztyén Igazság VIII. évf. 12. szám, 331–332. o. (1941. de-
cember)

86. Népi elv és egyházi szervezet
Lelkipásztor XVIII. évf. 1. szám, 61–65. o. (1941. december)

87. Der Kampf um die evangelischen Kirchenbauten in Ungarn
Kunst und Kirche 18. évf. 4. füzet, 55–58. o. (1941)

88. a) Kovács Sándor
Protestáns Szemle LI. évf. 5. szám, 145–147. o. (1942. május)
b) D. Kovács Sándor, Dr. Sólyom Jenõ emlékbeszéde
Elhangzott a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem
Evangélikus Hittudományi Karának 1942. évi október 11-én
Sopronban tartott tanévnyitó ünnepén, Az Erzsébet Tudo-
mányegyetem 1942–43. tanévi iratai, Dunántúli Pécsi Egyete-
mi Könyvkiadó, Pécs (1943) 

89. Egyházi szervezet és népi tényezõk
Lelkipásztor XVIII. évf. 7. szám, 351–362. o. (1942. június)
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90. A „nagy nemzet” titka (mj jelzéssel)
Protestáns Szemle LI. évf. 7. szám, 202–208. o. (1942. július)

91. Az egyháztársadalmi munka kulturális része
In: Az evangélikus közösség útján, Az Országos Luther-Szövet-
ség által Budapesten 1942. szept. 23–25. napjain rendezett
egyháztársadalmi kongresszus elõadásai, 53–61. o. Kiadja az
Országos Luther-Szövetség (1942) 

92. A reformáció lényegének és középponti üzenetének érvénye-
sítése vallástanításunkban
Lelkipásztor XVIII. évf. 11. szám, 543–546. o. (1942. október)

93. Nemzeti egység – egységes vallás
Keresztyén Igazság IX. évf. 11. szám, 240–245. o. (1942. no-
vember)

94. A presbiteri tisztség történeti kialakulása
In: Õrállóul adtalak téged… Evangélikus presbiterek könyve,
9–12. o. A Harangszó kiadása (Gyõr, 1942)

95. Wiczián Dezsõ–Sólyom Jenõ: Ami kimaradt az elõszóból (A kö-
zépiskolai V–VI. osztályú egyháztörténelmi tankönyvekhez)
Lelkipásztor XIX. évf. 2. szám, 84–87. o. (1943. január)

96. Az evangélikusság hazánkban
Keresztyén Igazság X. évf. 1. szám, 13–15. o. (1943. január)

97. Levél az egyházi hûségrõl (Bajoni István jelzéssel)
Keresztyén Igazság X. évf. 1. szám, 15–18. o. (1943. január)

98. A magyar evangélikusság
a) Keresztyén Igazság X. évf. 2. szám, 35–36. o. (1943. február)
b) Harangszó 34. évf. 10. szám, 76. o. (1943. március 7.) 

99. A Kis Káté magyar kiadásai
Evangélikus Élet XI. évf. 12. szám, 7–8. o. (1943. március 20.)

100. a) A kemenesaljai evangélikusság 
Keresztyén Igazság X. évf. 3. szám, 60–62. o. (1943. március)
b) Az evangélikusság Kemenesalján és környékén
Harangszó 34. évf. 12. szám, 92–93. o. (1943. március 21.)
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101. A magyar evangélikusság Brassó vidékén
Keresztyén Igazság X. évf. 4. szám, 86–87. o. (1943. április)

102. Az aradi evangélikus szuperintendencia 1942-ben
Keresztyén Igazság X. évf. 4. szám, 88–89. o. (1943. április)

103. Magyarországi Evangélikus Egyház
Keresztyén Igazság X. évf. 5. szám, 115–117. o. (1943. május)

104. Egyházunk lelkészi szolgálatának statisztikája
Evangélikus Élet XI. évf. 21. szám, 2–3. o. (1943. május 22.)

105. Zrínyi Ilona és a magyar protestantizmus
Keresztyén Igazság X. évf. 6. szám, 127–131. o. (1943. június)

106. Egyházunk iskolái
Keresztyén Igazság X. évf. 7. szám, 151–154. o. (1943. július)

107. Az osztályozás kérdése a vallástanításban 1–2. rész
Lelkipásztor XIX. évf. 9. szám, 423–430. o. és 10. szám, 469–
475. o. (1943. augusztus és szeptember)

108. Dunántúli Evangélikus Egyházkerület
Keresztyén Igazság X. évf. 10. szám, 232–235. o. (1943. október)

109. Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület
Keresztyén Igazság X. évf. 11. szám, 250–251. o. (1943. no-
vember)

110. Egyházunk lelkészi szolgálatának földrajza
Harangszó-Naptár az 1944. évre, 59–66. o. (Gyõr, 1943)

111. Az evangélikus templom története Magyarországon
In: Evangélikus templomok, 69–97. o. Athenaeum (Budapest,
1944) (a képeket a szerkesztõség válogatta)

112. A Magyarországi Evangélikus Egyház kormányzatának alkata
Protestáns Szemle LIII. évf. 1. szám, 3–9. o. (1944. január)

113. Bányai Evangélikus Egyházkerület
Keresztyén Igazság XI. évf. 1. szám, 15–17. o. (1944. január)

114. Öreg Ács Mihály
Harangszó 35. évf. 5., 6. és 7. szám, 24., 28. és 32. o. (1944. ja-
nuár 30., február 6. és február 13.) 
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115. Tiszai Evangélikus Egyházkerület
Keresztyén Igazság XI. évf. 3. szám, 59–61. o. (1944. március)

116. Gálszécsi István
Harangszó 35. évf. 31. szám, 140. o. (1944. július 30.)

117. A mai magyar házassági jog megváltoztatására irányuló
mozgalomról
Evangélikus Élet XII. évf. 35. és 36. szám (1944. augusztus 26.
és szeptember 2.)

118. A háború értelme
A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Belmissziói Mun-
kaprogramja az 1944–45. évre, VII. évf., 38–43. o. (Gyõr, 1944)

119. Mit prédikált Luther a háborúban?
Keresztyén Igazság XI. évf. 10. szám, 204–206. o. (1944. október)

120. Luther háborús imádságaiból (B. J. jelzéssel)
Keresztyén Igazság XI. évf. 10. szám, 206–207. o. (1944. október)

121. „Kegyelmes Úristen, tartsd meg a mi hazánkat!”
Keresztyén Igazság XI. évf. 12. szám, 231–233. o. (1944. de-
cember)

122. A harmincéves háború és a keresztyénség. A linzi béke 300.
évfordulója
Harangszó-Naptár az 1945. évre, 26–28. o.

123. „Valljuk…” Az Erdõdi Hitvallásról. Az elsõ magyar evangéli-
kus hitvallás 400 éves jubileuma
Új Harangszó I. évf. 2. szám (1945. október 21.)

124. A váltság napja. Kulcsár György evangéliumhirdetésérõl (1574)
Új Harangszó I. évf. 9. szám (1945. december 9.)

125. Üdvözítõ született. Bornemisza Péter karácsonyi evangéli-
umhirdetésébõl (1573)
Új Harangszó I. évf. 10. szám (1945. december 23.)

126. A Dózsa-forradalom egyházi háttere
Harangszó-Naptár az 1946. évre, 44–46. o. (Gyõr, 1946)
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127. Történelmünk keresztyén szemlélete, 1. A honfoglalástól a
tatárjárásig
Új Harangszó II. évf. 4. szám, 1–2. o. (1946. február 24.)

128. Demokrata magatartás (Bajomi Jenõ jelzéssel)
Új Harangszó II. évf. 6. szám (1946. március 24.)

129. Huszár Gál a Krisztus szenvedésérõl
Új Harangszó II. évf. 6. szám (1946. március 24.)

130. A magyar evangélikusság történelmi földrajza
Harangszó-Naptár az 1947. évre, 38–42. o.

131. Az egyházfegyelem lehetõsége mai egyházi törvényeink alap-
ján
Lelkipásztor 1947. január, 19–20. o. 

132. Elváltak esketése (Lelkipásztor postája rovat)
Lelkipásztor 1947. március, 96–98. o. 

133. Református Szabad Tanács határozatai – evangélikus szemmel
Lelkipásztor 1947. április, 123–126. o. 

134. „A mult kötelez”
Új Harangszó III. évf. 26. szám, 105. o. (1947. június 29.)

135. Szentháromság utáni 1. vasárnap, 1Jn 4,16b–21 (Az „igehir-
detõ mûhelyé”-ben) 
Lelkipásztor 1947. nyári szám, 178. o. 

136. Szentháromság utáni 2. vasárnap, 1Jn 3,13–18 (Az „igehirde-
tõ mûhelyé”-ben) 
Lelkipásztor 1947. nyári szám, 179–180. o. 

137. A református zsinat új határozatai
Lelkipásztor 1947. nyári szám, 247–249. o. 

138. Az evangélikus egyháznak mint közösségnek a története Ma-
gyarországon 
Evangélikus Teológia 1947. évi 7. szám, 22–41. o. 

139. Evangélikus iskoláink ma és a gyülekezet iskolája (Szempon-
tok és adatok)
A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Belmissziói Munka-
programja az 1947–48. évre, VIII. évf., 115–122. o. (Gyõr, 1947)
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140. A szabadsághoz vezetõ út
A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Belmissziói Mun-
kaprogramja az 1947–48. évre (Centenáriumi ünnepséghez),
10–18. o. (Gyõr, 1948)

141. „Szebb hajnalra ébredtünk” A 48-as események egyházi vo-
natkozásai
Harangszó-Naptár az 1948. évre, 32–37. o.

142. Egyházunk jogi fogalma (Zsinat elé)
Lelkipásztor 1948. január, 26–27. o. 

143. A lelkészi szolgálat egysége (Zsinat elé)
Lelkipásztor 1948. február, 54–57. o. 

144. Egyháztagság (Zsinat elé)
Lelkipásztor 1948. március, 109–112. o. 

145. Egyházunk és a szabadságharc
Új Harangszó IV. évf. 11. szám, 49–50. o. (1948. március 14.)

146. Egyházközség (Zsinat elé)
Lelkipásztor 1948. április, 149–152. o. 

147. Felügyelõk (Zsinat elé)
Lelkipásztor 1948. május, 182–186. o. 

148. Az egyházi munkaágak kijelölése (Zsinat elé)
Lelkipásztor 1948. június, 219–222. o. 

149. Mi az excommunicatio a római katolikus egyházban?
Lelkipásztor 1948. június, 230–231. o.

150. „Vallástanítás” – „egyházi oktatás” (Zsinat elé)
Lelkipásztor 1948. július–augusztus, 276–279. o. 

151. Törvénykezés (Zsinat elé)
Lelkipásztor 1948. szeptember–október, 380–382. o. 

152. Egyházegyetem. Zsinat. (Zsinat elé)
Lelkipásztor 1948. november, 453–457. o.

153. Bél Mátyás (Halálának 200. évfordulója alkalmából)
Belmissziói Munkaprogram az 1948–49. évre. 3. folytatás.
91–95. o. Lelkipásztor 1948. decemberi szám melléklete 

Könyvrészletek, folyóiratokban, hetilapokban megjelent cikkek

47



154. Az úgynevezett egyházfegyelem az Új-Testámentomban
Evangélikus Theologia 1948 év 3. szám, 1–40. o. (1948)

155. Magatartás az egyházjogi munkában (Egyházjogi órák)
Lelkipásztor 1949. január, 29–30. o. 

156. Az új egyházi törvénytervezet
Lelkipásztor 1949. február, 58–63. o. 

157. Istentiszteleteink idõpontja a rendes munkanapokon
Lelkipásztor 1949. március, 107. o. 

158. Az új román vallásügyi törvény
Lelkipásztor 1949. március, 108–111. o. 

159. Az új egyházi törvények elõkészítésének problémái
Lelkipásztor 1949. április, 135–138. o. 

160. Mit jelent a mai vasárnap latin neve: Quasi modo geniti?
„Mint újszülöttek…”
Új Harangszó V. évf. 17. szám, (1949. április 24.)

161. A püspöki tiszt a Magyarországi Evangélikus Egyházban
Lelkipásztor 1949. május, 174–182. o. 

162. Az egyházkerületi felügyelõk és az egyetemes felügyelõ tiszt-
sége (Egyházjogi órák)
Lelkipásztor 1949. július–augusztus, 285–293. o. 

163. Az Ötvárosi Hitvallás jubileumára
Az 1949–50. évi Belmissziói Munkaprogram, 10–14. o. Lelki-
pásztor 1949. novemberi szám melléklete.

164. Az új csehszlovák egyházügyi törvények (név nélkül)
Lelkipásztor 1950. január, 38–40. o.

165. Vasárnapi ige, Ap. Csel. 5,38–42
Új Harangszó VI. évf. 12. szám, 4. o. (1950. március 19.) (A fej-
lécen tévesen 11. szám, március 12. áll)

166. Vasárnapi ige, II. Thessz. 3,1–5
Új Harangszó VI. évf. 13. szám, 2. o. (1950. március 26.)

167. Vasárnapi ige, Ján. Jel. 14,1–5
Új Harangszó VI. évf. 14. szám, 3. o. (1950. április 2.)
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168. Vasárnapi ige, Efez. 1,15–23
Új Harangszó VI. évf. 15. szám, 4. o. (1950. április 9.)

169. Vasárnapi ige, Ap. Csel. 13,26–41
Új Harangszó VI. évf. 16. szám, 2. o. (1950. április 16.)

170. Egyházszervezeteink revíziójához
Lelkipásztor 1950. május, 151–155. o.

171. Egyházunk lelkészi névtára
Lelkipásztor 1950. július–augusztus, 293–308. o.

172. Munkakör, mozgás, életkor egyházunk lelkészi karában
Lelkipásztor 1950. szeptember, 319–323. o.

173. Emlékezés Székács Józsefre (Halálának 75. évfordulója alkal-
mából)
Belmissziói Munkaprogram az 1950/51. munkaévre, 32–34. o.
Lelkipásztor 1950. októberi szám melléklete.

174. „Minden prédikátor a Krisztus eklézsiáját építse!” Egy régi
magyar egyházi törvénykönyv tanulságai
Lelkipásztor 1951. január, 36–39. o.

175. Hitvallásaink a házasságról
Lelkipásztor 1951. május, 232. o.

176. Nõk a nyilvános igeszolgálatban
Lelkipásztor 1951. június, 260–265. o.

177. A Türelmi Rendelet jelentõsége
Evangélikus Élet XVI. évf. 24. szám, 1. o. (1951. június 17.)

178. „Égett a szívem” (Schulek Tibor „Bornemisza Péter” címû
könyve alapján)
Evangélikus Élet XVI. évf. 31. szám, 4. o. (1951. augusztus 5.)

179. Feszültség embere (Emlékezés dr. Kiss Béláról)
Evangélikus Élet XVI. évf. 36. szám, 2. o. (1951. szeptember 9.)

180. Hol van az egyház története
Lelkipásztor 1952. január, 28–30. o.

181. Készülj az ige hallgatására (Mt 5,13–16)
Evangélikus Élet XVIII. évf. 2. szám, 2. o. (1953. január 11.)
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182. Készülj az ige hallgatására (Mt 5,17–19)
Evangélikus Élet XVIII. évf. 3. szám, 1. o. (1953. január 18.)

183. Készülj az ige hallgatására (Lk 9,51–56)
Evangélikus Élet XVIII. évf. 4. szám, 1. o. (1953. január 25.)

184. Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap (Igehirdetés, Lk
16,10–12)
Lelkipásztor 1953. május, 216–219. o.

185. A „Tranoscius” és Tranoscius szolgálata
Evangélikus Élet XVIII. évf. 20. szám, 4. o. (1953. május 17.)

186. Kedves fiam!
Evangélikus Élet XVIII. évf. 22. szám, 3. o. (1953. május 31.)

187. Tranovsky jó munkája kötelez
Lelkipásztor 1953. június, 256–260. o.

188. Megbúvó Kis Káték nyomában
Evangélikus Élet XVIII. évf. 42. szám, 4. o. (1953. október 18.)

189. Ökumenikus felelõsség a Kis Káté hazai kiadásaiban
Evangélikus Élet XVIII. évf. 43. szám, 4. o. (1953. október 25.)

190. 400 éves reformátori könyvek
Evangélikus Élet XVIII. évf. 44. szám, 4. o. (1953. november 1.)

191. Bocskay szabadságharca (név nélkül)
Evangélikus Naptár 1954, 49. o.
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest

192. A Teológiai Akadémia Könyvtára
Evangélikus Élet XIX. évf. 15. szám, 3. o. (1954. április 11.)

193. Posztilla-kiállítás Békéscsabán
Evangélikus Élet XIX. évf. 22. szám, 1. o. (1954. május 30.)

194. 425 éves az Ágostai Hitvallás (tévesen Wiczián Dezsõ jelzéssel)
Evangélikus Naptár 1955, 63–64. o. 
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest

195. 425 éves a magyar reformáció elsõ templomi éneke
Evangélikus Naptár 1955, 64–65. o. 
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest
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196. 30 éve volt az elsõ ökumenikus világgyûlés
Evangélikus Naptár 1955, 70–71. o. 
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest

197. Egyháztörténeti kalendárium
Lelkipásztor XXX. évf. minden számában a borítólap harmadik
oldalán (1955)

198. Balassi-énekek énekeskönyveinkben
Evangélikus Élet XX. évf. 1. szám, 2. o. (1955. január 2.)

199. Rendtartásaink múltjából
Lelkipásztor XXX. évf. 2. szám, 102–103. o. (1955. február)

200. Ifjabb Ács Mihály Magyar Theologiája
Lelkipásztor XXX. évf. 3. szám, 150–155. o. (1955. március)

201. Székács József és Török Pál barátsága
Evangélikus Élet XX. évf. 31. szám, 2. o. (1955. július 31.)

202. Egzegetikai jegyzetek és meditáció, Ámósz 5,21–24
Lelkipásztor XXX. évf. 8. szám, 509–510. o. (1955. augusztus)

203. Készülj az ige hallgatására (2Móz 32,4–10)
Evangélikus Élet XX. évf. 32. szám, 3. o. (1955. augusztus 7.)

204. Négy évforduló
Evangélikus Élet XX. évf. 32. szám, 3. o. (1955. augusztus 7.)

205. Készülj az ige hallgatására (Hab 2,1–4) (név nélkül)
Evangélikus Élet XX. évf. 33. szám, 3. o. (1955. augusztus 14.)

206. Készülj az ige hallgatására (Jer 9,23–24)
Evangélikus Élet XX. évf. 34. szám, 3. o. (1955. augusztus 21.)

207. Készülj az ige hallgatására (Ézs 54,7–10)
Evangélikus Élet XX. évf. 35. szám, 3. o. (1955. augusztus 28.)

208. Egzegetikai jegyzetek, Mik 6,6–8 
Lelkipásztor XXX. évf. 9. szám, 568–569. o. (1955. szeptember)

209. Egzegetikai jegyzetek, Préd 4,8–12 
Lelkipásztor XXX. évf. 9. szám, 572–573. o. (1955. szeptember)

210. Egzegetikai jegyzetek, Ézs 29,19–24 
Lelkipásztor XXX. évf. 9. szám, 575. o. (1955. szeptember)
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211. Egy evangélikus lelkész Bartók-könyvérõl (Kiss Béla könyvérõl)
Evangélikus Élet XX. évf. 39. szám, 4. o. (1955. szeptember 25.)

212. Miklós Ödön (megemlékezés)
Lelkipásztor XXX. évf. 10. szám, 619. o. (1955. október)

213. Zoványi Jenõ 90 éves
Evangélikus Élet XX. évf. 43. szám, 2. o. (1955. október 23.)

214. 400 éve halt meg Jonas Justus, Luther munkatársa
Evangélikus Élet XX. évf. 44. szám, 3. o. (1955. október 30.)

215. Igaz Isten elõtt – igaz emberek elõtt
Evangélikus Naptár 1956, 42–43. o. 
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest

216. 450 éve kezdték meg a római Szent Péter templom építését
Evangélikus Naptár 1956, 83. o. 
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest

217. 350 éve kötötték meg a bécsi békét
Evangélikus Naptár 1956, 84. o. 
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest

218. Bél Mátyás a magyar Biblia történetében
Lelkipásztor XXXI. évf. 2. szám, 74–86. o. (1956. február)

219. Bornemisza Péter a színpadon
Evangélikus Élet XXI. évf. 15. szám, 4. o. (1956. április 8.)

220. Egyháztörténelmi munkánkhoz
Lelkipásztor XXXI. évf. 6. szám, 371–373. o. (1956. június)

221. Prozelitizmus és vallásszabadság az Egyházak Világtanácsa
keretében, A magyar protestáns egyházak hozzászólása a
központi bizottság fõtémájához. A kiküldött bizottság anya-
ga alapján készítette dr. Sólyom Jenõ
Lelkipásztor XXXI. évf. 7. szám, 409–416. o. (1956. július) 

222. A törvény haszna, Luther tanítása Dévai tanításának tükrében
Lelkipásztor XXXI. évf. 7. szám, 442–449. o. (1956. július)

223. Kossuth levele Székácshoz házasságkötése ügyében
Evangélikus Élet XXI. évf. 27. szám, 2. o. (1956. július 1.)
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224. Prozelitizmus és vallásszabadság
Evangélikus Élet XXI. évf. 29. szám, 4. o. (1956. július 15.)

225. Alvinczi Péter
Evangélikus Élet XXI. évf. 31. szám, 3. o. (1956. július 29.) (an-
golul is megjelent)

226. The Lutheran Church in Hungary before 1944 (Az evangéli-
kus egyház Magyarországon 1944-ig)
In: Hungarian Protestantism, Its Past and Present (Az Egyházak
Világtanácsa Központi Bizottsága Magyarországon tartott
ülése alkalmából kiadott angol nyelvû album), 14–18. o. Ecu-
menical Council of Churches in Hungary, Budapest, 1956.

227. „Isten, világ, felebarát”
Evangélikus Élet XXI. évf. 32. szám, 4. o. (1956. augusztus 5.)

228. Wiclif tanítása az úrvacsoráról
Evangélikus Élet XXI. évf. 33. szám, 4. o. (1956. augusztus 12.)

229. A Ráday Gyüjtemény Évkönyve
Evangélikus Élet XXI. évf. 40. szám, 4. o. (1956. szeptember 30.)

230. 400 évvel ezelõtt történtek a reformáció nagy eseményei Er-
délyben
Evangélikus Naptár 1957, 48–50. o. 
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest

231. 350 évvel ezelõtt született a gályarabszabadító De Ruyter
Evangélikus Naptár 1957, 54–56. o. 
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest

232. 250 évvel ezelõtt volt a rózsahegyi zsinat
Evangélikus Naptár 1957, 56–58. o. 
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest

233. 200 évvel ezelõtt halt meg Bárány György
Evangélikus Naptár 1957, 58–61. o. 
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest

234. A rózsahegyi zsinat – mai szemmel, Jubileumi emlékezés
Lelkipásztor XXXII. évf. 1–2. szám, 26–29. o. (1957. március–
április)
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235. A rózsahegyi zsinat 250 év távlatából
Evangélikus Élet XXII. évf. 3. szám, 2. o. (1957. április 7.)

236. Egyházunk szabadsága és egysége 400 évvel ezelõtt Erdély-
ben
Evangélikus Élet XXII. évf. 13. szám, 2. o. (1957. június 16.)

237. A prédikáció kegyelmi eszköz
Lelkipásztor XXXII. évf. 5–6. szám, 309–311. o. (1957. július–
augusztus)

238. Egy erdélyi reformátor emlékezetére (Wagner Bálint)
Evangélikus Élet XXII. évf. 21. szám, 2. o. (1957. augusztus 11.)

239. „Elõre Lutherrel!”
Lelkipásztor XXXII. évf. 8–9. szám, 549–552. o. (1957. októ-
ber–november)

240. Rejtett Éhség
Evangélikus Élet XXII. évf. 31. szám, 2. o. (1957. október 20.)

241. „Szelíd és csendes lélek”, Árpádházi Erzsébet igazi ékessége
Evangélikus Élet XXII. évf. 35. szám, 2. o. (1957. november 17.)

242. Járosi Andor
Evangélikus Élet XXII. évf. 37. szám, 3. o. (1957. december 1.)

243. Kárhoztatta-e a rózsahegyi zsinat a pietizmust?
(Zatracovala ru omberská synoda pietizmus?)
Cirkevné Listy (Pozsony), 1957. évi 11. szám, 167–169. o.

244. Az év halottai (fõképpen Kapi Béláról)
Evangélikus Naptár 1958, 60–61. o. 
Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest

245. Dévai Mátyás tiszántúli mûködése
Egyháztörténet, Új Folyam II.(V.) évf. 3–4. füzet, 193–217. o.
(1959) 

246. Ungarn (szócikk)
Evangelisches Kirchenlexikon, 3. kt., 1541. o. (1959) 

247. Bemerkungen zu einem Brief Veit Dietrichs
Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte, 1960. év 29. szám,
105. o. 
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248. Új adalék Dévai Mátyás tiszántúli mûködéséhez
Irodalomtörténeti Közlemények LXIV. évf. 1. szám, 66–67. o.
(1960). 

249. Petrõczi Kata Szidónia életrajzához
Irodalomtörténeti Közlemények LXIV. évf. 3. szám, 358–359. o.
(1960)

250. Melanchtonforschung in Ungarn
In: Luther und Melanchton, Referate und Berichte des Zweiten
Internationalen Kongresses für Lutherforschung, Münster,
8–13. August 1960, 178–188. o. Herausgeber: Vilmos Vajta,
Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen (1961)

251. „Janus Pannonius magyar grammatikájának” állítólagos sop-
roni példányáról
Irodalomtörténeti Közlemények LXVI. évf. 1. szám, 74. o. (1962) 

252. A Soproni Magyar Társaság könyvtára és Berzsenyi Dániel
Irodalomtörténeti Közlemények LXVI. évf. 4. szám, 493–500. o.
(1962)

253. Új adat a kolozsvári Hoffgreff-nyomda történetéhez
Magyar Könyvszemle 78. évf. 4. szám, 349–353. o. (1962. okt.–
dec.)

254. A két Ács Mihály életrajzához
Irodalomtörténeti Közlemények LXVII. évf. 1. szám, 55–58. o.
(1963)

255. Jegyzetek Tessedik Sámuel írásainak címjegyzékéhez
Agrártörténeti Szemle VI. évf. 3–4. szám, 548–560. o. (1964)

256. Honterus 1548. évi kátékiadása
Magyar Könyvszemle 80. évf. 1. szám, 75–79. o. (1964. jan.–
márc.)

257. Zur Überlieferung des Gebetes Manasse. Zugleich ein Beitrag
zur Geschichte der Siebenbürger Katechismusausgaben
Zeitschrift für Kirchengeschichte 1964. év 75. szám, 339–346. o. 

258. Luther Kis Kátéja magyarul
Evangélikus Naptár 1967, 86–87. o. 
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Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya,
Budapest

259. „Disticha Novi Testamenti”
In: Geschichtswirklichkeit und Glaubensbewährung, Festschrift
für Bischof D. Dr. h.c. Friedrich Müller, Herausgegeben von F.
C. Fry, 192–203. o. Evangelisches Verlagswerk Stuttgart (1967)

260. a) Zwei Bekenntnisse – ein Glaube, Ungarn 
In: Reformation in Europa, Herausgegeben von Oskar Thulin,
Edition Leipzig, 153–160. o. (1967)
b) Two Confessions – One Faith, Hungary 
In: Illustrated History of the Reformation, Edited by Oskar Thulin

261. Az Orthographia Ungarica helye az irodalomtörténetben
Irodalomtörténeti Közlemények LXXI. évf. 1. szám, 46–50. o.
(1967)

262. Az igével egyezõen (400 éves a Szepesi Hitvallás)
Evangélikus Naptár 1969, 77–78. o.
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya,
Budapest

263. Helth (Heltai) Caspar (szócikk)
Neue Deutsche Biographie, 508. o., München (1969)

264. A múlt emlékeivel – a jelenért és a jövõért
(Az Evangélikus Országos Levéltár 25 éve)
Evangélikus Naptár 1970, 59–61. o.
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya,
Budapest

265. Karner Károly – Sólyom Jenõ: Ein wiedergefundenes Me-
lanchthon-Autograph 
Magyar Könyvszemle 86. évf. 3. szám, 214–218. o. (1970. júl.–
szept.)

266. Odaáldozott életek. A gályarabok bizonyságtétele. 1671–1681
Evangélikus Naptár 1971, 42–43. o.
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya,
Budapest
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267. Sólyom Jenõ hozzászólása
In: Vajda Péter tudományos ülésszak, Pápa–Vanyola, 63–70. o.
Kiadja a TIT, Budapest (1971) 

268. Vajda Péter levele Székács Józsefnek
Irodalomtörténeti Közlemények LXXV. évf. 3. szám, 351–353. o.
(1971)

269. A jó rend megerõsítésére. A 350 éves semptei egyházi törvé-
nyek
Evangélikus Naptár 1972, 47–48. o.
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya,
Budapest

270. Összhang mindenben (125 évvel ezelõtt halt meg Schedius
Lajos)
Evangélikus Naptár 1972, 60–62. o.
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya,
Budapest

271. Szabédi László Erõs vár-fordítása
Irodalomtörténeti Közlemények LXXVI. évf. 5–6. szám, 634–
637. o. (1972)

272. Különös megemlékezés Mikszáthról
Evangélikus Élet XXXVII. évf. 8. szám, 2. és 4. o. (1972. febru-
ár 13.) 

273. A vigasztalás és élet védelmében (375 éves az Egyezségi Irat
magyar nyelven)
Evangélikus Naptár 1973, 32–33. o.
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya,
Budapest

274. Luther a mûvelõdésért, 1524
Evangélikus Naptár 1974, 38–39. o.
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya,
Budapest

275. Öröm Isten jelenlétén (A 300 éves Soproni Esti Imádság)
Evangélikus Naptár 1974, 43–44. o.
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Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya,
Budapest

276. Tanulságok Esze Tamás tanulmányából: Sztárai Gyulán
Lelkipásztor XLIX. évf. 11. szám, 653–657. o. (1974. november)

277. Régi magyarországi nyomtatványok (Alte ungarländische
Drucke)
Theologische Literaturzeitung 99. Jahrgang. Nr. 7. 491–493. o.
(Juli 1974)

278. „Az Ige rontatlan megáll”
Evangélikus Élet XXXIX. évf. 40. szám, 2. o. (1974. október 6.)

279. Urunk marad az Isten
Evangélikus Élet XXXIX. évf. 43. szám, 2. o. (1974. október 27.)

280. A betû mûvésze a Bibliáért (325 éve született Tótfalusi Kis
Miklós)
Evangélikus Naptár 1975, 47–48. o.
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya,
Budapest

281. A lelkipásztor szóról, Az 50. évfolyamát jegyzõ Lelkipásztor
köszöntéséül
Lelkipásztor L. évf. 10. szám, 615–619. o. (1975. október)

282. Mindegy, mit mond Luther? (1) Mit is mondott valóban?
Evangélikus Élet XL. évf. 23. szám, 2. o. (1975. június 8.)

283. „Búcsúzás”, Petõfi elsõ verse és búcsúszavunk Rell Lajosról
Evangélikus Élet XL. évf. 24. szám, 2. o. (1975. június 15.)

284. Mindegy, mit mond Luther? (2) Nekünk Madách miatt sem
közömbös
Evangélikus Élet XL. évf. 25. szám, 2. o. (1975. június 22.)

285. „Erõs vár” énekünk hitvallás a hatalmas Istenrõl
Evangélikus Élet XL. évf. 41. szám, 2. o. (1975. október 12.)

286. Az „Erõs vár” közös keresztyén ének
Evangélikus Élet XL. évf. 42. szám, 2. o. (1975. október 19.) 

287. Kepler és Tessedik emléksorai (Renner János emlékének)
Evangélikus Élet XLI. évf. 8. szám, 2. o. (1976. február 22.)
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288. Ein Hinweis zur Geschichte der siebenbürgisch-sächsischen
Gesangbücher
Korrespondenzblatt des Arbeitkreises für Siebenbürgische Lan-
deskunde, III. Folge, 6. Jahrgang, Heft 1–2. 15–18. (1976)

289. „Das Reich muss uns doch bleiben” Zur letzen Zeile des Lie-
des „Ein feste Burg”
Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, 20. Band, 166–171. (1976)

290. Archives of the Evangelical (Lutheran) Church
In: Guide to the Archives of Hungary, Ed. P. Balázs, 204–206. o.
Budapest 1976

291. Négyszáz éves könyvek
Evangélikus Naptár 1977, 45–47. o.
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Buda-
pest

Könyvismertetés, könyvszemle

1. Teológiai tanulmányok, Pápa 1931
Athenaeum (A Magyar Filozófiai Társaság folyóirata), XVIII.
kötet, 117. o. (1932)

2. Vanyó Tihamér Aladár: A trienti zsinat határozatainak végre-
hajtása Magyarországon, Pannonhalma 1933
Keresztyén Igazság I. évf. 12. szám, 300. o. (1934. december)

3. Soós Béla: Zwingli Ulrik küzdelme
Protestáns Szemle XLIV. évf. 574. o. (1935)

4. Elert, Werner: Bekenntnis, Blut und Boden, 1934
Keresztyén Igazság II. évf. 2. szám, 51. o. (1935. február)

5. Althaus, Paul: Theologie der Ordnungen, Gütersloh 1934
Keresztyén Igazság II. évf. 6. szám, 128. o. (1935. június)

6. Incze Gábor: A reformáció és az ellenreformáció korának
evangéliumi keresztyén egyházi írói
Keresztyén Igazság II. évf. 9. szám, 225. o. (1935. szeptember)
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7. Payr Sándor: A magyar protestáns papi öltöny története, 1935
Protestáns Szemle XLV. évf. 124. o. (1936)

8. Sasse, Herman: Kirchenregiment und weltliche Obrigkeit nach
lutherischer Lehre, München 1935
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete III. évf. 14. o.
(1936. június)

9. Zimmermann, B. H.: Das Luthertum in Eisenstadt (Fest-
schrift, Die Lutherische Kirche in Österreich)
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete III. évf. 21–
22. o. (1936. szeptember)

10. Althaus Paul: Theologie der Ordnungen, 2. bõv. kiadás, 1935
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete III. évf. 24. o.
(1936. szeptember)

11. Kálvin és a kálvinizmus, Tanulmányok, Debrecen 1936
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete III. évf. 29. o.
(1936. december)

12. H. Gaudy László: Házassági káté evangélikus hívek számára,
1936 (mj. jelzéssel)
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete III. évf. 34–
35. o. (1936. december)

13. Ohlemüller G.: Politischer Katholizismus, Berlin 1936
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete III. évf. 35. o.
(1936. december)

14. Polner Ödön: Az államelmélet néhány fõbb kérdése, 1935
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete III. évf. 36. o.
(1936. december)

15. Wiczián Dezsõ: Az újabb Luther-kutatás fõbb irányai és ered-
ményei, 1936. Protestáns Szemle XLVI. évf. 6. szám, 372–373.
o. (1937. június)

16. Lietzmann, Hans: Geschichte der Alten Kirche 1–2. kt.
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete IV. évf. 5. o.
(1937. március)
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17. Kösters, Ludwig: Die Kirche unseres Glaubens 2. kt., 
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete IV. évf. 6. o.
(1937. március)

18. Lütgert, Wilhelm: Die theologische Krisis der Gegenwart usw.
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete IV. évf. 7. o.
(1937. március)

19. Berdjajew, Nikolai: Von der Würde des Christentums und der
Unwürde der Christen, Luzern, 1936
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete IV. évf. 37. o.
(1937. december)

20. Kösters, Ludwig: Unser Christusglaube
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete IV. évf. 40. o.
(1937. december)

21. Túróczy Zoltán: „… és hívják nevét csodálatosnak…”, 1937
Protestáns Szemle XLVII. évf. 29–30. o. (1938)

22. Mórocz Sándor: A pesti evangélikus egyház története
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete V. évf. 1–2. o.
(1938. március)

23. Regnum. Egyháztörténeti évkönyv, 1937
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete V. évf. 24. o.
(1938. szeptember)

24. Erdélyi füzetek 1.–3.
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete V. évf. 30. o.
(1938. december)

25. Az egyetemes papság lényege és jelentõsége, 1938
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete V. évf. 39. o.
(1938. december)

26. Benkóczi–Keken: Amit minden evangélikusnak tudni kell,
Kecskemét 1939
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VI. évf. 22–
23. o. (1939. szeptember)
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27. Lietzmann, Hans: Geschichte der Alten Kirche 3. kt. Berlin 1938
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VI. évf. 27. o.
(1939. szeptember)

28. Preuss, Hans: Miniaturen aus meinem Leben, 1938
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VI. évf. 32. o.
(1939. november)

29. Mályusz Elemér: A türelmi rendelet, (B.J. jelzéssel)
Keresztyén Igazság VI. évf. 10. szám, 306. o. (1939. október)

30. Horvay Róbert: Debrecen evangélikusai
Keresztyén Igazság VI. évf. 10. szám, 307. o. (1939. október)

31. Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum küzdelme a
nyilvánossági jogért a Bach-korszakban
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VII. évf. 1. o.
(1940. február)

32. Scholz Edmund: Illustrierte Geschichte der evangelischen
Kirchengemeinde Ágfalva – Agendorf, Bánfalva – Wandorf
und Loipersbach
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VII. évf. 1. o.
(1940. február)

33. Zimmermann, B. H.: Gottlieb August Wimmer
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VII. évf. 1. o.
(1940. február)

34. Schmidt János: Szenicei Bárány György a nagy pietista …
1682–1757
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VII. évf. 9. o.
(1940. augusztus)

35. Károlyi Gáspár: Két könyv
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VII. évf. 9. o.
(1940. augusztus)

36. Molnár Ágnes: Debreceni arcok a felvilágosodás századából
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VII. évf. 10. o.
(1940. augusztus)
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37. Tóth Lajos: A pápai fõiskolai nyomda története
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VII. évf. 10.
o. (1940. augusztus)

38. Szimonidesz Lajos: II. Rákóczi Ferenc hadi újságja, A Mercu-
rius Veridicus ex Hungaria három száma 1710-bõl
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VII. évf. 10.
o. (1940. augusztus)

39. Segesváry Lajos: Magyar református ifjak az utrechti egyete-
men, 1636–1836
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VII. évf. 17.
o. (1940. december)

40. Tárnok Gyula: Magyar reformátusok a csehszlovák kisebbsé-
gi sorsban
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VII. évf. 17.
o. (1940. december)

41. Bodonhelyi József: A superintendensi intézmény a skót refor-
mátus egyházban
Könyvszemle, a „Keresztyén Igazság” melléklete VII. évf. 17.
o. (1940. december)

42. Házi Jenõ: Sopron középkori egyháztörténete, Bán János:
Sopron újkori egyháztörténete
Keresztyén Igazság VIII. évf. 4. szám, 111–112. o. (1941. április)

43. Károlyi Emlékkönyv, 1940
Keresztyén Igazság VIII. évf. 4. szám, 113. o. (1941. április)

44. Bucsay Michael: Das evangelisch-theologische Schrifttum in
Ungarn
Keresztyén Igazság VIII. évf. 113. o. (1941. április)

45. Zsilinszky Mihály: Lorántffy Zsuzsánna
Keresztyén Igazság VIII. évf. 144. o. (1941. május)

46. Gál Lajos: Protestáns iskolák és tanítók Magyarországon a
XVI. században, 1940
Keresztyén Igazság VIII. évf. 188. o. (1941. július)
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47. Németh Sámuel: A soproni evangélikus líceum küzdelme a
magyar tannyelvért a Bach-korszakban
Keresztyén Igazság VIII. évf. 188. o. (1941. július)

48. Németh Zoltán: Kis János szerepe kora irodalmi életében, 1941
Keresztyén Igazság IX. évf. 47. o. (1942. február)

49. Boleratzky Lóránt: A magyar evangélikus püspöki intézmény
egyházjogi és egyházkormányzati szerepe és jelentõsége
Keresztyén Igazság IX. évf. 187. o. (1942. augusztus)

50. Vanyó Tihamér: A plébánia-történetírás módszertana
Keresztyén Igazság IX. évf. 187. o. (1942. augusztus)

51. Földváry Antal: A magyar református egyház és a török ura-
lom, Budapest 1940
Keresztyén Igazság X. évf. 2. szám, 45–46. o. (1943. február)

52. Bucsay Mihály: Szemian Mihály tanulmányútja 1770–74-ben
Halléban, Budapest 1942
Keresztyén Igazság X. évf. 2. szám, 47. o. (1943. február)

53. Tóth Endre: A pápai református egyház története
Keresztyén Igazság X. évf. 7. szám, 164. o. (1943. július)

54. Szepesi N. Vilmos: Az õsi Szepesség, Budapest 1943
Keresztyén Igazság X. évf. 7. szám, 167. o. (1943. július)

55. Rapcsányi J. Jenõ: Út a kegyelem templomáig. A szegedi ág.
hitv. evang. egyházközség története, Szeged 1943
Keresztyén Igazság X. évf. 10. szám, 240. o. (1943. október)

56. Miklós Ödön: A magyar protestáns egyházalkotmány kiala-
kulása a reformáció századában, Pápa 1943
Keresztyén Igazság X. évf. 10. szám, 240. o. (1943. október)

57. Notter Antal Emlékkönyv, Budapest 1943
Keresztyén Igazság X. évf. 11. szám, 259. o. (1943. november)

58. Miklós Ödön: Õsi egyházalkotmányunk védelmében
Keresztyén Igazság XI. évf. 4. szám, 94. o. (1944. április)

59. Bucsay Mihály: Belényesi Gergely, 1944
Keresztyén Igazság XI. évf. 12. szám, 239. o. (1944. december)
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60. Baráth Tibor: Az országépítés filozófiája a Kárpát-medencé-
ben, 1943
Keresztyén Igazság XI. évf. 12. szám, 239. o. (1944. december)

61. Négy evangélikus naptár az 1944. évre
Keresztyén Igazság XI. évf. 3. szám, belsõ borítón (1944. március)

62. Boleratzky Lóránd: Állam és evangélikus egyház Finnország-
ban
Evangélikus Theologia 1947. év 6. szám, 58–60. o.

63. Adam Dankanits: XVI. századi olvasmányok (Lesestoffe im
16. Jahrhundert)
Korrespondenzblatt des Arbeitkreises für Siebenbürgische Lan-
deskunde 6. évf. 1–2. szám, 67. o. (1976)

Széljegyzetek

Dr. Sólyom Jenõ az elsõ évfolyamtól, 1934-tõl kezdve rendszeresen
írt a Keresztyén Igazság Széljegyzetek rovatába. Az elsõ két szám-
tól eltekintve ebben a rovatban szinte sehol sincs megjelölve a
szerzõ. Dr. Sólyom Jenõ feljegyzései alapján adjuk meg, hogy mely
oldalon jelent(ek) meg általa írt széljegyzet(ek), de a pontos azo-
nosítás nem mindig lehetséges. Némelyik az Egyházi Figyelõ ro-
vatban jelenhetett meg.

1. Keresztyén Igazság I. évf. 1. szám, 24. o. (3 jegyzet) (1934. ja-
nuár)

2. Keresztyén Igazság I. évf. 2. szám, 44–46. o. (5 jegyzet) (1934.
február)

3. Keresztyén Igazság I. évf. 3. szám, 69–70. o. (1934. március)
4. Keresztyén Igazság I. évf. 4. szám, 94–95. o. (4 jegyzet) (1934.

április)
5. Keresztyén Igazság I. évf. 5. szám, 117–118. o. (1934. május)
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6. Keresztyén Igazság I. évf. 6. szám, 141–142. o. (3 jegyzet)
(1934. június)

7. Keresztyén Igazság I. évf. 7. szám, 165–167. o. (6 jegyzet)
(1934. július)

8. Keresztyén Igazság I. évf. 10. szám, 241. o. (1934. október)
9. Keresztyén Igazság I. évf. 11. szám, 264. o. (1934. november)

10. Keresztyén Igazság I. évf. 12. szám, 297. o. (1934. december)
11. Keresztyén Igazság II. évf. 1. szám, 20. o. (1935. január)
12. Keresztyén Igazság II. évf. 2. szám, 47–49. o. (1935. február)
13. Keresztyén Igazság II. évf. 3. szám, 73. o. (1935. március)
14. Keresztyén Igazság II. évf. 4. szám, 100–101. o. (1935. április)
15. Keresztyén Igazság II. évf. 6. szám, 123–125. o. (1935. június)
16. Keresztyén Igazság II. évf. 7–8. szám, 164. o. (1935. július–au-

gusztus)
17. Keresztyén Igazság II. évf. 9. szám, 222. o. (1935. szeptember)
18. Keresztyén Igazság II. évf. 10. szám, 252. és 253. o. (1935. ok-

tóber)
19. Keresztyén Igazság II. évf. 11. szám, 276–277. o. (1935. no-

vember)
20. Keresztyén Igazság II. évf. 12. szám, 305. o. (1935. december)
21. Keresztyén Igazság III. évf. 1. szám, 21. o. (1936. január)
22. Keresztyén Igazság III. évf. 2. szám, 48–49. o. (1936. február)
23. Keresztyén Igazság III. évf. 3. szám, 73–74. o. (1936. március)
24. Keresztyén Igazság III. évf. 5. szám, 121. o. (1936. május)
25. Keresztyén Igazság III. évf. 6. szám, 145–147. o. (1936. június)
26. Keresztyén Igazság III. évf. 8. szám, 192–194. o. (1936. augusz-

tus)
27. Keresztyén Igazság III. évf. 10. szám, 239–243. o. (1936. október)
28. Keresztyén Igazság III. évf. 11. szám, 265–267. o. (1936. no-

vember)
29. Keresztyén Igazság III. évf. 12. szám, 293–295. o. (1936. de-

cember)
30. Keresztyén Igazság IV. évf. 2. szám, 46. o. (1937. február)
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31. Keresztyén Igazság IV. évf. 3. szám, 80–82. o. (1937. március)
32. Keresztyén Igazság IV. évf. 4. szám, 105–107. o. (1937. április)
33. Keresztyén Igazság IV. évf. 5. szám, 137–139. o. (1937. május)
34. Keresztyén Igazság IV. évf. 6. szám, 161. o. (1937. június)
35. Keresztyén Igazság IV. évf. 7–8. szám, 200–201. o. (1937. júli-

us–augusztus)
36. Keresztyén Igazság IV. évf. 9. szám, 225. o. (1937. szeptember)
37. Keresztyén Igazság IV. évf. 10. szám 247–250. o. (1937. október)
38. Keresztyén Igazság V. évf. 5. szám, 153–155. o. (6 jegyzet)

(1938. május)
39. Keresztyén Igazság V. évf. 6. szám, 187. o. (1938. június)
40. Keresztyén Igazság VI. évf. 4. szám, 121. o. (1939. április)
41. Keresztyén Igazság VI. évf. 6. szám, 201. o. (1939. június)
42. Keresztyén Igazság VII. évf. 2. szám, 57. o. (1940. február)
43. Keresztyén Igazság VII. évf. 5. szám, 135. o. (1940. május)
44. Keresztyén Igazság VII. évf. 6. szám, 154. és 156. o. (1940. jú-

nius)
45. Keresztyén Igazság VII. évf. 7. szám, 178. o. (1940. július)
46. Keresztyén Igazság VII. évf. 8. szám, 200. o. (1940. augusztus)
47. Keresztyén Igazság VII. évf. 11. szám, 269. o. (1940. november)
48. Keresztyén Igazság VII. évf. 12. szám, 301. o. (1940. december)
49. Keresztyén Igazság VIII. évf. 5. szám, 141. o. (1941. május)
50. Keresztyén Igazság VIII. évf. 7. szám, 184. o. (1941. július)
51. Keresztyén Igazság VIII. évf. 9. szám, 254. o. (1941. szeptember)
52. Keresztyén Igazság VIII. évf. 10. szám, 280. o. (1941. október)
53. Keresztyén Igazság VIII. évf. 12. szám, 335. o. (1941. december)
54. Keresztyén Igazság IX. évf. 2. szám, 44. o. (1942. február)
55. Keresztyén Igazság IX. évf. 3. szám, 68. o. (1942. március)
56. Keresztyén Igazság IX. évf. 4. szám, 90. o. (1942. április)
57. Keresztyén Igazság IX. évf. 6. szám, 141. o. (1942. június)
58. Keresztyén Igazság IX. évf. 11. szám, 253. o. (1942. november)
59. Keresztyén Igazság IX. évf. 12. szám, 273. o. (1942. december)
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BARÁTOK ÉS TANÍTVÁNYOK
MEGEMLÉKEZÕ ÍRÁSAI

BALIKÓ ZOLTÁN:
A bûnbocsánat és a feltámadás ajándéka

Már egy éve a fasori gimnázium tanára volt, amikor a hatodik osz-
tályba felvettek mint csendben „eltanácsolt, az újpesti Könyves
Kálmán gimnáziumnak jeles, de magaviselet miatt elbocsátott”
diákját. Az a nyaram tele volt fogadkozással, de áldott az Úr döntõ
lelki élményekkel is. Õ nyilván mindent tudott rólam, viszonylag
kevés papfiú volt a híres Alma Mater növendékei között. Soha
nem éreztette semmiképpen sem „dicséretes” múltamat. Talán ér-
zékelte bennem a zabolátlan serdülõben a „nagy fordulat”-ot.
Bölcs szeretete, sugárzó, tiszta egyénisége magyarázhatta, hogy
egyre inkább érlelõdött bennem a lelkészi pálya utáni vágy. Ennek
jelei lehettek, hogy az utolsó két évben pár fõs diákcsoporttal na-
ponta félórával korábban érkeztünk a gimnáziumba, és olvastuk
együtt a Bibliát, imádkoztunk tanárainkért, osztálytársainkért.
Még néhányan élnek ebbõl a csapatból. Valamennyien papok let-
tünk. Ideálunk Jenõ bácsi volt. Ma is, rengeteg idõ múltán, ahogy
felidézem arcát, tanításait, az akkor szokásos hittan és erkölcstan
témáit, szinte érzem jelenlétét, egyénisége tisztaságát, jóságát,
gyakorlati szeretetét. Szaknyelven úgy mondhatnám, hogy éle-
temben az elsõ férfi volt, akiben a bûntõl való irtózása mellett
megható volt a vétkes, a megbukott, az új élet után vágyódó fia-
talember iránti bizalom és segítségnyújtás. A mai napig ritka él-
ményt jelentett ez számomra.

Cserediákként a kolozsvári egyetemen, református teológián

71



lehettem hallgató. Mivel sokat bajlakodtam gyomorpanaszokkal,
hihetetlen gyengédséggel elintézte, hogy hosszú hónapokon át
felejthetetlen drága anyósa lakásán találtam gondoskodó szerete-
tet. Szép kis otthona egyszerre volt meleg, családi fészek, lelki
központ, kultúra (erdélyi!) sugárzása, gyakorlati keresztyénség, a
legízesebb és legvonzóbb magyarság kiapadhatatlan forrása. Jenõ
bácsi személyi titka itt nyílt ki számomra.

Nem sok idõ után a budapesti Keleti pályaudvar közelében ta-
lálkoztunk. Kisebbik bátyám hõsi halála miatt ilyenkor szokásos,
rendkívüli szabadságra érkeztem 1942 szeptemberében. Megvi-
selten, soványan, borostásan, fronti öltözetben jöttem le a lépcsõn.
Felismert, elém állt, átölelt, szavak nélkül szorított magához, majd
egyetlen kérdést vetett fel: „Mondd Zoltán, mi maradt számodra
a teológiából a doni pokolban?” S én, pillanat alatt, robbanássze-
rûen válaszoltam: „Csak kettõ, az hogy van bûnbocsánat és van
feltámadás.” Azóta a mai napig számomra ez a teológiám, prédi-
kálásom, szolgálatom stb. sava-borsa!

Ismét évek teltek el, míg újra találkoztunk. Akkor már és még
a budapesti akadémia történésze, professzora, de már az egyre fe-
ketébb évek jelezték, hogy ilyen makulátlan, kitûnõen képzett,
vonzó tudós és professzor elviselhetetlen mind az akkori állami,
mind az egyházi vezetõség számára az új lelkésznemzedéket taní-
tó munkában. El is jött a kényszerû váltás. Mivel egyénisége miatt
az akkori egyházi felsõség számára semmiféle indoka sem volt
brutális eltávolításának, maradhatott az Üllõi úti székházban a le-
véltárban rendezgetõ és rendet teremtõ megbízottként. De az ak-
kor még a székházban elhelyezett teológusokkal, ill. a kerületi hi-
vatalokban megjelenõ kollégákkal „nem volt tanácsos” érintkez-
nie. Ha néha összefutottam vele a bejárati folyosóban, csak intett,
s eltûnt szobájában, nehogy bárkinek is baja támadjon. Nem ma-
gát féltette, hanem tanítványait az akkor szokásos gyanúsítgatás-
tól, hazug vádaktól. A mai fiatalok el sem képzelik, mit is jelentett
ebben az állandó szorongásban és félelemben élni. Persze elsõsor-
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ban a szolgálatot féltette mindnyájunk számára, nehogy elvegyék
az igehirdetés oly drága kincsét azoktól, akik nem alkudtak se
kényszerre, se kedvezményre etc.

Lehet, hogy ellenségei nem is teológiai meggyõzõdését, egyhá-
ziasságát, kiváló tudományos munkáját támadták – alig érhették
fel mindennek a szintjét és értékét!? –, hanem nem bírták elvisel-
ni személyiségének ritka tisztaságát.

Elfáradt porai ott pihennek a házsongárdi temetõben. Békésen
alszik küldetését elvégezve, s várja a nagy napot, amikor Jézusunk
ígérete szerint, Õvele együtt megjelennek mindazok, akik hû ta-
nítványként éltek, szenvedtek, szolgáltak, aludtak el és élik át –
óh, bár én is azokhoz tartoznék! – azt a kettõt, ami megmaradt és
örökre megmarad: a bûnbocsánat és a feltámadás ajándékát!

BENCZE IMRE:
Egy akkurátus ember*

Másodikos kisgimnazistaként 1931 õszén találkoztam vele elõ-
ször, amikor hitoktatónk lett a fasori evangélikus fõgimnázium-
ban a hittankönyvíró Bereczky Sándor utódaként. A megfáradtan
nyugalomba vonuló Sándor bácsi után a közvetlen, s mégis tiszte-
letet parancsoló fiatalembert hamar szívünkbe zártuk; friss és ér-
dekfeszítõ tanítását, igehirdetéseit szívesen hallgattuk.

Bizonyára igaz példája, komoly hite és evangéliumi lelkülete
hatott úgy, hogy osztályunkból többen a teológiára készültünk.

Emlékezetes marad számomra, amikor az érettségi elõtti he-
tekben összehívott minket – voltunk vagy hatan-heten –, és õszin-
te szóval, teljes realitással vázolta fel, hogy mivel kell számolni a

Bencze Imre: Egy akkurátus ember

73

* Megjelent a Lelkipásztor 76. évfolyama 12. számának 457. oldalán 2001 decem-
berében, Sólyom Jenõ halálának 25. évfordulóján.



papi életben, mi minden várhat egy lelkészre, és felsorolta a be-
teg- és kórházlátogatások kellemetlenségeit, a haldoklók melletti
szolgálat próbára tevõ nehézségeit, egészen az oltári gyertyák foj-
tó füstjéig. S amikor a legsötétebb szituációkat is felvázolta, azzal
fejezte be mondanivalóját: ha mindezek után még megmaradunk
elhatározásunk mellett Krisztus hitünkkel, akkor hát adjuk be je-
lentkezésünket a Teológiára.

Az 1938. év õszén már mint rendkívüli egyetemi tanár foga-
dott minket „fasoriakat” Sopronban, ahová az egyházjog és ma-
gyar protestáns egyháztörténet tanárának nevezték ki. „Együtt
mentünk hát Sopronba”, ahol még inkább megtapasztaltuk atyai
szeretetét. Fiaiként istápolt, tanácsolt, bátorított, de ha kellett, in-
tett és helyreigazított. Feleségével együtt családi körükbe fogad-
tak. Zrínyi utcai lakásuk biztos pontot jelentett a mi számunkra is.
Késõbb a háborús évek, hónapok lelki és testi nyomorúságában, ki
tudná megmondani, hány és hány teológusnak – nemcsak a faso-
riaknak! – jutott itt atyai-anyai gondoskodás, segítség. Sokan ta-
pasztalhatták meg gyengéd emberségük sugárzását.

Sólyom Jenõ lelkipásztor maradt „egyetemi fokon” is, szívbéli
pásztor, empatikus, megértõ atyja a fiataloknak. Otthonában tar-
tott bibliaórákon elsõ helyen állt az Ige mondanivalója, mellette
helyett kapott a gyakorlatias nevelés is egészen az „illemtan” sok,
apróságnak tûnõ, de el nem hanyagolható kérdéséig.

Sólyom Jenõ, az atyai jóbarát, pásztori lelkû nevelõ, tudós pro-
fesszorunk maradt, akitõl rengeteget tanultunk. Gondolkodásra
serkentett, amikor Werner Elert: „Morphologie des Luthertums”
nyomán megismertetett elõadásaiban a legújabbkori teológiai
megállapításokkal és véleményekkel. Mint Luther-kutató, pragma-
tikus történészként mutatkozott be teológiai disszertációjával.
Alapvetõ munkáját tovább folytatta a hazai egyháztörténet „fehér
foltjainak”, kényes kérdéseinek tisztázásával.

Elismerés volt számunkra, amikor szemináriumi dolgozatunkra
azt írta bírálatként: „akkurátus munka”. A szó eredeti értelmében
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vette ezt: gondos, precíz, alapos írás. Õ maga is ilyen munkát végzett
tanításában: pontos, szabatos, az apró részletekben is tisztázottan
világos, érthetõ. Tanítványait erre akarta nevelni és ezt várta el tõlük.

Ezt mutatja egyháztörténeti tankönyve, amelyet Wiczián De-
zsõvel közösen írtak (Gyõr, 1942), és amely ma is nélkülözhetetlen
a hitoktatásban. Ilyen „akkurátus” volt az a cikksorozata, amely-
ben a tervbe vett zsinat elé javaslatként dolgozta ki a megtárgya-
lásra váró egyházjogi kérdéseket (Lelkipásztor 1948–49).

A szívvel-lélekkel végzett tanítói-oktatói évek után 54 évesen
az egyházi levéltár poros aktái közé számûzték. Ekkor tûnt ki, ra-
gyogott fel az õ igazi nagysága, mert hitébõl fakadó alázattal, hû-
ségben megállva, méltatlan elbánás közepette is vallani tudta:
„Az Úréi vagyunk!” (Róm 14,8).

A katedrától megfosztott tanárt egyéniségétõl nem tudták
megfosztani. Õ továbbra is megmaradt Verbi Divini Ministernek,
és mint ilyen lelki atyja a fiataloknak, sõt akkurátusan folytatta
kutatói munkáját. Továbbadta széleskörû ismereteit a vele találko-
zóknak a levéltár csendjében. Ezért a legtöbben ma is ezt a képet
õrzik róla, így emlékeznek reá.

Amikor egyházi folyóirataink „nem tartottak igényt” munkái-
ra, az MTA szakfolyóiratai: Az Irodalomtudományi Közlemények,
a Magyar Könyvszemle és a külföldi lapok közölték azokat.

Ravatalánál kívánságára Neumark György éneke – „Ki dolgát csak
Istenre hagyja” – csendült fel, és Ferenczy Zoltán hirdette az Igét.
Aztán hamvait felesége mellé, a házsongárdi temetõben helyezték
el. Csupán 90. születésnapjára vihettem virágot sírjukra. Gustav
Hammann német lelkésztõl, akinek a budai reformáció kutatása
során õ is sok segítséget adott, és akivel engem is megismertetett,
kaptam egy 1975-ös fényképet róla, amelyen jellegzetes mozdu-
latával naponta int felém íróasztalomon: „Csak akkurátusan!”

Isten iránti hálával emlékezem reá, az atyai jóakaró barátra, a
melegszívû tanárra és a nagyszerû tudósra – evangélikus egyhá-
zunk akkurátus tanítómesterére.
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BOHUS IMRE:
Legyen örömötökre az intõ szó (Zsid 13,22)

Személye, tanítása és munkája döntõ hatással volt rám teológus
éveimben, majd lelkészi szolgálatom évtizedeiben. Amikor sopro-
ni tanulmányaim befejezésekor megváltam mellette végzett „fa-
mulusi” teendõimtõl, emlékül ajándékozott könyvét így dedikálta:
„Bohus Imrének, Kedves famulusomnak, hálával, Sopron, 1950.
jún. 22. Sólyom Jenõ.” Ezután leveleit így írta alá: „Jenõ bátyád”.
Mennyire messze voltam attól, hogy kollégája legyek! A hálával
pedig én maradtam adósa. Amit a „bátyád” szó jelez, nagyon igaz
volt. Testvérként állt mellettem, és izgult értem. Segített, amiben
csak tudott. Közbenjárt azért, hogy teljesen ingyen lakjam a Teo-
lógus Otthonban. Elintézte, hogy a Fakultás könyvtárában dolgoz-
hassam. Otthonában fogadott, tanári szobájába szabad bejárásom
volt. Nagyrészt neki köszönhetem, hogy 1963-ban a fóti gyüleke-
zet lelkészévé választott.

Féltõn óvott mindenféle meggondolatlanságtól. Ellentmondá-
sos eseményektõl megzavart korban józanságra intett. Nem szí-
velte a „nagy szavakat”. Felesége, Ilonka néni temetése elõtt rész-
vétemet akartam kifejezni. Mielõtt megszólaltam volna, megelõ-
zött: „Ne mondj semmit!” – és erõsen megszorította a kezem.
Kézszorítása sokkal többet árult el egyéniségérõl, hitérõl, remény-
ségérõl, mint amit szavakkal el lehetett mondani.

Emlékeim sorában azonban azok a szavai maradtak meg a leg-
élesebben, amelyekkel az egyház szolgálatáról, fõképpen az igehir-
detésrõl vallott. Figyelemre méltó, hogy a hazai egyháztörténet
szakembereként, milyen különös érdeklõdéssel fordult e témakör
felé. Kis túlzással azt mondhatnám, hogy egyháztörténelmünk fõ
vonulatát az igehirdetés történetében látta. Szemináriumán ezzel
foglalkoztunk a leghangsúlyosabban.

Mindenekelõtt annak meglátására akart elvezetni, hogy a lel-
kész legfontosabb munkája az igehirdetés. Miközben sok más ten-
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nivaló vár rá, arról sosem szabad megfeledkeznie, hogy elsõsor-
ban az ige hirdetésére hivatott el, arra kapott megbízatást. Ez ál-
landó tanulást tesz szükségessé. Elegendõ anyagot kell tartalékol-
nia, amelyet majd az igehirdetésnél használ fel. Minél szélesebb a
látóköre, annál alkalmasabbá válik emberileg arra, hogy szavával
megközelítse hallgatóit.

Volt idõszak, amikor vasszigorral kényszerített a tanulásra.
1944 õszén hazánk akkori helyzete, a front közeledése, a riasztó
híresztelések, az egyház egyre bizonytalanabb jövendõje fellazítot-
ta a Fakultás fegyelmét. Október közepe táján bejelentette, hogy
bármennyire középiskolás módszernek tûnik, és ha tiltakozunk is
ellene, minden órán feleltetni fog. Amit teljesítünk, beszámít
majd kollokviumi jegyünkbe. Ezt Wiczián Dezsõ professzorunkkal
együtt meg is tette. Igazát utóbb ismertük csak el, kiterjesztve
szolgálatunk minden területére. Nehéz helyzetek során tanultuk
meg, hogy Ef 5,16 („…kihasználva az alkalmas idõt, mert az idõk
gonoszak”, a régebbi fordítás szerint: „áron is megvegyétek az al-
kalmatosságot”) a lelkész számára mindig idõszerû.

1954. december 29-én kelt levelében ezt írta: „Nekem is túl sok
a dolgom, felaprózódik erõm. Remélem, Te jobban neki tudsz fe-
küdni valamilyen teológiai munkának. Tartozol vele! Szívesen se-
gítek benne tanáccsal. Írj effélérõl is legközelebb, vagy beszélj róla,
ha felkeresel.” Hamarosan alkalom adódott erre. Elmondtam, hogy
mivel szeretnék foglalkozni. Végtelen tapintattal érttette meg ve-
lem, hogy a teológia mûvelésében nem viselkedhetünk saját ké-
nyünk-kedvünk szerint. A gyülekezet érdeke mindennél elõbbre
való. Egyetlen igazi feladatunk van: úgy hirdetni az igét, hogy a
gyülekezetet segítse, erõsítse, megtartsa.

Kevéssel ezután a Lelkipásztor szerkesztõjének felkérésére ige-
hirdetési elõkészítõt írtam. A megfelelõ vasárnapot követõen leve-
let kaptam tõle. Megköszönte a munkámat, és ugyanarról az alap-
igérõl elmondott igehirdetését mellékelte. Bõ vázlat alapján pré-
dikált, majd leírta az elhangzottakat, hogy elküldhesse. Akkor
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még egyetemi tanár volt, én pedig félreesõ kis faluban, alacsony
lélekszámú gyülekezetben szolgáltam. A kétféle szolgálat között
nem látott különbséget.

Példaértékû maradt számomra szemtõl-szembe megnyilvánuló
egyenessége, õszintesége és a másik megértésére törekvõ készsé-
ge. Még teológus koromban egy vasárnap este a lakásán tartóz-
kodtam, amikor megjelent nála a délelõtti istentiszteleten szolgáló
lelkész. Az igehirdetési alapige János 3 néhány verse, Nikodémus
története volt. Közömbös mondatok után a délelõtti igehirdetésre
terelõdött a szó. Jószándékú, de kemény vita alakult ki kettejük
között. Két csomópontja volt: a) van-e szó az igében döntésrõl? b)
a 7. versben olvasható „Szükség nektek újonnan születnetek” (ré-
gebbi fordítás) törvény-e vagy evangélium? Érvekre, ellenérvekre
a vita menetére már nem emlékszem. Arra azonban igen, hogy a
légkör, felforrósodása ellenére, végig testvéri maradt. A vitapart-
nerek figyeltek egymásra. Nem azt hallották a másik szavában,
amit hallani szerettek volna, hanem azt, amit valóban mondott.
Arra kaptam példát, hogy keresztyének közösségében hogyan kell
fogadni és kezelni az ellentétes véleményeket. Az igehirdetés fon-
tosságának hangsúlyozása mellett az istentisztelettel kapcsolatos
egyéb kérdések is erõsen foglalkoztatták. Egy alkalommal úgy lá-
togatott meg Fóton, hogy a délelõtti istentiszteleten részt vehes-
sen. Tudtam: lesz mondanivalója. Meglepetésemre az igehirdetés-
rõl egy szót sem szólt. Viszont megdicsért, hogy „méltó formá-
ban” végeztem az oltári szolgálatot. Kifejtette, az sem alacsonyabb
rendû része az istentiszteletnek. Az oltár elõl is ige hangzik. Ha Is-
ten szól, az embernek válaszolnia kell. Ez a válasz nem lehet felü-
letes és érthetetlen, pongyola és lélektelen.

Felejthetetlen formában vallott az imádság jelentõségérõl. Lel-
késszé szentelésemkor a Fakultást képviselte. Az istentisztelet elõtt
kis csomagot adott a kezembe: a „Lelkipásztor imádságá”-t, házi-
lag sokszorosított példányt. Ez az imádságos könyv üzletben ak-
kor már nem volt beszerezhetõ. Illegális elõállítása kockázatos
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volt. Mégis elhozott egy ilyen példányt – „mert evangélikus lel-
kész elképzelhetetlen imádság nélkül”.

Reá gondolva nem tudok mást mondani, képtelen vagyok más-
képpen szólni, csak így: Jenõ bácsi, áldja meg az Isten!

BÖDECS BARNABÁS:
Az „üvegfalú ház” 

Egyetemeken ismeretlen szokás és gyakorlat az, hogy az oktatási
intézményben biztosított személyes fogadó szobán túl, a tanárok
családi otthonukban fogadják a hallgatók egy-egy csoportját vagy
egész évfolyamát. Ez már az évfolyamok létszáma miatt sem le-
hetséges. Nagy országok teológiai karaihoz hasonlítva, a pécsi tu-
dományegyetem soproni teológiai kara egészen más keretbe tar-
tozott. Isten iskolája elöljáróinak otthona egyszerre volt „füves
kertecske”, az „élõ víz forrásának” csatornája, a juhokat, bárányo-
kat gyûjtõ akol, a kiscsibéket szárnya alá hívó kotlós.

1950 õszén 13 újonnan érkezõ „bagoly” (összesen 35 hallgató)
ünnepi öltözékben, elõzetes bejelentkezéssel és meghívás birto-
kában, izgatottan indult egy-egy professzor lakásához.

Sólyomékról tudtuk, hogy minden társadalmi rétegbõl éppen a
többgyermekes, esetleg tanító vagy lelkészcsalád sarját (lévita
vagy ároni ház) különösen is nyitott szívvel várják. Az utóbbiak
még inkább számíthattak arra, hogy érzékenyebb mérlegre lép-
nek. Ittzés Gábor, Keveházi László, Magassy Sándor, Bödecs Barna-
bás még inkább elégtelennek érezték magukat, mint a többiek.
Mit vittünk „hazulról”? Mit fecséreltem már el? Mit végezhetett el
Isten 18-22 év alatt életünkben? Professzor úr udvariasan, szívbõl
átengedte a beszélgetés „földerítõ” részét kedves párjának, Ilonka
néninek. Õ vidám és könnyed futamokkal játszva hol ide, hol oda
szólt csengõ hangján. Férje idõnként átvette a szót, amikor a kisebb
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gyermekek be-beszaladtak édesanyjukhoz. Mindenki tapasztalta,
hogy igazi anyai és apai gondoskodás, együtt érzõ szívek fogadják.

Abban a tanévben többször beköszöntünk a pótanyai szerete-
tet és (nekem) a pótapai tekintélyt, bölcsességet sugárzó, tudást
képviselõ szülõk otthonába. A nagyobb gyermekek testvéreinket
pótolták, a kisebbek a mesét, játékot boldogan fogadták.

Mindenki sejtette, hogy Sopron különleges geográfiai helyzete
nem ad némelyeknek tiszta levegõt. 1951 õszén már az Üllõi úton ta-
láltuk magunkat. Tanárainkkal, Sólyomékkal való közeli kapcsolatunk
késõbb a Hûvösvölgy – Lendvai utca közötti ingázás, a délutánok rö-
vidsége miatt egyre gyöngült. A Sólyom család idõsebb gyermekei
fölnõttek. Soraink ritkultak. Több évfolyamot össze kellett vonni,
hogy értelme legyen egy órának vagy szemináriumi értékelésnek. 

Voltak notórius, éjszaka tanuló-olvasó emberek. A reggeli sem
volt fontos. Az illendõ reggeli áhítatra sem értek át az Akadémiára.
Az egyházjog-egyházkormányzattan óra „egyesített erõvel” folyt
az egyik teremben. Valaki csöndben résnyire nyitotta ki az ajtót.
Jenõ bácsi látszólag elmélyülten tekintett maga elé a katedránál.
Egy légiesen, balett lejtéssel járó mókás barátunk pillanat alatt az
utolsó széken ült. Már megnyugodott, amikor a szelíd selymû, de
a magyaros „rrr” betût keményen ejtõ hang megszólalt:

– RRóbert!
– Igen, Tanár Úr! – válaszolt a delikvens magától értõdõen, de

kissé izgatottan. – Kisiklott a villamos!
– No-no! RRóbert! Ne füllents!
A szerencsétlenséget „túlélõ” barátunk így folytatta:
– Nem... Nem siklott ki, Tanár Úr!
A törvény „harmadik használatának”, valamint az „ártatlan-

ság vélelmének” alkalmazása lekerült a napirendrõl. 
A záró szigorlat három menetében Professzorunk bíztató szem-

mel nézett ránk. Utána búcsúlátogatásra mentünk. Ilonka néni és
Jenõ bácsi hosszan beszélgettek velünk. Áldó ígék és „háttéri
imádság” kísértek bennünket.
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1958-ban rövid hírek közölték, hogy korai nyugdíjazások tör-
téntek. Jenõ bácsinak szaktudományában „elmélyültebb” terüle-
tet ajánlottak. Késõbb valaki azt mondta, hogy egy engedély nél-
küli (?) nyomtatvány látható Jenõ bácsi új munkahelyén. Elmen-
tünk hát hozzá. Egyezményes jellel csöngettünk. A katakomba-
szerû raktárba lépve kéménysöprõs, hamuszínû köpenyben egy
kissé fáradt, de eleven szemû, galambõsz „Kutató” nyitotta ki az
ajtót. Körülnézett. Szótlanul intett, hogy beléphetünk.

– Tudjátok, hogy ide fölsõbb engedély nélkül tilos belépni…–
mondta. 

– A ruhátokra vigyázzatok!
Nyugodt léptekkel vezetett a mennyezetig rakott könyvespol-

cok között. Egyszer csak ott álltunk egy nagy asztal mellett, ame-
lyen egy korán halálraítélt, veszélyes „klerikális nyomtatvány”
hatalmas rakása, halmaza feküdt. Négy nemkívánatos elem dol-
gozott rajta négy megyébõl sok izgalommal és fáradsággal, hosz-
szú ideig. De valahol valahogyan mód nyílt a nyomtatásra. Né-
hány példány teljesen készen volt. 

– Jól vigyázzatok, mert ha valami eltûnik, engem innen is ru-
galmaznak! (Vigyázunk rá mindezideig...) De, ha segíteni akartok,
azt megköszönöm, mert már nehezen tudok a mennyezetig érõ
polcokra rakodni.

Hogyan tudott ilyen türelmesen, békességben élni? Mert soha,
senkit sem akart „lekörözni”, „kiütni”. Nem „lovagolt” elõre a „fényes
szellõk” szárnyán. Nem volt más zászlaja, mint a Bárányé. Nem fize-
tett rosszért rosszal. Nem látogatta meg a rókát (Lk 13,31–32). Jól
tudta, hogy a kígyóra és galambra utaló példázat csak Jézus Lelke ál-
tal megváltozott követõire érvényes (okosság és szelídség) (Mt 6,16).

Nem akarta hamissággal menteni életét, mert tudta Jézustól,
hogy elveszti azt. De hagyta „elveszni”, mert tudta, hogy az Igaz ál-
dozata a kereszten megmenti azt (Mt 16,24–25). Jézus Lelkével lehet
az „álnokságot” elkerülni. Ahogy errõl 1Péter 2,23-ban olvasunk:
„...nem fenyegetõzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél.”

Bödecs Barnabás: Az „üvegfalú ház” 
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DR. FABINY TIBOR:
A tudós-inas vallomása

Kedves professzorom, tanszéki elõdöm egy 1953 õszén írt levelé-
ben ezzel a meglepõ szófordulattal örvendeztetett meg: „Én a ma-
gam részérõl befogadlak, elszegõdtetlek tudós-inasnak. Leveled-
ben olyan erõs nyoma van egyháztörténeti készségednek, hogy
ezt nem hagyhatom kihasználatlanul. Ezért is kezdek hozzá vá-
lasz-írásomnak, bár igen sok a dolgom…”

A szigorú és tekintélyes Sólyom Jenõ professzort akkor ismer-
tem meg, amikor 1949 õszén elkezdtem Sopronban teológiai ta-
nulmányaimat. Az elsõ félévben még nem a sokak számára félel-
metes egyháztörténetet adta nekünk elõ, hanem egy alapos,
krisztocentrikus propedeutikát „Bevezetés az egyház tanításába”
címmel. Ma is õrzöm azt a vékony papírra stencilezett, sûrûn gé-
pelt, 20 oldalnyi jegyzetet, amelyben a tömören megfogalmazott,
lutheri tanításon alapuló biblikus tanítást akarta az elsõ éves hall-
gatók szívébe és elméjébe plántálni.

1951 õszén új intézményünknek, az Evangélikus Teológiai Aka-
démiának elsõ dékáni tisztét is elfogadta. Jól emlékszem, amit ak-
kor, a feszült egyházpolitikai helyzetben a fasori gimnázium épü-
letében tartott évnyitónkon mondott: „A teológiának kétféle õrkö-
dést kell végeznie az egyházi törvények alkotásakor: õrködnie kell
azon, hogy hamisan ne hivatkozzanak a Bibliára, és õrködnie kell
azon is, hogy a zsinat munkájában igazán érvényesüljön az, ami
valóban Isten szava.”

Amikor 1952-ben osztályidegen voltom miatt kérdésessé vált
tanulmányaim folytatása és ordinációm, akkor õ – és Veöreös Imre
otthonigazgatóm – állt igazán mellém, és biztosított feltétlen tá-
mogatásáról.

1953 nyarán Pápára kerültem segédlelkésznek. A parókiától 5
percnyire fekvõ nagyszerû református gyûjtemény könyvtára ki-
váló alkalmat adott nekem, hogy a diákéveim alatt elkezdett egy-
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háztörténeti kutatást ott egyre intenzívebben folytathassam.
Amikor errõl örömmel értesítettem Jenõ bácsit, õ többek között
ezt válaszolta: „Valósággal jó érzés számomra, hogy azt a témát
választottad, amelyrõl írtál. Elsõsorban azért, mert Gáncs Aladár
sokszor bíztatott, foglalkozzam Bauhofer Györggyel. Te ugyan
egyelõre Mária Dorottyát tetted kutatásod tárgyává, de ez nem
számít semmit. Kénytelen vagy alaposan foglalkozni Bauhofer
Györggyel, s ez úgy jelentkezik számomra, mint az elsõ lépés a
Gáncs-adta feladat teljesítése felé…”

Amikor 1954 nyarán csöglei lelkésszé választottak, onnan, 30
kilométer távolságból is szenvedélyesen folytattam kutató mun-
kámat, bár a hat falu gondozása és a nehéz szórványhelyzet ezt
nem tette könnyûvé. A „Papensia” könyvtárában Pongrácz József
professzor felejthetetlenül elõzékeny és lelkes támogatásával az
egykori pest-budai skót zsidómisszió angol nyelvû forrásaira buk-
kantam, és ennek alapján közöltem a reformkori budavári esemé-
nyek történetét Jenõ bácsival. Õ írásomat Ottlyk Ernõvel is lekto-
ráltatta, aki azt persze túl pietistának vélte.

Jenõ bácsi 1955 októberében hosszú, 4 sûrûn gépelt oldalon ref-
lektált tanulmányomra. Mivel kritikája egyúttal mintegy ars poeti-
cája a tudós egyháztörténésznek, közlöm megõrzött levelének ezt
a részletét. „Ajánlom, tedd magadévá azt az egyháztörténelmi
felfogásomat, hogy éppen akkor igazán egyháztörténelem a mun-
kánk, ha nem kérygma. Mindegyiket a maga helyén. Egyszerûen
szólva: ne mondd, hogy ezt vagy azt az Isten csinálta, ezt vagy azt
az Isten megakadályozta, stb. Kettõs az érvem: 1. Az egyháztörté-
nésznek is szól a 2. parancsolat: Ne vedd hiába Isten nevét! 2. Az
egyháztörténész se mûveljen theologia naturalist, ne olvassa ki az
eseményekbõl, hogy mi az Isten akarata, se elõre, se hátra! Gon-
dolj csak arra, milyen könnyen mondják ki: ezt vagy azt a személyt,
kort, intézményt az Isten megítélte… Honnan tudjuk, hogy »meg-
ítélte«? Azért, mert változás történt? Ha valaki nem prédikálhat
többé, valóban azért nem prédikálhat többé, mert az Isten megítél-

Dr. Fabiny Tibor: A tudós-inas vallomása

83



te addigi prédikálását? Tagadom, hogy efféle beszédre jogunk van.
De különben sem az határozza meg igazán a szolgálatunkat, az
egyháztörténelmi szolgálatunkat sem, mire van jogunk, mire nincs,
hanem a mandátumunk… No de valószínûleg ennyi is elég az ér-
velésbõl. Ne féltsd az Isten nevét kerülõ egyháztörténészt a szín-
telenségtõl! Van neki elég módja rá, hogy megmutassa a szimpá-
tiáját valaki vagy valami esemény iránt…” Válaszomban mindjárt
megírtam, hogy nagyon hálás szívvel fogadtam tanácsait, és „érez-
tem, hogy nagyon is rászorulok ezekre a megjegyzésekre”.

Az 1956-os forradalom utáni rövid, átmenetileg kedvezõ egy-
házpolitikai helyzetben Sólyom professzor mindent megtett an-
nak érdekében, hogy Mária Dorottyáról és Bauhoferrõl lassan ter-
jedelmesebbé vált tanulmányom a Sajtóosztálynál megjelenjen,
de a következõ idõszak ÁEH-diktálta légkörében ez már nem vált
lehetõvé. De máig is hálával õrzöm azokat az aprólékos kritikai
megjegyzéseket, amelyeket több, részletes levelében közölt ve-
lem, a fiatal csöglei lelkésszel, és amelyek végén oly kedvesen írta
saját kezével: „Meleg üdv. családtól Családnak. Ölellek: Jenõ b.”

A távoli Veszprém megyébõl azután õszinte együttérzéssel kö-
vettem az 1958 utáni fájdalmas budapesti eseményeket. Amikor
olykor szüleimhez felutazhattam Pestre, többször felkerestem a
levéltárat, ahol munkaköpenyében, poros akták fölé hajolva dol-
gozott a tanszékrõl 1956-os kiállása miatt eltávolított tudós pro-
fesszor. Késõbb, miskolci lelkészségem idején is, majd amikor én
lettem az egyháztörténet tanára, sokszor találkozhattam az õsz
hajú, sorsát emelt fõvel viselõ tudóssal. Többször megkérdezte, nem
kellemetlen-e számomra a vele való állandó kapcsolat. Én nem tit-
koltam a vele való együttérzést és az iránta érzett köteles hálámat.

Amikor 1973-ban megbízást kaptam az evangélikus gyûjtemény-
ügy harmadik ágának, egy evangélikus országos múzeumnak a
megszervezésére, az Üllõi úti levéltár néhány raktárhelyisége adott
helyet a 2. világháború óta gazdátlan fõvárosi anyag rendezésére.
Azokban az években, 1974 és 1976 között sokszor volt alkalmam a
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találkozásra és beszélgetésre. Mindig megtapasztalhattam Sólyom
professzor segítõkészségét és azt a felelõsséget, amelyet a méltat-
lanul megalázott tudós a mindennek ellenére szeretett egyháza és
azon belül az egyházi gyûjtemények ügye iránt tanúsított.

Emlékét mindvégig kegyelettel õrzöm.

FERENCZY ZOLTÁN:
Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk

(Róm 14,8)

Szüleim, mivel tudták, hogy lelkész szeretnék lenni, a Fasori Gim-
náziumba írattak be. Dr. Sólyom Jenõ volt a gimnázium vallásta-
nára. Õ is tudta, hogy a teológiára készülök. A negyedik tanév be-
fejezése elõtt magához kéretett. Elmondta, hogy a nyáron a Pro
Christo evangéliumi diákszövetség konferenciát rendez Tahiban
gimnazisták és egyetemisták számára. Mivel tudta, hogy szüleim
igen szegények, a konferenciai meghívó mellé odaadta a részvéte-
li díjat. Igen emlékezetes élményem maradt a részvétel. Akkor ta-
lálkoztam elõször hívõ fiatalokkal, akik nemcsak olvasták, hanem
magyarázták is a Bibliát.

Sopronban folytatódott, megerõsödött kapcsolatunk. Otthonában
– többek között – megismerhettük õt mint családapát. Egy alkalom-
mal – minden bejelentés nélkül – eltûnt közülünk. Aztán megjelent
kezében egy csecsemõvel. Mintha fölfokozódott volna mosolya. Kö-
zölte szíve örömét. Tanítás volt ez is: Isten ajándéka az édesapaság.

Az Országos Egyház Levéltárában többször meglátogattam.
Soha szóba nem jött eltávolításának eseménye. Szürke köpenyé-
ben beilleszkedett a levéltári munkába. Nem panaszkodott. Nyo-
ma sem volt rajta a belsõ nyugtalanságnak. Félreállítva is benne
élt az egyház életében. A hozzá forduló tanítványaiban ébreszt-
gette a kutatás örömét, fontosságát. Jenõ bácsi munkálkodásának

Ferenczy Zoltán: Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk

85



eredménye megmutatkozott abban, hogy a lelkészek közül töb-
ben foglalkozni kezdtek egyházunk múltjának kutatásával.

Budapestre kerülése után rendszeresen végzett igehirdetõi ki-
segítõ szolgálatot a rákoshegyi és rákoskeresztúri gyülekezetek-
ben, melyek közösségében családom élt. Mindig jóval az istentisz-
telet megkezdése elõtt megérkezett. Kisalakú, szürke vulkánfíber
táskájából kivette a Luther-kabátot, könyveit, aztán beszélgetni
kezdett az érkezõ gyülekezeti tagokkal. 

Határozott, jól érthetõ mondatokban prédikált. Igehirdetése
középpontjában az élõ Krisztus állt. Hirdette a bûnbocsánat aján-
dékának fontosságát. Szavaiból érezni lehetett, hogy olyan valaki
hirdeti Isten Szavát, aki tanított, ismereteket adott át. Magáról ke-
veset szólt. Az Igehallgatók érezhették, hogy olyan valaki szól
hozzájuk, aki benne él a Szentírás világában. Sok esetben közölte,
hogy milyen megbízással áll a szószéken. Mi a feladata igehirdeté-
sének. Számolt az igehallgatók befogadóképességével. Valóban
IGE-hirdetõ volt: a mennyei üzenetet, a Jó Hírt adta át a gyüleke-
zetnek.

Jenõ bácsi meleg kapcsolatban volt szüleinkkel. Haláluk után
õt kértük a temetési szolgálatra, amit készségesen elvállalt. Ajkán
mindkét alkalommal az örök élet beszéde szólalt meg.

„Az Evangéliumot hirdesd, ne a Törvényt, akkor nem lesz ige-
hirdetésed moralizmus.” Ebben a tanításában vallott számomra
arról, hogy õ mit tart az igehirdetésben döntõnek: az Evangéliu-
mot. Igyekeztem eleget tenni kérésének, tanításának. Volt idõ, kü-
lönösen szolgálatom végsõ szakaszában, amikor az idõszak teoló-
giájának megfelelõen Törvényt hangsúlyozó igéket jelöltek ki.
Most mit tegyek? – elevenedett meg bennem a kérdés. Jenõ bácsi
tanácsa az Evangélium hirdetésére kötelezett.

„Az orvos tudja, hogy betege – elõbb vagy utóbb – meg fog
halni. De ennek ellenére igyekszik meggyógyítani a beteget. A lel-
ki szolgálatban is hasonló a helyzet.” Jenõ bácsi ezekkel a szavai-
val arra tanított, hogy kettõs szemlélettel kell nézni a gyülekezeti
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tagokra. Egyfelõl az Istentõl elkészített jövendõ részeseit kell látni
bennük. Másfelõl meg kell szólaltatni azt, amit Isten üzen nekik a
mindennapok gondjaiban, bajaiban, örömeikben és feladataik-
ban. Nem a halállal kell fenyegetni az igehallgatókat, hanem az Is-
tentõl elkészített örök jövendõvel kell megörvendeztetni õket.

Amikor fölfüggesztettek állásomban, nem engedték meg, hogy
születendõ gyermekemet megkereszteljem. Jenõ bácsi fölkeresett
otthonomban. Erõsítõ, bíztató, bátorító szívvel állt mellém. Sza-
vának hitele volt, mert õ is a félreállítottak közé tartozott. Nehéz
helyzetemben segített rajtam Jenõ bácsi tanítása az Egyházról,
Krisztus Testérõl.

Halálos ágyán magához kéretett. Közölte, hogy úrvacsorát
vett. Kérte, hogy temessem el. Megmondta az Igét: Róma 14,7–9.
Elmondotta, hogy ez az Ige kísérte végig életében. Arra kért – két-
szer is! –, hogy ne Húsvétról prédikáljak, hanem errõl az Igérõl.*

Krisztus Keresztjét hordozó ember volt. Csendes alázattal elfo-
gadta az élete vége felé rámért megkülönböztetést. Az örök élet
bizonyosságában távozott az életbõl, melynek értelmét és célját
megtalálta.

DR. HAFENSCHER KÁROLY:
Találkozásaim Sólyom Jenõvel

Fasori kisdiák koromban két évig hittan tanárom volt. Illõ tiszte-
lettel viseltettünk iránta, három lépés távolságot tartott õ is. Szi-
gorú volt, de megértõ, tudós embernek sejtettük. Nála tanulni kel-
lett a hittant, nem gyerek-bibliaórát tartott, hanem tananyagot
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adott át és követelt meg. 1938-ig volt tanárunk, és három másik
hittantanárommal tudom õt összehasonlítani: Dezséry Lászlóval,
Scholz Lászlóval és Grünvalszky Károllyal. Mindegyik tanárunk
más és más volt, de mind a négyen tanítani és nevelni egyaránt
akartak. Sólyom Jenõ, emlékszem, többször említette a néhány
évvel azelõtt tartott gödöllõi jamboree-t (1933, Gödöllõ), gyakran
szólt a római katolikus–protestáns viszonyról, hiszen az 1938. évi
eucharisztikus világkongresszus elõtt voltunk. Mi, kisdiákok nem
nagyon értettük, amit hittantanárunk mondott. Arra is jól emlék-
szem, hogy Sólyom Jenõ megkérdezte valamennyi evangélikus
osztálytársamat evangélikus hátterérõl, és kedvesen említette,
hogy ki volt közülünk a gyõri pietista Torkos, a dunántúli Jánossy
vagy a nógrádi Szontágh család sarja. Így egy kis hazai egyháztör-
ténelmet is tanulhattunk.

Teológus hallgató koromban, Sopronban ugyanaz az arc foga-
dott. Sólyom Jenõ számon tartotta a Fasorból érkezõket, s noha a
hallgatóságot magázta, minket tegezett. Mindjárt az elsõ hónap-
ban tudtul adta, hogy aki a Fasori Gimnáziumból jött, az nála csak
jeles lehet. Ez azonban nem kivételezést jelentett, mert ha nem si-
került a jeles szintet elérni kollokvium alkalmával, visszaküldött,
és két hét múlva újra kellett jelentkezni. Egyházjogból velem is
megtörtént ez. A tanár úr ugyanis egyházjogot is tanított a ma-
gyar egyháztörténeten kívül. Nála a magyar egyháztörténetben is
Luther személye és tanítása volt a tájékozódási pont. Reformáto-
runkhoz viszonyítva értékelte a 16. századtól kezdve a lelkésze-
ket. Sokszor hivatkozott Schulek Tiborra, aki abban az idõben Bor-
nemisza Péterrel foglalkozott, és az õsi evangélikus énekkincset
próbálta megszerettetni egyházunk népével.

Fülembe cseng, ahogy megszólított bennünket minden óra
elején: Kolléga Urak! Megropogtatta az „r” hangot. Szépen, vere-
tesen beszélt magyarul, õ volt az egyetlen erdélyi a tanári karban.
A kolozsvári háttér segítséget jelenthetett a soproni evangélikus
és kolozsvári protestáns teológia jó kapcsolatában is.
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Néhány vonást megemlítek, amire a mai napig jól emlékszem:
tõle tanulhattam meg, hogy a magyar reformáció sok tekintetben
más volt, mint a németországi egyházjavítás. Nálunk nem annyi-
ra Luther személye állt az érdeklõdés középpontjában, mint in-
kább maga a kereszténység megújulása. „Míg Németországban
sokszor szól a lelkesedés a bátor németnek, addig nálunk az Isten
igéjének szeretete a buzgóság kútfeje… A magyar reformátorok-
nak mind az a gondjuk, hogy a törvény és az evangélium tisztán,
hamisítatlanul közöltessék a hívekkel… Luther hû tanítványainak
tanításában a Szentírás megbecsülése nem egyszerûen a humanis-
ta forrástiszteletbõl táplálkozik, hanem abból a szükségérzetbõl,
hogy a bûnös ember választ kapjon tehetetlenségében kérdésére:
kiben bízzam, hogyan üdvözüljek? Míg Luther hazájában és más-
felé a felsõség intézkedései tették általánossá a reformációt, addig
nálunk ebben a korban egyedül az igehirdetés.”

Sólyom Jenõ tragikusnak tartotta, hogy a magyar protestantiz-
mus már a 16. század második felében kettészakadt. Noha egyér-
telmûen lutheri alapon állt, hangsúlyozta, hogy református test-
véreink állnak hozzánk legközelebb ma is.

Mindig keményen beszélt az ellenreformációról. Nála Werbõ-
czyrõl is mást hallottunk, mint a középiskolában, és a rekatolizá-
ciót erõltetõ Habsburgokról szintén másként, mint ahogyan a Hó-
man-Szegfû történettanítás országszerte errõl beszélt.

Egyértelmûen evangélikus tanítást nyújtott anélkül, hogy az evan-
gélikus ortodoxia csapdájába esett volna, bár õseink már Luther
neve mellé ezt írták: „divinus Lutherus”. A magát az isteni ke-
gyelem koldusának tartó Luthert komolyan vette, rajta tájékozó-
dott, és csodálta Isten irgalmát.

Érdekesnek tartom, hogy nála az egyháztörténetet kétféleképpen
tálalva kaptuk: idõrendben egyfelõl, másfelõl tematikusan, ún. ösz-
szefoglaló fejezetekben (az evangélium hirdetésének története, a ma-
gyar Biblia története, az istentisztelet története, egyházi énekeink,
templomaink, szeretetszolgálatunk, missziói munkánk múltja és
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jelene). Úgy találtuk, hogy ez a kettõs módszer egyszerre adja a
magyar egyháztörténet hosszmetszetét és keresztmetszetét.

Budapestre került az Evangélikus Teológiai Akadémia, miután
megszûnt egyetemi jellege. Sólyom Jenõék is felkerültek a fõvá-
rosba. Ebben az idõben az Akadémián angol nyelvet tanítván,
többször találkoztam vele. 1958 után két helyen rendszeresen ta-
lálkoztunk: minden vasárnap a Deák téri templomban és legalább
hetenként egyszer a Levéltár fûtetlen, akkor kietlen földszintjén.
A vasárnapi istentisztelet után, hétfõn rendszeresen felhívott, és
õszintén megmondta véleményét a prédikációról. Hangsúlyozta,
hogy várja az evangélium hirdetését és a vigasztalás szolgálatát,
hiszen mindannyian vigasztalásra szoruló emberek vagyunk. Az
igehirdetést nem üzenetnek tartotta, hanem Jézus Urunk jelenlé-
tében megszólító szónak, vagyis nem csupán a szentségtanítá-
sunkkal kapcsolatban kell beszélnünk az in, cum, sub jellegrõl, ha-
nem az igehirdetésben is, az igehirdetéssel is, az igehirdetés szol-
gai formája alatt is a gyülekezet Urának a jelenléte a döntõ. Mivel
a sajtómunkában abban az idõben hetente volt szerkesztõbizott-
sági ülés, rendszeresen meglátogathattam a Levéltárban. Egysze-
rû körülmények között fontos, hasznos, pontos munkát végzett.
Minden alkalommal valamit tanulhattam tõle. Mutatott értékes
kéziratokat, ritkaságokat a Kárpát-medence evangélikusságának
életébõl, ahogyan azt egy levéltár tükrözheti.

Utolsó találkozásom 1976 karácsonyán volt. Lánya telefonált:
„Édesapánk nagyon gyönge, ha lehet, még ma jöjjön ki úrvacsorát
osztani.” Szenteste délutánja volt. „Siess Károly, mert most sok
dolgotok lehet” – mondta halálos ágyán is udvariasan. Néhány
óra múlva gyermekei jelenlétében meghalt. Nem felejtem el, ró-
mai testvéreim életgyónásnak hívják, amikor a kérdésekre kis szü-
netekkel mondta a választ: vallom, bánom, megbocsátok, hiszem.
Éreztem, hogy utoljára találkoztunk. Hálás voltam Urunknak,
hogy az utolsó óráiban még szolgálhattam neki.

Közös Urunknak adok hálát, hogy Sólyom Jenõvel találkozhattam:
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életében, halálos ágyán és azóta írásaiban, cikkeiben és könyvei-
ben. Szeretett családjával együtt örömmel és hálásan emlékezem
én is Luther egy magyar tanítványára, kedves tanáromra és gyü-
lekezeti tagunkra.

ITTZÉS GÁBOR:
Életre tanító mester

„Historia est magistra vitae” – tartja a régi, bölcs mondás. A törté-
nelem az élet tanítómestere. Mégis mintha – furcsa ellentmondás-
ként – a történészek, a történelem tudós professzorai nem ritkán
a jelen kérdéseitõl és problémáitól elzárkózó, tudományuk rejté-
lyeibe belefeledkezõ lények lennének. Mondanivalójuk nem nagyon
van a napi feladatokkal, gondokkal küszködõ kortársak számára.

Sólyom Jenõ professzort nem ilyen tudósnak, nem ilyen tanár-
nak ismertem meg.

Édesapám kortársa volt, ugyanabban az évben születtek. S ba-
ráti kapcsolatban is lehettek: az édesapámtól örökölt könyvek kö-
zött õrzöm doktori disszertációjának dedikált példányát.

Rá emlékezve két „tanításáról” szeretnék szólni, amelyek szá-
momra életre szóló mondanivalót hordoztak.

Az elsõ a kritikai szemléletre vonatkozik. „Urak, semmit ne fo-
gadjanak el tekintély alapján!” – hangoztatta nem is egyszer jel-
legzetes hanghordozásával. Bizonyára ott volt emögött történészi-
tudósi tapasztalata, tanácsában mégis tulajdonképpen az apostoli
intelem köszönt vissza: „... mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsá-
tok meg...” (1Thessz 5,21). Egy olyan korban, amelyben egy önmagát
abszolúttá tevõ rendszer és ideológia szorításában éltünk, számom-
ra nagy segítséget jelentett ez a gondolat a belsõ, szellemi önálló-
ság megõrzéséért vívott naponkénti küzdelemben. Mint ahogy
késõbb, amikor az egyházvezetés az ún. diakóniai teológiát dekla-
rálta egyházunk hivatalos teológiájának, s erõltette rá a teológia
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mûvelõire, a lelkészekre és egyházunk egész népére, ez a Sólyom
Jenõtõl tanult szemlélet is segített a sokak által fenntartás nélkül
elfogadott „ideológia” kritikus vizsgálatára.

A másik, amire hálásan emlékezem vissza, az a biztatása vagy
talán inkább intése volt, ami a leendõ igehirdetõknek szólt: ne fe-
lejtsék el sohase, hogy a tanítványok az evangélium hirdetésére
kapták Jézustól a megbízatást (Mk 16,15). Ebbõl pedig az követ-
kezik – s ezt õ újra meg újra hangsúlyozta –, hogy az igehirdetõ
soha nem jöhet le a szószékrõl úgy, hogy az evangéliumot ne hir-
dette volna. S mivel az igehirdetõt mindig újra fenyegeti akár az,
hogy csak törvényt hirdessen, akár az, hogy mondanivalója pusz-
ta etikai üzenetté váljék – ami különösen is a diakóniai teológia
követelményrendszerében vált állandó kísértéssé –, az igehirde-
tésre való készülés közben jó volt nem egyszer visszagondolni
professzorunk figyelmeztetésére. Egy-egy textus üzenetének
megtalálásáért viaskodva, sokat segített ez az intés, hogy ne elé-
gedjek meg a könnyen adódó, olcsó megoldással. Mert ha igehir-
detésemben nem szólal meg az evangélium, akkor tulajdonkép-
peni küldetésem teljesítésével maradok adós.

KÁNTOR LAJOS:
Álom és való

Kolozsvár központú családtörténeti dokumentumok gyûjtése, könyv-
be rendezése nyittatta fel velem újra Dr. Sólyom Jenõ – számomra
Jenõ bácsi (anyai nagynéném férje) – néhány régi levelét, amelyeket
a hatvanas évek elsõ felében nekem írt. Ezek a levelek egyrészt
beletartoznak a még rendezetlen (több százból vagy inkább több
ezerbõl álló) levélgyûjteményembe, másrészt folytatásai azoknak
a beszélgetéseknek, amelyekre köztünk Budapesten és Kolozsvárt
került sor. A meghitt rokoni kapcsolat mellett szakmai (irodalmi)
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kérdések is táplálták a leveleket, sokszor nagyon hétköznapiak: a
Budapest–Kolozsvár távolságot akkoriban még nem volt könnyû át-
hidalni, a szerkesztõi, irodalomtörténészi munkámhoz szükséges
könyveket beszerezni. Jenõ bácsi hosszú idõn át összekötõ kapocs
volt a Széchényi Könyvtár felé – õ ezt is, mint minden nemes szolgá-
latot, készségesen és rendkívül lelkiismeretesen végezte. A köztünk
lévõ tekintélyes korkülönbség ellenére korán megérezhettem, hogy
partnernek tekint számára is fontos kérdések tisztázásában.

Ezt bizonyítja 1962. december 26-án küldött levele is, amely-
bõl érdemes hosszabban idéznem, mert az õ gondolkodásmódjára
vet fényt. Megköszönve a hónap elejei levelemben kifejtett néze-
teket, érték és mérték összefüggésein gondolkodik el, majd rátér
a realizmus értelmezésére. Íme, az idevágó fejtegetés: „…Bizo-
nyosnak azt látom, hogy a »realizmus« körül azzal kezdõdött a bi-
zonytalankodás, hogy efféle, afféle jelzõvel kellett ellátni a megér-
tés érdekében: maga a szó, egymagában megszûnt egyjelentésû
lenni. Vajon nem úgy történt-e, hogy bálvány lett a realizmusból?
Kezdetben talán igazán a realisták kerültek be ebbe az irodalomesz-
tétikai skatulyába, de aztán egyfelõl kirakták onnan azokat, akik nem
feleltek meg egy bizonyos jelzõjû realizmusnak, másfelõl be kellett
szorítani másokat a rang kedvéért, de ehhez az kellett, hogy addig
boncolják õket, amíg elõ nem került belõlük valamiféle »realizmus«.

NB. Hasonló válságot él át a mi korunkban a »humanizmus« és
a »humanista« kifejezés.

Könnyû persze nekem ilyen megállapításokat tennem, amikor
nem problémám, hogy fejezzem ki magamat efféle dolgokban. Té-
ged azonban sajnállak, hogy mondanivalódat írótársaiddal egy-
képpen hozzá kell igazítanod az irodalomesztétikai szótárhoz, és
ez bizony nem történelmi szótár, hanem normatív, szabályozó
szótár. Kívánom, hogy legyen további fejlõdés abban az irányban,
amelybe mutatsz: »…de már általában elvetik a realizmus – anti-
realizmus merev, dogmatikus felosztást«.

Kettõnk beszélgetésében mindenesetre érdekesnek tartom, hogy
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véded az álmodozást, Te véded, nem én. Úgy látszik, nagyon is jó
volt gondolkodnom Krúdy Gyula írásain, mert így magamban is
határozottabb lett a fõ szempont: az író írjon csalás nélkül, ne ha-
zudja valónak azt, ami álom. Nincs semmi baj, ha az olvasó is tud-
ja: álom az, amit olvas.

Már most jöhet az a tétel, hogy az álomból elõlegezett »való«
olvasásából lendítõ erõ származik. Tõlem ugyan jöhet, de azt ké-
rem, hogy ne fogadtassák el velem a tételt diktatórikusan, hanem
hagyják, hogy gondolkozzam rajta dialektikusan és történelmileg
és az emberismeret alapján…”

Az idézet, úgy vélem, pontosan jellemzi Sólyom Jenõt, aki kész
volt meghallgatni mások érveit, mindig tanulni is akart a vitákból
– de megvolt a maga határozott véleménye is (ami akár módosul-
hatott), s ennek olykor finom iróniával adott kifejezést. Az is meg-
figyelhetõ a levélrészletben, hogy még egy magánlevélben sem volt
tanácsos teljesen eltekinteni a mindenütt mûködõ cenzúrától.

1964. július 14-i keltezésû az a Sólyom Jenõ-levél, amely mint-
egy magyarázatul szolgál egy életút és életmû oldalágára, a teoló-
gus „kirándulásaira” az irodalomtörténet és filológia területére.
Elsõ könyvemet (Írástól – emberig, 1963.) nyugtázza, köszöni
meg, többek között ezekkel a szavakkal: „…külön is köszönöm a
belé írt sorokat – hozzám. A filológus szónak van több jelentése,
kereshetjük annak értelmét, amely mindkettõnk törekvésére érvé-
nyes. Egyébként én mintegy rákényszerültem arra, hogy olyan ta-
nulmányokat írjak, amelyek filológusnak mutatnak. Én ezeket a
tanulmányokat szívesen írom, de szívesebben írnék ezeken kívül
másféléket is. Olyanokat, amelyek a múltbeli valóság megismeré-
sére nem csupán a könyvbe rekedt emlékek alapján igyekeznek.”

Még egy passzust feltétlenül ide kell iktatnom e levélbõl, mint-
hogy itt is a „való” (az álom ellentéte?) kerül a középpontba:
„Könyved olvasása közben az az érzésem, hogy feszül Benned a
megírhatás korlátja és az indulatokban gazdag élet ábrázolása
korlátlanságának a vágya. (Bocsánat a képzavarért!) Gyakran fog-
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lalkoztat a kérdés (a kutatásig, végiggondolásig nem jutva), hogy
vajon valamikor is kifejezhette-e magát valaki úgy, hogy nem be-
folyásolta a korlátok tudata. Nem azt kérdem, »kifejezte-e«. Vol-
tak, akik megtették, de aztán kiderült róluk, hogy fejjel mentek a
falnak. A képet folytathatnám, fejleszthetném. Most elég, ha vala-
mit megsejtesz abból, amit kifejezni szeretnék. Mindenképpen
azt kívánom Neked, hogy légy képes, légy erõs a valóság és igaz-
ság szolgálatára, és légy hûséges erre, tudd mindennap újra kez-
deni. Az »újrakezdés« is többjelentésû szó, olykor az opportuniz-
musra utal, a mindenkori korlátok okos tudomásulvételére. Nos,
én azt kívánom Neked, hogy Nálad az »újrakezdés« jelentse az ön-
kritika naponkénti frissülõ lendületét, és azt az elszántságot,
hogy a valóságot és az igazságot a korábbinál, a megszokottnál, a
szabályosnál valósabban és igazabban írd meg ezentúl.”

Ezeknek a levélbeli soroknak a történelmi és életrajzi hátterét
nyilván nem nekem kell kifejtenem. Bölcsességük és erkölcsi ere-
jük azonban engem is segített a „többjelentésû szó”, az újrakezdé-
s(ek) gyakorlásában. 

Persze, nem csupán ezt köszönhetem Jenõ bácsinak, ám ez
egyike a legfontosabb megtanulandóknak.

KEVEHÁZI LÁSZLÓ ÉS KEVEHÁZINÉ CZÉGÉNYI KLÁRA:
Találkozások

Ki tudja, hányszor találkoztunk? Voltak futó és tartós alkalmak is.
Voltak hétköznapiak és ünnepiek is. Voltak vidámak és általunk
féltek, amikor nekünk kellett beszámolni. Ki tudja, hogy öt eszten-
dõ alatt hány elõadását hallgattam, vagy hányszor ültünk együtt
egy-egy szemináriumi órán. Aztán sokszor találkoztunk még a
Teológiai Akadémia elvégzése után is Budapesten és másutt is.
Hála Istennek sok találkozásunk volt.
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Én azonban nem egyszerû, hanem kiemelkedõ, nekem jelentõs
találkozásokra emlékszem. Olyan alkalmakra, amikor Sólyom Jenõ
professzorom egyre közelebb került hozzám. Hála Istennek, hogy
ilyenek is voltak.

Az „elsõ” ilyen találkozásunk még Sopronban volt. Nem is egy-
háztörténeti órán. Elsõéves teológus voltam, s délután találkoz-
tunk, az Akadémia épületében, talán a Könyvtárban. Kérdéssel
fordultam a professzor úrhoz. Õszintén meg kell mondjam, nem
emlékszem, mit kérdeztem tõle. Úgy emlékszem, az éppen hallott
elõadással volt kapcsolatos a kérdés. De nem is ez a lényeges és
emlékezetes. Hanem a kapott válasz: „Megfontolom, és néhány
nap múlva válaszolok.” Ez volt az elsõ igazi találkozás, egy még
szinte „bagolynak” számító fiatal teológus találkozása a hazai
egyháztörténet tanárával. Abban biztos vagyok, hogy tudott volna
azonnal is válaszolni, könyvcímeket is adhatott volna, ahol a kér-
désnek utánanézhetek. De Sólyom Jenõ azt mondta, hogy kérdé-
semet elõször megfontolja! Más szóval a fiatal teológus talán nem
is lényegbevágó kérdését õ komolyan vette. Megfontolta, forgatta
magában. Elvitte magával. Sõt: utánanézett a válasznak. S arra is
emlékszem, hogy néhány nap múltán megszólított. Elmondta ki-
alakított válaszát. De – s ez is jellemzõ volt rá – hozzátette: ez
még nem végleges válasz. Még foglalkozni fog a kérdéssel. 

Hát így találkoztam elõször igazán Sólyom Jenõ professzorral.
S így tanultam meg én is egy életre: nem kell mindig mindenre
azonnal válaszolni. Lehetek én is õszinte azzal, hogy gondolkod-
nom kell és gondolkodni akarok a kérdéseken. S mindenkinek a
kérdését komolyan kell vennem. Örülök, hogy egyháztörténeti vo-
nalon is sokat tanultam tõle, de egyik legnagyobb és életre szóló
„leckéje” ez volt számomra.

„Második” találkozásunk már az Országos Levéltárban történt,
Budapesten. Már nem lehetett professzorunk! S én megint kérdés-
sel mentem hozzá, ezt már talán kérésnek is lehet venni. Pilisi lel-
kész voltam, most tudatosan készültem a találkozásra. Itt már a
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kérdésre is emlékszem. Akkor már az egyháztörténet „eljegyzett-
je” voltam. A magyar reformáció történetével szerettem volna
foglalkozni. Azon belül is egyetlen magyar reformátorral, akinek
élete megfogott: Sztárai Mihállyal. A kérésem pedig az volt, hogy
segítsen ebben elindulni, hol is kezdjem a munkát? Pontosabban
hol kell utána néznem? Joggal mondhatta volna, hogy nem pro-
fesszor már, forduljak máshoz. De Sólyom Jenõ professzorom ma-
radt, nem is lett volna az, aki, ha nem így tett volna. Megint ko-
molyan vette a kérdést és kérést, sõt örömét fejezte ki és bizta-
tott. Persze megint nem adott azonnali választ. Türelmi idõt kért,
most talán néhány hetet is. S amikor a megjelölt idõpontban fel-
kerestem, szürke levéltári köpenyében, kezében árkus papírral fo-
gadott. Máig is õrzöm azt a néhány oldalas kézzel írt feljegyzést,
amelyen szerzõk, cikkek és könyvek nevei, címei voltak feljegyez-
ve, persze professzori pontossággal megjelenési idõvel és hellyel
is, sõt néhány eligazító mondattal. Azt lehet mondani, hogy ami
akkor elérhetõ és fontos volt, az ott volt a papíron. De megint hoz-
zátette: ez csak a kezdet. Ha igazán foglalkozni akarok Sztáraival,
akkor minden cikk és könyv még sok útmutatást fog adni, sõt a
munka sok levéltári kutatást is jelent majd. Mennyire igaza volt!
Harmincegynéhány éve egyre inkább látom.

Ez a találkozás azt jelentette nekem: a fáradhatatlan professzor,
az egyháztörténet szerelmese alázatosan vállalva a félreállítást is,
mindenkit szívesen fogad és örömmel igazít útba. Ez a találkozás
a munkámhoz adott életre szóló ösztönzést. S most, amikor nagy-
jából három évtized után a Sztárai-monográfia elkészült, hálásan
emlékszem ösztönzõ és sokszor biztató professzoromra, aki elin-
dított ezen az úton. Ez volt „második” találkozásunk.

A „harmadik” találkozás már nem személyes volt. Akkor történt,
amikor itt már nem volt lehetõség találkozásra. Ekkor már elkezd-
tem a munkát, amiben elindított, s néhány évig még – igen elfogó-
dottan – taníthattam az õ tárgyát is. S mégis újra „találkoztunk”.
Ekkor került kezembe igazán gondolkodva és készülve az órákra,
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meg a Sztárai munkával kapcsolatban is, a könyve, doktori disszer-
tációja: Luther és Magyarország. Két név együtt. Azt hiszem, ez a
kettõ együtt volt Sólyom Jenõ szívügye. Lehet mondani, hogy
egész életében Luther tanítványa volt, nemcsak mint egyháztörté-
nész. Magyarország pedig nemcsak munkája kutatási területe volt,
hanem életadó hazája is, még akkor is, ha ez az ország nem is volt
mindig „kegyes” hozzá. S ebben a disszertációban a két nagy téma
együtt szerepel. Sok írása megjelent elõtte és utána is, de élete
„alapmûvének” én ezt a könyvet tartom. S ezen a könyvön keresztül
találkoztam újra professzorommal. Egy ilyen emlékezésben nem
az idézés a fontos, hanem a lényeg: ez a könyv tanított meg a re-
formáció korának becsülésére. Mert ebben írta meg a tudós hitval-
lását is: minden tisztelete István király mûvének. Amit tett, felejthe-
tetlen és tagadhatatlan. De az evangélium igazán a 16. században,
a reformációban érintette meg igazán és mélyen magyar népünk
szívét. Más szóval a reformáció misszió is volt a javából. Így talál-
koztam újra tanárommal ezen a könyvön keresztül, s megtanul-
tam tõle, hogy aki a hazai egyháztörténettel foglalkozik, annak elsõ
számú leckéje a magyar reformáció és kora. Aki ezt nem érti, alig-
ha érti a többit. Aki elõtt ez felnyílik, az „kulcs” lesz az utána kö-
vetkezõ korok számára is. Ez volt „harmadik” találkozásunk.

De el kell mondanom, volt még egy szép találkozásunk vele és
feleségével nekem és feleségemnek, aki kõszegi származású. „Ha-
zajártunk” már akkor is nyári szabadságra a kis kerti „Lusthaus-
ba”, ezt készítgettük nyugdíjas otthonunknak is. Egyik nyáron Kõ-
szegre jött nyaralni pár napra a Sólyom házaspár is. Természete-
sen meghívtuk õket, s „természetes”, hogy elfogadták a hívást,
meglátogattak bennünket. Itt találkoztunk igazán mindkettõjük-
kel úgy, mint akik „atyai” és „anyai” szeretettel gondolnak tanít-
ványaikra. Jenõ bácsi tele volt kérdésekkel, tanácsokkal a kis kerti
lakot alakító és modernizáló munka terén. Éreztük szinte még ag-
gódását is: hogyan tudjuk ezt a kis házikót lakássá alakítani? Eb-
ben a találkozásban ismertük meg a professzoron és levéltári ku-

BARÁTOK ÉS TANÍTVÁNYOK MEGEMLÉKEZÕ ÍRÁSAI

98



tatón túl az embert, aki ismeri a mindennapi élet kérdéseit is. S
akit tanítványainak mindennapi sorsa is érdekelt. Emberileg talán
ekkor kerültünk legközelebb hozzájuk. Õk is megnyíltak, s ez ben-
nünk is ugyanezt munkálta.

Találkozásokról írtam. Arról, hogyan került Sólyom Jenõ tanár
úr egyre közelebb hozzám, hogyan lett Mesteremmé. Remélem,
lesz még találkozás. Amikor õ is, õk is és mi is Urunkkal találkoz-
hatunk. Talán már nem lesznek kérdéseink. De reménység szerint
együtt dicsérhetjük közös Urunkat és Mesterünket. 

KINCZLER IRÉN:
Tartó erõ, példa

1944 októberében érték el az orosz csapatok a Kárpátokat. Ung-
várról addigra már elmenekült mindenki, aki menni akart. A csak-
nem egészen kiürült város halálos csendben várta, mi következik.
Mi nem mentünk el.

Október 16-án éjjel édesapám egyik növendéke zörgetett be
hozzánk azzal, hogy meneküljünk, mert az elhurcolásra kijelöltek
fekete listáján édesapánk is rajta van. Három óra leforgása alatt
három bõröndbe csomagoltuk a legszükségesebb dolgokat, és egy
menekülõ autóval hajnalban elhagytuk a várost, Ungvárt, a szülõ-
városomat. Életünk egy szakasza ezzel lezárult.

Számomra ez a kiszakadás egész életemre meghatározó volt.
Minden viszonylagossá vált. Elhatalmasodott bennem az az érzés,
hogy nem tervezek semmit, engedem magam az események által
vezettetni. Megérlelõdött azonban az a gondolat is, hogy az egy-
háznak (Kárpátalján szórványhelyzetben élt az evangélikusság)
akarok segíteni ott, ahol kell, mert sötét erõk szabadulnak fel és
elsõsorban a hit ellen lendülnek támadásba. Úgy éreztem, olyan
idõk következnek, amikor kevés lesz a megszokott vallásosság; hí-
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võ, de értõ keresztyénekre lesz szükség. Én pedig sok mindent
nem értettem a hit dolgaiból.

Szüleim fájó beleegyezésével mentem 1948-ban a Teológiára, Sop-
ronba. Végtelenül árvának, sodródó falevélnek éreztem magam.
Segélyruhában jártam, és nagyon szûken volt ennivalóm. Lassan
azonban rájöttem arra, hogy jó erõk oltalmában vagyok. Fejér La-
jos posta fõigazgató otthonában otthont találtam, ahol Bérczi
Margittal (aki késõbb Szita Istvánné lett) béreltem egy szobát.

A lelki megerõsödésben és belsõ építkezésben elsõsorban a
teológiai tanárok voltak segítségemre. Öregségemig meghatároz-
ták hitemet és gondolkodásomat. Tartó erõk, példák lettek hitük-
kel, tudásukkal, szeretetükkel, felelõs magatartásukkal az akkori
hallgatók számára. Évfolyamunk férfi tagjai voltak a derékhad a
legnehezebb 40 év alatt, legtöbbjük hûséges maradt a szolgálat-
ban, és tartotta a lelket a gyülekezetekben. Mindenki számára tar-
tó erõt jelentett mindaz, amit a Teológián kapott.

Magyarnak édesanyám nevelt, aki a Pozsony melletti Bazinban
járt iskolába. A magyar evangélikus egyház történetét azonban
Sólyom Jenõ professzor szerettette meg velem, és ez lett az egyik
kedves tantárgyam. Luther és Magyarország c. könyvét késõbb is
többször elolvastam, ez Luther szeretetére is inspirált. Magyar
egyháztörténeti tankönyvét szinte állandóan használom még most
is, szolgálatom során végig segítségemre volt. Sólyom professzor
az órákon mindig élményszerûen adott elõ, de személye is bizal-
mat ébresztett. Jóindulatú és figyelmes, a hallgatók sorsa iránt is
érdeklõdõ volt. A tananyag ismertetése mellett mindig vallott is
hitérõl. Tájékozódni lehetett rajta.

A Zrínyi utcai Sólyom lakás kedves emlékem marad azért is,
mert az elsõ ádventi idõszakban az egyik estét a család körében
tölthettem. Ilonka néni nekem is adott egy verset elmondásra,
amelyet megtanultam, és még most is tudok belõle idézni (Túrme-
zei Erzsébet verse volt: Jézus a fenyvesekben).

Sólyom Jenõ professzor úrról a kõbányai gyülekezettel kapcso-
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latban is maradt emlékem. Amikor Veöreös Imre volt a gyülekezet
lelkésze, nagycsütörtökön este többször szolgált az istentisztele-
ten. Ilyenkor igehirdetõként is hallgathattam professzoromat.
Amikor a diktatúra idején õt is félreállították, többször találkoz-
tam vele a Levéltárban, ahol zúgolódás nélkül, alázattal dolgo-
zott, és ezzel példát adott arra, hogy minden körülmények között,
végig szolgálni kell.

Sólyom Jenõ professzor és otthona tartó erõk voltak annak az
évfolyamnak a számára, amely most már lassan maga is összegez,
és a végsõ szakaszhoz közeledik.

Hála legyen Istennek azokért a pásztorokért és tanítókért az
egyházban, akik a maguk idejében hitükkel, hûségükkel, szerete-
tükkel pásztorolták és segítették a rájuk bízottakat. Legyen emlé-
kük áldott!

KISS BÉLA:
Az „Evangélikus Élet” Kolozsvárt

Dr. Sólyom Jenõ teológiai professzor nevével teológiai hallgató ko-
romban ismerkedtem meg a Luther és Magyarország címû könyve
tanulmányozása során. Ugyanis – talán harmadéves koromban –
az egyháztörténet során ezt a mûvet tanulmányoztuk.

Csak évek múlva került sor személyes találkozásunkra. Közben
volt egy ’56, utána a „boszorkányégetõs” évek következtek. Hat-
éves börtönbüntetés után térhettem vissza Kolozsvárra, 1958-ban
elfoglalt állásomba. A romániai egyházak ugyanis nem indítottak
fegyelmi eljárást politikai okok miatt elítélt lelkipásztoraik ellen,
így minden hazatérõ – akinek állását idõközben nem töltötték be
– elfoglalhatta eredeti beosztását.

Egy napon – nem emlékszem a pontos idõpontra – „szép szál
úriember” kereste fel a lelkészi hivatalt. Dr. Sólyom Jenõ professzor
volt. Nagy örömömre végre személyesen is megismerkedhettünk.
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Hosszabb beszélgetésben elmondta, hogy a rokon Kántor családot
látogatta meg, és hozott számomra egy-két példányt az Evangéli-
kus Élet címû magyarországi újságból. Nagyon megörvendtem az
újságoknak, mert abban az idõben hivatalosan, postán semmilyen
vallásos jellegû anyagot mi, erdélyi lelkipásztorok nem kaphat-
tunk. Jobban örvendtem azonban, hogy dr. Sólyom Jenõ professzor
e látogatás és beszélgetés után mint Jenõ bácsi távozott az irodából.

Következõ alkalommal már úgy hozta az újságokat, hogy a vám-
tisztviselõk figyelmét kijátszva, szennyes holmit csomagolt azokba. A
vámosok nem beszélnek ugyan magyarul, de ezeket a szavakat, cí-
meket: Evangélikus Élet, Lelkipásztor, tudták és kérdezték is az át-
kelésnél, és ha találtak, elkobozták mint tiltott sajtóterméket. Ha
valakinél ilyen „inkriminált” anyagot találtak, az kockáztatott, és
az is megtörténhetett volna, hogy többé nem engedik be Romá-
niába. Jenõ bácsi kockáztatott, ezért ajándéka még értékesebbé
vált számomra.

Látogatása során arról is beszélgettünk, hogy a romániai Egy-
házügyi Hivatal által az egyházak számára továbbított állami ren-
delkezéseknek megfelelõen minden külföldi látogatásáról 3 példá-
nyos jelentést kell küldeni a püspöki hivatalba, majd onnan to-
vább a securitate számára.

Nem akarok neked kellemetlenséget okozni holmi jelentések
megírása vagy elmulasztása miatt – mondta Jenõ bácsi, és többet
nem keresett fel a lelkészi hivatalban. Az újságokat azonban roko-
ni látogatásai alkalmával mindig elhozta, és megüzente: átvehe-
tõk a rokonoknál.

Utolsó alkalommal a kolozsvári lutheránus temetõben talál-
koztunk, beszélgettünk. Rámutatott a Hantos sírra, és így szólt:
„Itt fogok majd nyugodni én is.” Akkor bólintottam, de komolyan
nem gondoltam erre. Aztán bekövetkezett számára a vég. Elhuny-
táról az akkor már rendszeresen érkezõ újságból értesültem. Nem
tudtam viszont – s ezt fájdalmasan sajnálom – hamvasztás utáni
kolozsvári temetésérõl. Senki nem értesített bennünket, állítólag
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a család kérésére.* Pedig egy fõhajtásra elmentem volna, köszö-
netképpen azokért a „veszélyes úton” szállított, örömszerzõ újsá-
gokért egyrészt, másrészt megingathatatlan kiállásáért: velünk,
erdélyiekkel való törõdéséért.

Ezt jelentette számomra dr. Sólyom Jenõ, és valahányszor asz-
talomra kerül az Evangélikus Élet, eszembe jut a drága Jenõ bácsi.

Legyen nyugalma csöndes, emléke áldott.

MAGASSY SÁNDORNÉ URBÁN MARGIT:
Cselekedeteik követik õket (Jel 14,13)

Egymás mellett laktunk Sopronban. Fényképek õrzik az elsõ idõket,
a Zrínyi utcai kertben és az Ojtozi fasorban séta közben. Mindig ott
álltak Édesanyám mellett, Ilonka nénivel. Akkor is, amikor 1948-
ban kósza hírek jöttek, édesapám hazajövetelérõl a hadifogságból.

Konfirmációnk napján délután náluk, mivel Julival barátnõk
voltunk és vagyunk mai napig, apai áldásként mondta, kezét vál-
lamra téve: „Ne felejtsd! Állj meg hûségesen!”. 1955-ben Pestre
kerültem, a Rottenbiller utcai tejüzembe. Õsz és tél jöttével ter-
mészetes volt számukra, nehéznek tartva az átjárást a Márvány
utcából, hogy felajánlják a „cselédszobát”, noha hat gyermekük-
kel laktak a nem túl nagy Rökk Szilárd utcai lakásban.

Rajtam, rajtunk tartotta szemét, hiszen kedves tanítványa
menyasszonya, barátjának leánya voltam. „Légy jó!” – mondta. A
jól szervezett, csendes, nyugodt otthon, a békés családi, papi lég-
kör – életre szóló ajándék és példakép.

Amikor levéltárosként nyugdíjba vonult, eljött hozzánk Mar-
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calgergelyibe: „Sándor! Rád gondoltam!” Megtisztelõ és megren-
dítõ volt ez. De nem volt pesti lakásunk. Csak múltunk, hiszen pá-
rom Kapi Béla unokája, vitéz Magassy Sándor fia volt, én meg
Horthy Miklós katonájának leánya, ahogyan még teológiai tanul-
mányaim alatt is hallottam, mert tábori lelkészként tûnt el édes-
apám a Donnál 1943 januárjában.

Diakónus lelkészként Jenõ bácsi Luther kabátja kísérte utamat.
Attól kezdve, hogy igehirdetési szolgálatot végezhettem, csak úgy
tudtam elképzelni, hogy megismerve édesapám, Jenõ bácsi és a
többiek, a Keresztyén Igazság munkatársainak teológiáját, ezt kell
továbbadnom.

Sopronban a temetõben, a templomban, a Zrínyi utca és az Ud-
varnoki utca táján járva mindig felélednek az emlékek, a szavak,
a mozdulatok, és erõsödik a bizonyosság: „Boldogok a halottak,
akik az ÚRban halnak meg, mostantól fogva, … mert megnyug-
szanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik õket!” (Jel 14,13)

MARSCHALKÓ GYULA:
Lelkipásztori jótanácsok

A fasori gimnázium elvégzése után a Bölcsészkar kémia-fizika sza-
kára iratkoztam be, de avval a szándékkal, hogy késõbb majd
énektanulásba kezdek, mert vágyam az operaénekesi hírnév felé
vonzott. Isten azonban közbeszólt, és egyszer csak úgy éreztem,
hogy a lelkészi hivatást kellene választanom. Ekkor levélben for-
dultam régi hitoktatómhoz, Sólyom Jenõhöz, aki közben teológiai
tanár lett Sopronban. 1942. február 27-én küldött válaszlevelét
azóta is õrzöm, hiszen életemben sorsdöntõ volt.

Ebben a levélben felidézte diákkoromról megmaradt emlékeit,
részletesen írt a hallgatók életkörülményeirõl, vagy ahogyan õ fo-
galmazott, „külsõ helyzet”-érõl, majd az alábbi lelkipásztori fi-
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gyelmeztetést kaptam: „…Számot kell vetned magadban, hogy
valóban vállalod-e a lelkészi szolgálatot a lelkészi szolgálatért
magáért, vagy pedig csak csalódásból, egy régi álom meghiúsulá-
sa miatt menekülsz vissza egy ugyancsak régi gondolathoz. Ha ez
a tervezett lépésed olyan, mint a világban és önmagában csaló-
dott ember lépése a kolostorba, akkor – nem vagy alkalmas az ide-
jövetelre. Ellenben ha a lelkészi pályát önmagában értékesnek tar-
tod, akkor jöhetsz.

Különösen nehéz a helyzeted, ha közben nem éltél eleven tag-
ként gyülekezetedben. Nem azt mondom, hogy ha eddig kerülted
a templomot, nem lehet még jó pap belõled. De legalább nyárig
önmagad számára is bizonyságot kell találnod abban, hogy

1) szorgalmasan hallgatod a gyülekezetben az evangéliomot,
2) rendszeresen imádkozol,
3) hûségesen élsz az urvacsorával,
4) naponta türelemmel olvasod a Bibliát,
5) fegyelmezetten, a tízparancsolat világos szavaihoz igazodva

élsz.
Mindez nem ment fel mostani egyetemi tanulmányaid alól. El-

lenkezõleg, mind etikai, mind gazdasági okokból célszerû, hogy
híven tanuljál, jól kollokváljál. Más azt mondaná, ez veszélyezteti
idejöveteledet… Én azt mondom, hogy ha most nem vagy hû a
kevesen, akkor nem leszel hû a sokon sem.

Végül a legfontosabb: csak akkor indulj neki a lelkészi pályának,
ha teljes õszinteséggel lemondasz »nagy terveidrõl«, mind arról,
hogy híres énekes légy, mind pedig arról, hogy »egy kitûnõ megél-
hetést nyújtó pályát« találj. A lelkészi munka ad ugyan lehetõséget
jó megélhetésre és országos hírre, de belsõleg is, sõt rendszerint kül-
sõleg is éppen az boldogul rajta, aki csak szolgálni és áldozni akar…”

Döntöttem. A tanácsokat megfogadtam, életemmel szolgálni
és áldozni akartam.
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DR. MUNTAG ANDOR:
Családtag lettem Sólyoméknál*

A gimnáziumban négy vallástanárom volt. Dr. Sólyom Jenõ
volt az elsõ. Annakidején tévedésbõl vagy egy héttel késõbb men-
tem az iskolába. Kis elsõs lévén meg is voltam ijedve. Jó anyám té-
vesztette el az idõpontot. Az elsõ óra, amin részt vettem, éppen
hittan volt. Egy õsz hajú tanárt láttam a dobogón, azt hittem, õ a
legidõsebb a tanáraim között. (Késõbb derült ki, hogy talán a leg-
fiatalabb volt.) Ez volt az elsõ találkozásom Sólyom Jenõvel.

Van egy korai jó emlékem. A Jézus és a gyermekek történettel
kapcsolatban íratott egy röpdolgozatot. Fõleg arra a kérdésre kel-
lett felelni, hogy miért „dicséri” Jézus a gyermekeket, és miért ál-
lítja elénk példának. Én azt írtam, hogy mert úgy kell õt fogad-
nunk, mint a gyerekek: hittel és örömmel. Ezt a három szót piros-
sal aláhúzta, és megdicsért érte.

A másik korai emlékem kellemetlenebb. Harmadikban egyház-
történetet tanultunk, és én azt, ki tudja miért, nem szerettem,
nem is tanultam. Sok elégtelen feleletet szereztem. Majdnem meg-
buktam. Késõbb, már segédlelkész voltam, amikor ez szóba került
vele, nem akarta elhinni, de amikor elõvette a régi tanári note-
szét, meglepõdött. A teológián mindig jelesem volt egyháztörté-
netbõl, és õ csak erre emlékezett.

Mikor azután 1943-ban Sopronba mentem, természetes volt,
hogy vele találtam meg elõször a jó kapcsolatot. Akkor ismertem
meg feleségét, Ilonka nénit, és négy gyermeküket. Azután, amikor a
bombázások miatt kérte, hogy két teológus náluk lakhasson, Szteh-
lo Matyival 1944 szeptemberében odaköltöztünk, és 1945 júniusá-
ig az egyik szobájukban laktunk. Természetesen légiriadók esetén
segítettünk a gyerekeket az Otthon óvóhelyére átvinni. Már 1943
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õszétõl rendszeresen jártam hozzájuk és nagyon jóba lettem a gye-
rekekkel, Julival, Jánossal, Jenõvel és Istvánnal (7, 5, 3 és 1 évesek
voltak), valamint a szomszédból hozzájuk átjáró, kb. egykorú Urbán
gyerekekkel, Margittal, Ágival, Emmával és Eszterrel. Sokat játszot-
tunk együtt vasárnap délutánonként. Sólyom Ilus 1945 februárjá-
ban született meg, otthon. Hozzáteszem, hogy 1947 decemberében
(én akkor már szegedi segédlelkész voltam) még egy hatodik Só-
lyom gyerek is született, Irén, akinek, Schulek Tiborék mellett, ke-
resztapja lettem. Õt csak 1948 nyarán ismertem meg személyesen.

Ilyenformán családtag lettem Sólyoméknál. A személyes kap-
csolat a mai napig tart. Jenõ bácsi kezdettõl fogva nagyon törõ-
dött velem, késõbb is állandóan írt nekem, ha valami Ószövetség-
gel vagy Lutherrel kapcsolatos, engem érdeklõ dolgot talált olvas-
mányaiban. Így vele is mindvégig megvolt a kapcsolatom. Élete
utolsó napjaiban is többször voltam náluk, beszélgettem vele.
Ezért természetes, hogy Ferenczy Zoli mellett engem is megkér-
tek a temetési szolgálatra.

DR. MUNTAG ANDORNÉ BARTUCZ JUDIT:
Szoros kapcsolat

1950 õszén kerültem Sopronba a Teológiai Akadémiára Szegedrõl.
Ritkán – talán egy évben 2-3 alkalommal – utazhattam haza. Eb-
ben a helyzetben belekerülni, késõbb szinte családtaggá lenni egy
teológiai tanárom sokgyermekes családjába, késõbbi életemet is
meghatározó élmény, tapasztalat volt.

Vasárnap délutánonként két-három teológussal együtt ott ül-
hettem a Sólyom család asztalánál Jenõ bácsival, Ilonka nénivel,
néha Wiczián Dezsõ bácsival és a gyerekekkel (ha jól emlékszem
3-13 évesek voltak) társasjátékot játszva, sokszor még együtt is
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vacsorázhattam velük. Jó idõben pedig nagy kirándulásokat tet-
tünk a soproni hegyekbe, erdõkbe.

Átéltem, milyen egy tudós professzor gyermekei körében, hogyan
szervezik meg egy sokgyermekes család életét, hogyan vesz részt
a család minden tagja a házimunkákban. Ugyanakkor volt lehetõség
arra is, hogy professzoromhoz mint lelkipásztorhoz bizalommal
forduljak személyes lelki kérdéseimmel, problémáimmal. Valószínû-
leg annak oka, hogy ennyire bekerülhettem ebbe a családba az a
korábbi kapcsolat volt, ami a Sólyom család és Bandi között a hábo-
rú, bombázások idején kialakult, és az, hogy tudták, hogy az én sop-
roni tanulmányaim alatt már terveztük késõbbi házasságunkat. 

Ez a szoros kapcsolat a budapesti teológus éveim alatt is foly-
tatódott, amikor én az Üllõi úti otthonban laktam, és bármikor
mehettem hozzájuk, és sok konkrét segítséget kaptam mindenna-
pi életem kis gondjaiban. Láthattam ennek a kedves családnak az
életét akkor is, amikor már a gyerekek gimnazisták voltak.

Amikor vidékre kerültünk, már ritkább volt a kapcsolat, de
örömmel számoltak be gyermekeik sikereirõl, egyetemre vagy je-
lentõs állásba jutásáról. Abban a korszakban sikerült ezt elérniük,
amikor egy „lelkész gyerek” csak akkor tudott bekerülni az egye-
temre, ha valami kiemelkedõt ért el tanulmányaiban.

Az utolsó, talán legmélyebben megmaradt emlékem az, ami-
kor Ilonka néni már nagyon beteg volt, ágyban fekvõ, tolószékes
beteg, és én meglátogattam, beszélgettem vele. Az egészen ter-
mészetes volt, hogy közben Jenõ bácsival is beszélgettem egy ki-
csit, vele hamarosan a hitoktatás aktuális kérdései kerültek elõ.
Amikor elérkezett a vacsora ideje, Ilonka nénit besegítették toló-
székébe, együtt vacsorázott a család, majd, ahogy ezt megszok-
tuk, mindenki kivonult a konyhába, hogy gyorsan rendet rakjunk.
Ilonka néni is kikerekezett a konyhába úgy, mint régen, elmosoga-
tott hat tányért, részt vett a közös munkában, pedig már látszott,
hogy ez nem volt számára könnyû feladat, de a megszokott ter-
mészetességgel tette. Láttam õt és Jenõ bácsit kis és nagy gyerme-
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ket nevelni, a nagy család – amibe néha rokonok, szomszéd gye-
rekek, teológusok is beletartoztak – életét nagy szeretettel és
igazságosan megszervezni, irányítani, diákokat matematikára ta-
nítani, vagy segédlelkészekkel, lelkészekkel komoly teológiai vagy
lelki kérdésekrõl beszélgetni. Felejthetetlen, életre szóló emlékek
ezek!

Jenõ bácsi általános iskolai – magyar egyháztörténetrõl írt –
hittankönyve újra meg újra segített abban, hogy kiigazodjam a
magyar egyháztörténet számomra nem olyan nagyon ismert vilá-
gában. E könyv elsõ fejezetében Jézus missziói parancsáról, az
evangélium hirdetésérõl, a hitvallásokhoz való viszonyról írott
mondatai kulcsfontosságúvá váltak abban, hogyan is szemléljem,
miben lássam az egyháztörténet tanításnak célját, irányát, vagy
azt, hogy az egyes történéseket milyen mérték alapján lehet meg-
ítélni.

DR. NAGY GYULA:
Fénylenek, mint a csillagok (Dán 12,3)

Teológus hallgatóként három vonatkozásban köszönhettem pro-
fesszoromnak nagyon sokat. 

Elõször is tõle tanultuk meg igazán megismerni sokat szenve-
dett hazai egyházunk múltját, és megszeretni nagy reformátorun-
kat, Luthert. Elõadásaiban mindig ez a biblikus reformátori teoló-
gia volt a végsõ alap és mérték. 

Másodszor: már teológuskorunkban példát kaphattunk tõle a
tudományos munkában való gondosságra és pontosságra. Elég csak
belelapozni fõ mûvének hatalmas jegyzetanyagába, hazai és kül-
földi forrásainak a gazdagságába. Ennek csak egyik példájaként
említem, hogy doktori disszertációjában több, mint 160 „Unga-
rus” (magyarországi teológiai hallgató) pontos adatait sorolja föl,
akik 1522 és 1546 között Luther wittenbergi egyetemén tanultak!
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Harmadszor: már soproni teológus éveim alatt fõleg tõle tanul-
tam meg, mit jelent a személyes kapcsolat a tanár és a hallgató
között az egyetemi elõadásokon kívül is! Õ maga és családi ottho-
na mindig nyitott volt elõttünk személyes gondjaink, kérdéseink
lelkipásztori megbeszélésére. E nélkül pedig nincs igazi professzo-
ri munka, fõleg teológusok nevelésében.

Személyes kapcsolataink második idõszaka a gazdag termésû
soproni teológus évek után tíz évvel, 1950-ben kezdõdött, a sztá-
linista Rákosi diktatúra legsötétebb éveiben. Ordass Lajos püspö-
köt már börtönbe vetették. A hatalmat az egyházban Dezséry püs-
pök vette át. A soproni Hittudományi Kar egyetemi státusát
egyetlen tollvonással eltörölték. Az új, egyházi intézménnyé vált
Teológiai Akadémián pedig 1950 szeptemberében megtörtént az
„elsõ nagy leszámolás” a Kar négy régi, hûséges professzorának
(dr. Podmaniczky Pál, dr. Deák János, dr. Kiss Jenõ és dr. Jánossy La-
jos) eltávolításával, jellemzõ módon a hallgatók egy „forradalmi
csoportjának” követelésére. Az új Teológiai Akadémia is csak egy
évig maradhatott a nyugati határszélen: 1951 õszén át kellett köl-
töznie Budapestre. Idõközben egyházunk országos közgyûlése
megválasztott az 1948-ban megüresedett rendszeres-teológiai
(dogmatikai–etikai) tanszékre. Így családommal együtt Gyõrbõl
nekem is Budapestre kellett átköltöznöm. A Belvárosban közeli
szomszédságba kerültünk a hatgyermekes Sólyom családdal. Így a
két család között az évek során bensõséges barátság alakulhatott
ki. Hogy ez mit jelentett nekem, feleségemnek és három gyerme-
künknek a Rákosi-korszak legsúlyosabb éveiben, pályám kezde-
tén, ezt talán nem kell külön részleteznem!

Egymás közelében éltük át az 1956-os szabadságharc csodála-
tos idejét is, a Rádió épületének szomszédságában, a leghevesebb
harcok középpontjában. Isten kegyelme megõrizte életünket, kis-
gyermekeinkkel együtt. Majd bekövetkezett az újabb szovjet meg-
szállás és a megtorlás idõszaka. Az egyházakra csak késõbb került
a sor. A rehabilitált és visszahívott Ordass püspök hivatala a köz-
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vetlen közelünkben volt, munkatársai lehettünk az egyházi élet
megújulásában, és a Deák téri gyülekezet volt a két család lelki
otthona. Amilyen felejthetetlen volt egyházunk rövid „lelki tavasza”
1957 elsõ felében, a minneapolisi találkozás a világ evangélikussá-
gával, olyan nehézzé vált, ami az év végén elkövetkezett: az állam-
mal megindult tárgyalások megszakítása, az Ordass Lajos és mun-
katársai ellen megindult hajsza. A Teológiai Akadémia tanári kara
külön is „súlyosan vétkezett”, mivel 1958 februárjában és májusá-
ban tartott kari üléseinken – dékáni évem alatt – a többség nem
volt hajlandó nyilatkozatban elítélni a püspököt. A nyár elején meg-
történt a mártír püspök elûzése az egyház élérõl. Közben pedig
újra visszatért a lemondott vagy külföldön idõzött „régi gárda”.

A bekövetkezett súlyos megtorlások közt így került sor a Teo-
lógiai Akadémián is a „második nagy leszámolásra”. A professzo-
rok még búcsút venni sem jöhettek el a Teológiai Akadémiára, volt
kartársaiktól és hallgatóiktól. Egyetlen kivételként – talán nagy
családjára való tekintettel – Sólyom professzor kapott új munka-
helyet a Országos Egyházi Levéltárban, majd lett annak vezetõje
dr. Mályusz Elemér halála után. 

A hatvanas évek végén elkövetkezett enyhülés idõszakában
kaptunk családommal együtt meghívást az Evangélikus Világszö-
vetség genfi központjába, a teológiai nevelés segítésére a többi vi-
lágrészben. Amikor – kilenc évre – búcsút vettünk egymástól,
nem gondoltuk, hogy ebben a földi életben már nem találkozunk
többé. Jenõ Bátyám halálának híre genfi otthonunkban ért el ben-
nünket, 1976 utolsó napjaiban. Csak lélekben vehettünk búcsút
tõle, reménységgel az új és végsõ találkozásra Isten Országában.

Legyenek ezek az emlékezõ sorok szeretetünk és hálánk láthatat-
lan lelki virágai Jenõ Bátyám és Ilonka néni kolozsvári sírján, a száz-
éves évfordulón! A sok-sok áldásért, amelyet szeretetük és barát-
ságuk jelentett családunk számára hazai egyházunk legnehezebb
évtizedeiben.
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PINTÉR KÁROLY:
Aki küzdött értünk

Gimnazistaként kerültem bele a magyar lelki ébredés sodrába. A Be-
thánia Egyesület – amelynek a keretében mûködött a CE (Christian
Endeavour) Szövetség – Alcsúton tartotta a konferenciáit. Egy
ilyen konferencián jutottam Isten kegyelmébõl élõ hitre, és lettem
tudatos keresztyén 1946-ban.

Ez a mozgalom – amint azt a neve is jelzi – egy igen tudatos
és radikális Krisztus-követést tûzött ki célul. Ehhez tartozott töb-
bek között egy zárt közösségi életforma, ahol az egyházfegyelem-
rõl nem csak beszéltek, de gyakorolták is azt. Korábban olyan
evangélikus lelkészek tartoztak a Bethániához, mint br. Podma-
niczky Pál, Gáncs Aladár, Túróczy Zoltán. 1946-ban azonban már
csak Sréter Ferenc, budavári lelkész volt ennek a közösségi moz-
galomnak az evangélikus képviselõje. A mozgalom ugyanis – s
annak teológiája – teljesen református jellegûvé vált. De errõl én
akkor mit sem tudtam.

Így kerültem 1948-ban a soproni Teológiára. Luthernek a napon-
kénti megtérésrõl vallott nézetét, vagy a „simul iustus et simul
peccator” dialektikus tételét sehogyan sem tudtam elfogadni.

Állandó vitában álltam emiatt a felsõsökkel. Nekem akkor a lu-
theránus gondolkodás bizonytalan tétovázásnak tûnt. Olyannak,
ahol a megtérést és a megszentelõdést meggyöngítik, elkenik s
nem tudnak vele igazán semmit sem kezdeni. A Bethániában meg-
szoktam, hogy az ember hitbeli kérdésekben nem lehet bizonyta-
lan és határozatlan!

Két meghatározó ébredési csoport alakult ki a Teológián. Az
Evangélikus Evangélizációhoz tartozók köre volt az egyik, a másik
a mi bethanista közösségünk. Sólyom Jenõ professzor úr – miután
megismert bennünket – másodévtõl dialógust kezdett velünk. Õ
volt az egyetlen a tanáraink közül, akit érdekelt a mi teológiai for-
málódásunk.
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Néhányunkat meghívott a lakására mind a két csoportból, és
egy-egy témáról vitát kezdett velünk. Az Evangélikus Evangélizá-
ció körébõl Labossa Lajosra, dr. Fabiny Tiborra és Cserháti Sán-
dorra emlékezem. Közülünk Zsigmondy Árpád és Simonfay Ferenc
vett részt rajtam kívül ezeken a beszélgetéseken. Professzor úr
ezekrõl a beszélgetésekrõl feljegyzést készített, amit azután gé-
pelt formában mi is megkaptunk tõle. (Ezek a dokumentumok ma
is megvannak. Végtelenül sajnálom, hogy jegyzeteim közül nem
tudom azokat elõbányászni.)

Ezek a személyes találkozások igen fontosak voltak a számom-
ra. Sokkal többet jelentettek, mint az elõadások. Az igazság az,
hogy fél évszázad távlatából ezeket az órákat már nem tudom fel-
idézni. Kivéve egyet! Azt, amikor a pietizmusról beszélt. Sólyom
professzor úr elõadása után azon nyomban kivettem a könyvtár-
ból az általa ajánlott könyvet, Payr Sándor tanulmányát a magyar
pietizmusról. Amikor megismertem a 17. századi magyar pietis-
tákat, fellelkesedtem. A Teológián sokan – pejoratív felhanggal –
„pietistának” nevezték az ébredésieket. A tanulmány elolvasása
után boldogan vállaltam ezt a jelzõt.

A pietizmus és az ébredés lelki rokonságát a Professzor úr is el-
mélyítette a számunkra. Azt ajánlotta, hogy tanulmányozzuk
együtt az egyik pietista kátéját. Úgy emlékezem, hogy Szeniczei
Bárány György kátéjáról volt szó. Szemináriumokon foglalkoztunk
azután ezzel a könyvritkaságnak számító kátéval. (Úgy rémlik,
hogy 7 vagy 8 példánya ismert csupán!) Õt az izgatta elsõsorban,
hogy a káté mennyiben tükrözi a lutheránus teológiát. Felfedez-
hetõ-e benne Luther Kis Kátéjának a hatása? Ebbe a szemináriumi
munkába Zsigmondy Árpád és Simonfay Ferenc kapcsolódott még
be. Professzor úr megbízásából Zsigmondy Árpáddal 1951 nyarán
a Széchényi Könyvtárban is dolgoztunk, és gyûjtöttük a kátéval
kapcsolatos anyagot.

Harmadévesek voltunk, amikor ez a szemináriumi munka elkez-
dõdött Sopronban. Budapesten, a Fasori gimnázium épületében is
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folytattuk tovább. Hely hiányában, a folyosó egyik ablakmélyedé-
sébe húzódva tartotta meg Sólyom professzor úr a foglalkozást.

Az õ kifejezését idézve: „sommázom” az emlékezésemet. Só-
lyom Jenõ professzor urat használta fel az Úristen arra, hogy belõ-
lem lutheránus teológus váljék. Ez nem ment egyik pillanatról a
másikra. De szavai, érvei és személyiségének az egyértelmûsége
úgy hatott és járt át, mint a kovász. Meglepetésemre, elolvasta a
rendszeres tárgyból írt szigorlati dolgozatomat. A megszentelõ-
dés volt a témám. „Elolvastam a dolgozatodat” – mondta egyik ta-
lálkozásunk alkalmával. „Kiváncsi voltam mit írtál errõl a témá-
ról? Csalódtam!” Hangjában is csalódottságot éreztem.

Igaza volt. Ez a dolgozat, amit elsõsorban Adolf Köberle könyve
alapján írtam, sokkal inkább tükrözte az evangéliumi, szabadegy-
házi körök gondolkodását, mint Lutherét vagy a lutheránus teo-
lógusokét.

Sólyom professzor úr felismerte, hogy a Teológia Budapestre
kerülésével lehetõség adódott arra, hogy a kis egyházakat, szektá-
kat tanulmányozzuk. Ez fellelkesítette az évfolyamot. Engem sze-
mélyesen is, mert már gimnazistaként részt vettem egy ilyen jel-
legû próbálkozásban, amit a Bethániában kezdeményeztek.

Zsigmondy Árpáddal a Nap utcában mûködõ „Õskeresztyén Gyü-
lekezet” megismerését és az Almássy téren lévõ „Élõ Isten Gyüle-
kezeté”-nek a tanulmányozását kaptuk feladatul. (Ma már egyik
gyülekezetnek sincs imaterme az említett helyeken.) Vizsgálódá-
sainkról jegyzõkönyvet kellett készíteni. A szemináriumi alkalma-
kon pedig személyesen is beszámoltunk a tapasztalatainkról.

A Professzor úrnak az volt a szándéka, hogy ezeknek a vallási
mozgalmaknak, közösségeknek a teológiáját és gyakorlatát kon-
frontáljuk a mi teológiánkkal és a mi gyakorlatunkkal. Rendkívül
érdekes munka volt ez. Örülnék, ha ennek az anyaga megtalálható
lenne a Teológia irattárában.

Sólyom Jenõ professzor úr szenvedélyes elkötelezettje volt a
reformátori teológiának. A legjobb értelemben volt konfesszioná-
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lis. Nem hideg objektivitással tanított minket, hanem küzdött ér-
tünk, hogy – Pál kifejezésével élve – „foglyul ejtse a gondolatain-
kat”. Meg akart bennünket gyõzni egyházunk hitbeli felismerésé-
nek az igazáról.

Csak a legnagyobb szeretettel és Isten iránti hálával gondolok Rá.

DR. PÓSFAY GYÖRGY:
Az „Egyházföldrajzi Intézet” megalakulása

Az országban levõ protestáns cserkészcsapatoknak volt egy õket
egyesítõ szervük, amit ICHTHYS MOZGALOM-nak neveztek. („ich-
thys” görög szó, magyarul „hal”-at jelent, ez volt az a titkos jel,
amelyrõl az elsõ keresztyének egymásra ismertek!) Minden évben
egy nagyszabású közös tábort rendezett ez a mozgalom Budapest
környékén, de voltak hasonló táborozások a Dunántúlon és az Al-
földön, esetleg másutt is. Bár a 16-os számú Fasori csapat – lévén
nem felekezeti, hanem iskolacsapat – nem volt ennek a közösség-
nek a tagja, de parancsnokát, Sólyom Jenõt, akirõl tudták, hogy
lelkész, többször bevonták az „ICHTHYS” megbeszélésekbe, sõt
1934-ben felkérték, hogy legyen az azévi pünkösdi tábor parancs-
noka. Ezt el is vállalta.

Így, amikor 1939 õszén megérkeztem Sopronba – és ezekben
az években Jenõ bátyám már ott szolgált – mint ismerõsök kö-
szönthettük egymást, és õ mindjárt megkért, hogy kapcsolódjam
be a Hittudományi Kar cserkészcsapatának a munkájába, amely
fõleg vezetõképzésbõl állott. Ezt én szívesen elvállaltam, és attól
kezdve ez vált folytatólagos cserkészmunkám egyik ágává. Nem
tudom már kronológiai sorrendben felsorolni, hogy ez mibõl állt,
de ezek közé tartozott évente legalább két vagy három segédtiszt-
képzõ tanfolyam, amely legalább három hónapig tartott és heti
egy másfélórás esti összejövetelbõl állt, azután a szép idõ bekö-
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szönésével legalább havi egy félnapos kirándulásból, amelyeken a
gyakorlati tudnivalókat próbáltuk továbbadni.

Tanítványának csak 1940 õszétõl mondhattam magamat, ami-
kor óráin közelebbrõl megismerkedhettem a magyar protestáns
egyházak roppant érdekes múltjával.

Egy nehézséget azonban hamarosan észrevettem. Hiányzott
egy olyan, a történelmi Magyarország helységeit bemutató tér-
kép, amelyen nem csak a nagyobb városok elhelyezkedése volt
látható, hanem kisebb falvaké is, mert hát ilyenekben is történtek
egyháztörténeti szempontból fontos események. Elmondtam ezt
Sólyom professzor úrnak, és hozzáfûztem, hogy diáktársaim is
nélkülöznek ilyesmit. Felajánlottuk, hogy szívesen segítünk ilyen
térképek elkészítésében, ha erre a professzor úr megkér.

Jenõ bátyánk nagy megértéssel fogadta ezt a gondolatot és meg-
ígérte, hogy beszélni fog e kérdésrõl a Hittudományi Kar könyvtá-
rosával. Elmúlt egy kis idõ, és az egyik órára Jenõ bátyánk egy
nagy papírtekercset hozott magával, valamint egy könyvet. A pa-
pírtekercset szemünk elõtt kibontotta, és mindjárt megláttuk, hogy
abból Nagymagyarország igen részletes térképe került elõ. „Ez nem
a könyvtárból származó példány, hanem taneszköz, tehát az egy-
háztörténeti szeminárium tulajdona. Erre ceruzával bármit szabad
ráírni, azt össze is lehet firkálni, ha erre szüksége lenne valakinek,
és azt ki tudja késõbb radírozni, amikor feljegyzéseire nincs többé
szüksége.” A hóna alatt Jenõ bátyánk egy könyvtári könyvet ho-
zott, az Evangélikus Egyház utolsó névtárát, amely még az elsõ vi-
lágháború kitörésekor fennálló helyzetet írta le. Ezekrõl a dolgokról
beszélve megemlítette, hogy hamarosan megjelenik – Wiczián
Dezsõ és az õ munkájaként – egy kétkötetes középiskolai tan-
könyv, és örülne, ha abban lennének térképek is.

Mikor ezekrõl a dolgokról beszélt, mindjárt arra gondoltam,
hogyha ez ilyen nagyszabású munkává növi ki magát, munkatár-
sakat kell szerezni. Mindjárt Sólyom Károly évfolyamtársamra
(csak névrokona a professzor családjának) gondoltam, akivel már
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elsõ éves korunkban is együtt munkálkodtam egy téma feldolgo-
zásában, és aki különösen azon a téren tûnt ki, hogy feliratokat,
címeket igen szépen tudott kézzel megírni.

Kollégám mindezt szívesen vállalta, és a közben elkészült egy-
háztörténeti tankönyv I. kötetében megjelent két térkép közül az
egyiket õ rajzolta, a másikat én. Közben mások is kifejezték kész-
ségüket, hogy ha tudnak, szívesen segítenek ilyen munkában.

Ennek az „Egyháztörténeti Szeminárium”-nak a térképek, kézi-
könyvek, rajzeszközök miatt lezárható helyre volt szüksége. Az
akkori dékán engedélyével ezért elfoglalhattuk az „Orvosi Rende-
lõ” feliratú szobát, amelyet egyébként évente csak egyszer hasz-
náltak, amikor a fakultás hivatalos orvosa a hallgatókat végigvizs-
gálta. Ennek az engedélynek a birtokában valaki egy tréfás felirat-
tal fedte le az „Orvosi Rendelõ” feliratot, és azt a táblát függesz-
tette a helyére: „Egyházföldrajzi Intézet”.

1942 õszén a munka professzionális része új lendületet kapott
azáltal, hogy a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Jogi Kara a sop-
roni teológusok számára egy kéthetes tanfolyamot rendezett Pécs
városában, amelyen sok egyéb ismeret megszerzése mellett meg-
tanítottak minket arra, hogy miképpen lehet statisztikai adatokat
– és azokon belül – kisebbségek, vallási megoszlások és egyéb
megkülönböztethetõ csoportok vizuális ábrázolását megvalósítani.
Jenõ bácsi gondoskodott arról, hogy a kb. 15 fõbõl álló csoportban
az Egyháztörténeti Szeminárium tagjaiból többen jelen lehessenek.

Újabb munkatársak toborzása is szépen haladt elõre. Erre szük-
ség is volt, mert 1942 karácsonyától az 1943. év közepéig Sólyom
Károlytól és tõlem a befejezõ szigorlatra való készülés sok idõt el-
vett.

1943. június végétõl ugyanezen év augusztus végéig sokunkat
tábori lelkész tanfolyamok elvégzése céljából katonai szolgálatra
hívtak be. Az evangélikusok egy nagyobb csoportja ennek a tan-
folyamnak a keretében Szombathelyre került. Mivel ez a város kö-
zel esik Sopronhoz, a csoport tagjainak a többsége elhatározta,
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hogy egyik vasárnap látogatást tesz Sopronban. Ezt a tervet meg
is valósítottuk, és ekkor egy pár nagyon kedves órát töltöttünk el
a Sólyom család szeretetétõl körülvéve Zrínyi utcai otthonukban.

1946. november 28-án Leskó Béla barátommal együtt – meg-
kapva a svéd egyház ösztöndíját – Svédországba utaztam további
tanulmányok végzése céljából. 18 év múlva 1964 õszén jutottam
el újra szülõvárosomba, Budapestre. Akkor pesti otthonában ke-
restem fel Jenõ bátyámat és családját feleségemmel elsõsorban
azért, hogy megköszönjem szívességét, mivel vállalta a Bruckner
család kérésére feleségem nagyapja, Dr. Bruckner Gyõzõ evangéli-
kus jogakadémiai tanár és egyháztörténész temetési szolgálatá-
nak az elvégzését.

Az utolsó találkozásunkra – emlékezetem szerint – 1972. május
végén a Gellért Szállóban, a Magyarországi Evangélikus Egyház
által a Lutheránus Világszövetség Magyarországon tartott bizott-
sági ülése tiszteletére rendezett fogadáson került sor. Csendesen
üdvözöltem Jenõ bácsit, aki – persze – megismert, de kifejtette,
hogy csodálkozott, hogy õ is felkerült a meghívottak listájára,
mert a múltban ilyesmire nemigen számíthatott. Én erre csak
annyit mondtam, hogy a meghívottak listájának az összeállítása
nem tartozott a Lutheránus Világszövetség, még kevésbé az én
feladataim közé, tehát kérdésére nem tudok felelni. Gondolom, a
Déli Püspöki Hivatalnak volt ez a feladata és lehet, hogy a hivatal
vezetésének oka volt arra, hogy a szokásos lista összetételét meg-
változtassa.

Évfolyam találkozóinkon mindig megtettük, hogy megköszön-
tük a jó Istennek hajdani tanáraink, köztük Sólyom Jenõ szolgála-
tát is, és amikor valamelyikünk tanítványai közül elkerült Kolozs-
várra, ha erre lehetõsége volt, felkereste sírját a házsongárdi te-
metõben, és ott megállva, tisztelettel gondolt mindarra, amit neki
köszönhetünk és ami segített bennünket szolgálatunk végzésében.
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DR. PUSZTAI LÁSZLÓ:
Szerteágazó kapcsolat

1932 õszén ismertem meg Sólyom Jenõt, amikor a Vilma királyné
úti Evangélikus Fõgimnáziumba került vallástanárnak a nyugdíj-
ba ment Bereczky Sándor helyére. Én akkor VII. osztályos tanuló
voltam az iskolában. Mikola Sándor igazgató úr kísérte be õt az el-
sõ órára, és mutatta be nekünk mint új vallástanárunkat. Mi, 17-
18 éves „nagyfiúk” bizonyos elvárásokkal tekintettünk az új hit-
tantanár tanítása elé. Kíváncsiak voltunk – én legalábbis – arra,
hogyan fogja tanítani a hittant? Úgy-e, mint a többi tanár a tan-
tárgyát: elmagyarázza, feladja a leckét, és a következõ órán vissza-
kérdezi, vagy pedig valahogyan másképpen, minket személyesen
érintõen? Megbeszéli-e velünk a keresztyén hit és erkölcs kérdése-
it? Megjelenése egészen szokatlan volt számunkra. Bejött az órára,
megállt a katedra mellett, végignézett a tanulókon, szinte min-
denki tekintetével találkozni akart. Kissé meghajtva fejét, üdvö-
zölt bennünket. Ez tõle nem modorosság volt, hanem – saját vé-
leménye szerint – tiszteletadás a jövõ nemzedék elõtt. (Hogy az-
tán ezt a szép szokását meddig gyakorolta, azt én nem tudom.)

A tisztaságot és a rendet is szigorúan megkövetelte. Úgy em-
lékszem, a hetedik osztályban egyháztörténetet, a nyolcadik osz-
tályban pedig hittant és keresztyén erkölcstant tanultunk. Taní-
tása nemcsak egy kidolgozott szöveg elmondása volt, hanem
meggyõzõdés, szívén átszûrt bizonyságtevés. A felvetõdõ kérdé-
seket és problémákat megbeszélte velünk. Lelkipásztorunk igye-
kezett lenni. Mikor megtudta, hogy én a lelkészi pályát választot-
tam, örült, és egyengette utamat a soproni teológia felé.

Amikor az 1938–39-es tanév kezdetétõl a soproni evangélikus
Líceumi Diákotthonban lelkész-nevelõ lettem, újból kapcsolatba
kerültem vele. Örültünk egymásnak. Amennyire szolgálati lehetõ-
ségeim engedték, igyekeztem részt venni a fakultás rendezvényein,
ünnepségein. Ilyenkor alkalmam volt beszélgetni vele. Az egykori
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tanítvány iránti szeretettel érdeklõdött életem alakulása, további
terveim felõl. Elmondtam neki, hogy szeretném teológiai tanul-
mányaimat folytatni németországi egyetemen, tervemet helyesel-
te, és ígérte, hogy ösztöndíj iránti kérvényemet az illetékes egy-
házi fõhatóságnál támogatni fogja. Tervem meg is valósult. A hallei
Luther Márton Tudományegyetem teológiai fakultásán folytatandó
Luther-kutatáshoz kaptam tanulmányi ösztöndíjat a lipcsei Gustav-
Adolf-Werktõl. Kinti tudományos kutatómunkámat teológiai dok-
torátus elnyerésével fejeztem be, ennek Sólyom professzor úr is
nagyon örült. Én voltam az elsõ teológiai doktor egykori gimnáziu-
mi tanítványai közül. Ez az öröme õszinte volt, szívének testvéri
szeretetét sugározta felém.

1944 elején kerültem újból Sopronba mint a városban levõ Rá-
kóczi Ferenc Honvéd-Gyalogsági Hadapród Iskolának és a helyõr-
ségnek protestáns tábori lelkésze. Elõdöm, Dr. Urbán Ernõ fõlel-
kész – aki, mint késõbb kitudódott, a Don-menti harcokban hõsi
halált halt – családja az Udvarnoki utcában, Sólyomék szomszéd-
ságában lakott. Felesége az én mennyasszonyom unokatestvére
volt. Többször felkerestem Urbánnét, és vele meglátogattam én is
a Sólyom családot. Késõbb a feleségemmel is. Ilyenkor a családi
kapcsolatok ápolása mellett a professzor úrral szolgálataim kérdé-
seirõl is elbeszélgettünk. A hadapródok hittantanítására és haza-
fias nevelésére vonatkozóan értékes útbaigazításokat kaptam
tõle. Az egyik Sólyom fiút pedig – melyiket, arra már nem emlék-
szem – én tanítgattam a ház melletti utcán kerékpározni a hadap-
ródiskola kerékpárján.

A II. világháború után az ágfalvai gyülekezetbe kerültem. Ek-
kor eljött hozzám Sólyom professzor úr, és szeretettel hívta fel fi-
gyelmemet arra, hogy lehetséges németországi doktorátusom ho-
nosítása. Sürgõsen adjam be az egyetemre eziránti kérelmemet,
az intézésben is segítségemre volt, és 1946. október 20-án a sop-
roni városháza nagy üléstermében a magyar királyi Erzsébet Tu-
dományegyetem Hittudományi karának doktoravató ünnepélyes
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tanácsülése Dr. Krisztics Sándor rektor és Dr. Jánossy Lajos dékán
elnöklete alatt engem a Magyar Erzsébet Tudományegyetem
evangélikus teológiai doktorává avatott. A doktorrá fogadást az
egyetemi tanács tagjai kézfogással erõsítették meg, közöttük Dr.
Sólyom Jenõ egyháztörténész professzor úr is. Ez a felejthetetle-
nül szép esemény életem legszebb élményei közé tartozik. Családi
kapcsolatunk is tovább erõsödött. A Sólyom család is meglátoga-
tott bennünket Ágfalván, amit a szeretet és megbecsülés jelének
tekinthettünk. Teológus csoportok is többször kijöttek hozzánk,
igehirdetéssel és karénekkel is erõsítették a gyülekezet tagjainak
hitét. Amikor a Teológia Budapestre került, Sólyomék is elköltöz-
tek. Nem volt idejük hozzánk kijönni elbúcsúzni, csak levélben
tették meg azt. De tovább is kapcsolatban maradtunk egymással.

Késõbb Surd választott meg lelkészévé. Ott szolgáltam huszon-
kilenc éven át, egészen nyugdíjazásomig. Országos gyûlések és
egyéb pesti utak alkalmával néha meglátogattam Sólyomékat is.
Mindig a régi szeretettel fogadtak. Még egy sajátos kapcsolat is
létrejött családjaink között: egy gyermekcsere. Iluska, a középsõ
Sólyom lány eljött Surdra egyik nyáron kétheti vidéki üdülésre, lá-
togatásra. Ugyanakkor a mi Csilla lányunk felutazott Pestre, és
Ilonka néni megmutatta neki a fõváros néhány nevezetességét. Õ
akkor még nem is gondolhatott arra, hogy valamikor még a fõvá-
ros lakója lesz.

Már az Országos Levéltárban dolgozott, amikor a Gyûjteményi
Tanács minden gyülekezettõl bekérte a régi anyakönyveket lemá-
solásra. Én is elküldtem a surdi gyülekezet legrégibb anyakönyve-
it szépen rendbe téve. Mikor Sólyom professzor úr visszaküldte a
könyveket, egy mellékelt írásban megköszönte gondos, pontos
munkámat. Jól esett ez az elismerés. Mint az egyházmegye gyûj-
teményi elõadója én is végigjártam a gyülekezeteket, és a profesz-
szor úr utasításai szerint ellenõriztem a levéltári anyagot. Ahol
szükség volt rá, segítettem azt rendbe hozni. Így egy kicsit együtt
tudtam dolgozni a professzor úrral, kedves Jenõ bácsival. Késõbb
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levéltári kutatásaim során mindig találkoztam kézírása nyomai-
val, és láthattam, hogy nagyon komoly és kitûnõ munkát végzett.

Azután egyszer csak megszûnt a kapcsolat közöttünk, mert Je-
nõ bácsi és kedves felesége hazatértek az örök hajlékukba. De a
családdal való kötelékem megmaradt.

Sólyom professzor úr emlékét hálás szívvel õrzöm és Isten ál-
dását kérem családja minden tagjának életére. Bárcsak Isten sok
ilyen értékes, tehetséges és szolgálatra mindig kész munkást ad-
na egyházának.

DR. REUSS ANDRÁS:
Akríbia

Elsõ éves teológusként 1956 szeptemberében találkoztam elõször
Sólyom Jenõ teológiai tanárral, aki ószövetségi és újszövetségi
bibliaismeretet tanított nekünk abban a tanévben. Nem lexikális
vagy formális ismereteket igyekezett közölni, hanem úgy irányí-
tott, hogy összefüggéseket lássunk, a szavak mögé nézzünk. Min-
dig tudott olyan kérdést föltenni, amelyre nem tudtuk a választ.
Figyelme nem csak a megtanulandó ismeretekre terjedt ki, hanem
a hallgatók megjelenésére, viselkedésére vagy éppen beszédére is.
Kissé pattogó hangja az elsõ pillanatban nem keltett kellemes
benyomást, de – azt gondolom, mindannyian – hamarosan észrevet-
tük a mögötte levõ jó kedélyt, iróniát és atyai felelõsségtudatot.

A második félévben átvette az Egyház és társadalom elõadá-
sát*. Az alig egyhónapos elsõ félévben Ottlyk Ernõ – amint maga
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mondta bevezetõjében – az egyház és hazafiasság, a magyar
evangélikus egyház és Magyarország témájára szûkítette felada-
tát. Sólyom Jenõ evvel szemben rámutatott a társadalmi és szociá-
lis összefüggésekre, tudatosan a marxizmus történelemszemléle-
tével szembesített, annak gyengéire is felhívta figyelmünket. Már
az elsõ órán szembefordult azzal a gondolkodásmóddal, amely a
reformáció irányzatait abból a szempontból értékelte, hogy azok
radikálisok vagy nem radikálisok voltak, és ezt az egyháztól ide-
gennek tartotta. Elvetette azt az igényt is, hogy az egyház a társa-
dalmi rendszerek kérdésében összehasonlítást tegyen, s az egyiket
jobbnak ítélje, mint a másikat. Hiszen egyáltalán nem lehet Isten
országának megvalósítását emberi vagy egyházi erõfeszítésekkel
azonosítani. Élesen elvetette az evangélikus egyház tekintetében
azt a vélekedést, hogy a püspök szava az egyház szava, mert az
egyház szava nincs tisztséghez vagy személyhez kötve, hanem
egyedül az igazsághoz.

Közel ötven év távlatából visszatekintve, 1957 tavaszának kon-
textusára is gondolva bátornak, mai világunkban körültekintve
pedig reformátorinak és korszerûnek érzem annak a professzor-
nak a szavait, aki mindig gondosan megválogatta azokat.

Évek teltek el. Újraindult a kapcsolat és más szintre emelke-
dett, amikor keresztlánya, Urbán Emma lett a feleségem. Többféle
családi és utazási okból még az eljegyzésünk is az õ lakásukon
volt. Második gyermekünket, Andrást, õ keresztelte meg egy va-
sárnapi istentiszteleten Csöglén. 

Jenõ bácsi a levéltárban dolgozott, ezért 1968–69-ben egy évre az
Üllõi úti könyvtárba kerülve, kollégája lehettem. Minden tolakodás
nélkül, atyai-testvéri módon látott el jó tanácsokkal. Amikor fontol-
gatni kezdtem, hogy doktori fokozatot szerezzek, egyrészt buzdí-
tott: igen, meg kell tenni, ez szép dolog. Másrészt lehûtött: ne hidd,
hogy ez valami nagy dolog, elsõsorban fenék kell hozzá. Szavait
pontosan idézni nem tudom, de a fenék szót egészen biztosan mond-
ta. Az õ szájában erõs szó fölötti megrökönyödésemet látva kifej-
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tette, hogy a doktori fokozat megszerzéséhez szorgalom és kitar-
tás kell, s aki megszerzi, ne gondolja magát másoknál különbnek.

Valamikor a 60-as vagy 70-es években Kelenföldön hallottam
egy vasárnapon prédikálni, nem felejtem el, milyen szokatlanul,
igen, bátran beszélt az orvosok felelõsségérõl, amely alól nem
ment fel senki.

Mások mellett hozzá is fordultam, amikor 1973-ban Káldy Zoltán
hívott, legyek ifj. Harmati Béla után a külügyi titkár. Jenõ bácsi úgy
gondolta, nem utasíthatom el a hívást, el kell fogadnom, de ne
akarjak onnan nyugdíjba menni. Harmincöt éves voltam, monda-
nom sem kell, nem a nyugdíj körül forogtak a gondolataim. Jenõ bá-
csi szavai azonban sokszor eszembe jutottak, és bátorítottak, ami-
kor 1984-ben úgy döntöttem, újra gyülekezeti szolgálatba állok.

A kapcsolatnak – magam sem hittem volna – egy újabb, külö-
nös szakasza kezdõdött, amikor Jenõ bácsi hagyatékából hozzám
kerültek a Keresztyén Igazságnak és a Masznyik-féle Luther kiadás-
nak a kötetei. Miközben a folyóirat régi évfolyamait elsõsorban
Urbán Ernõ publikációi miatt forgattam, Masznyik köteteit pedig
természetesen Luther megismerése céljából, lépten-nyomon Sólyom
Jenõvel is találkoztam. A lapszélen grafit ceruzával írt megjegyzé-
sek. (Még a levéltáros Jenõ bácsitól tanultam, hogy semmiképpen
sem szabad tintát, még kevésbé golyóstollat használni, mert idõvel
elmosódnak és még a papírt is tönkreteszik.) Az észrevételek mind
a szöveggel kapcsolatosak: a Luther szövegek fordítási hibái, a né-
met és a latin szöveg eltérései, az eredeti fontos szavai, utalások
esetleg újabb kiadásokra, vagy a folyóiratban a nevek rövidítésé-
nek megfejtése, adatok, nevek, évszámok korrekciója, értelemza-
varó sajtóhibák javítása. Megértettem belõle, hogy nemcsak mond-
ta, élte is: kiadni a kezünkbõl valamit roppant felelõsség, mert
évtizedek múltán is a helytelenhez igazodnak mások.

Így jutottam oda, hogy emlékeimben már nem a pattogó han-
gú tanítót, hanem a Jézus Krisztusnak szolgáló küzdõ, de szelíd és
alázatos tanítványt látom.
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D. SCHOLZ LÁSZLÓ:
Sorstársak

Ugyan mit is emeljek ki a sokból, gazdagból? Hét esztendõ állt kö-
zöttünk korban, de ennél közelibb a barátság. Õ ajándékozott
meg vele engem, a fiatalabbat. Kezdettõl fogva volt valami közös
a gondolkodásunkban, lélekben, az egyházunkban annak idején
ránk szabott sorsunkban. Egy ugyanaz volt a korszak, melyben
hûséggel igyekeztünk szolgálni az egyház Urának.

Kapcsolópont volt köztünk a Fasori Gimnázium. Õ követte a
vallástanári székben Bereczky Sándort, én meg õt, miután Sop-
ronba hívták meg a magyar egyháztörténet tanárának. Érdekes-
ségként említem meg, hogy a már idõs Bereczky engem hetedi-
kes-nyolcadikos koromban a lelkészi pályára bíztatott, talán csak
azért, mert vallásos verseket szavaltam iskolai ünnepségeken.
Sólyom Jenõ után aztán én kerültem az örökébe. A gimnázium évi
értesítõjében a vallástanárnak többek közt exhortator volt a címe,
ami intést, buzdítást jelent. Nos e tekintetben kitûnõ tanárra
találtak Jenõ bátyámban, mert õ valóban komolyan tudott inteni,
buzdítani, nemcsak tanítani.

1937-ben jelent meg saját kiadásban elsõ könyvem, melyet Ur-
bán Ernõvel együtt írtunk. Õ adta a címet: Krisztus hatalmában.
Két-három évvel volt nálam idõsebb, sokat olvasó teológus. Új
hangot ütöttünk meg mi akkor ketten, fiatalok. Nem én állítom
most. Egy pesti lelkészértekezleten – nagy meglepetésemre – Só-
lyom Jenõ méltatta e szóval korunk egyháztörténetét ismertetve.

Itt említem fel azt az esetemet, amely bizonyítja, hogy az õ szi-
gorúsága együtt járt gyakran humorral is. Jóval késõbb történt ez,
amikor már feleségemmel együtt hatodik gyermekünk megszüle-
tésén örvendhettünk. Engem már a hatalom Budapest-Zuglóból
vidékre, Hatvanba kényszerített. Pesten, egy keserûen borús lelké-
szi összejövetelen, hol egyházunk megtépázott sorsáról beszél-
gettünk jó néhányan, – talán 1961-ben lehetett – szünetet tartván
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a terem egyik ablaka elõtt Jenõ megszólított: „Mondd csak Laci,
nektek hány gyermeketek van?” „Hat van” – feleltem boldogan,
mert akkor már a hatodik is megszületett. „Nekünk is hat van, de
nem Hatvan!”* – szólt tréfás mosollyal. Tudott õ kedélyes is lenni.

Bár magam nem voltam történész, inkább mindig is az egyház
tanítása vonzott és az igehirdetés, mégis éreztem mûvét olvasva:
valami nagyon összeköt bennünket tudományos téren is: Luther.
Élete és mûve egyaránt! Õszinte szívvel voltunk „lutheránusok”
kezdettõl végig. Mindketten egyformán ismertük a „theologia
crucis” fájdalmát és gyönyörûségét pályánkon, és magasztaljuk
érte megfeszített és feltámadott Urunkat!

SIMONFAY FERENC:
Egy cipõben

Dr. Sólyom Jenõ teológiai tanár, a hazai egyháztörténet professzo-
ra 3 évig volt nevelõm és tanítóm, az utolsó három soproni évben:
az 1948 és 1951 közötti idõben. Nem minden évben tanított – aka-
démiai rendünk szerint –, de hatással volt rám mindenkor, ahány-
szor csak találkoztunk. Alázatos fegyelmezettsége, az egyháztör-
ténetben való felkészültsége, jól rejtett, de velünk érzõ szíve és
mindig találó humora bizony része volt lelkésszé formálódó ké-
szülésemnek. Emlékeimbõl hadd írjak le néhányat.

Volt egy évfolyamtársam, akit kétféleképpen lehetett megszó-
lítani keresztnevén: V. Rudolf és/vagy V. Rezsõ. Sok ideig mi mindig
a másik keresztnevét mondtuk be, ami nem egyezett professzor
úr megszólításával. Ezt egy darabig elnézte s utána már csak így szó-
lította fel társunkat: V. „R”. Ez így hibátlan volt. Megadtuk magunkat.
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Az a korszak teológiánkon a nagy viták idõszaka volt. Ez adó-
dott a háború utáni lelki ébredésbõl, ahol mindnyájan a nagyobb
és több igazságot kerestük. Így került elõtérbe a Szentlélekrõl szóló
tanítás, amikor a Biblia tanítását kétféleképpen értelmeztük. Be-
széltünk a mindig bennünk levõ Szentlélekrõl, és szó volt az alkal-
manként Jézusról tanúskodó isteni Lélekrõl. Ezt a szûnni nem aka-
ró vitánkat is hosszú ideig kísérte professzorunk szeretõ figyelme,
míg egyszer csak döntésre nem jutott. Valahogy így: miután hall-
gatóim nem tudnak megegyezni Isten Lelkének bennünk végzett
munkájáról, én a továbbiakban, ha a témát érintem, mindig egy
ún. „ki-be ugráló Szentlélekre” gondolok. Sok évtizeddel a történ-
tek után érzem úgy, hogy szeretett Jenõ bácsink körbejárta a ki-
mondhatatlan igazságot: a bibliai kinyilatkoztatást nem lehet
dogmatikusan megragadni.

Megint eltelt jó néhány év, én lelkész voltam egy dunántúli
gyülekezetben, amikor az Üllõi út 24-ben a folyosón találkoztunk.
Egy-két éve, hogy elveszítettem páromat, és ugyanezt élte át õ
nemrégiben. Sietett mellém lépni: hallottam a téged ért súlyos
veszteségrõl. Igen, én is tudok a professzor urat ért bánatról. Ke-
zét nyújtva ölelt át: „Feri, egy cipõben járunk”. Megsebzett szí-
vem akkoriban ritkán érezte ezt a tettetés nélküli szolidaritást.

SÜMEGHY JÓZSEF:
Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Róm 8,31)

Ma még élõ, kevés, idõs tanítványai közül az egyik én vagyok. Jó
szüleim 1931 õszén írattak be a Fasori Gimnáziumba és ennek In-
ternátusába. Õ mint vallástanár, én mint elsõs kis gimnazista
együtt indultunk a Fasorban. „Szigorúan”, lelkiismeretesen taní-
tott. Énekeket, bibliai igéket kívülrõl kellett megtanulnunk. Szá-
mon is kérte a leckét! A bibliai történeteket színesen, érdekes tör-

Sümeghy József: Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

127



ténetként tanította. Órái komolyak voltak, de nem komorak. Jó ér-
zéssel, örömmel gondolok vissza elsõs és másodikos gimnazista
korom hittanóráira. Úgy emlékszem, hogy néha péntek délutá-
nonként az internátusba is eljött hozzánk. Lagerlöf Krisztus le-
gendáiból olvasott fel néhányat. Felejthetetlenek maradtak ezek
az órák. A kisdiák fantáziánkat megmozgató színes történetek
mélyen belevésõdtek szívünkbe. És erõsödött Jézus-hitünk is!
Szinte prédikáció, tanítás volt ez akkor nekünk. A Jézus vérétõl pi-
ros vörösbegy madárka melle, és Raniero, aki a Jézus sírjánál meg-
gyújtott gyertya lángját viszi haza Itáliába…

Emlékezõ képzeletemben a vasárnap délelõtti diákistentiszte-
leten is meg-megjelenik. Gáncs Aladárral, Kemény Lajossal, Gaudy
Lászlóval, Danhauser Lászlóval együtt Sólyom Jenõ is ott áll a fa-
sori templom oltáránál.

„Szigorú” és következetes vallástanárként él emléke szívem-
ben. Egyszer pedig az osztálykönyvbe is beírt! Éppen hetes vol-
tam, és csábított a katedrán álló harmónium. (Akkoriban kezdtem
az internátusban a zongoratanulást.) Pár hangot lenyomtam, ami-
kor belépett az osztályba. Beírt az osztálykönyvbe! Mint kis, falusi
diáknak iszonyú fájdalmat okozott ez a magaviseleti „beírás”.
Egész órán át sírtam. Utóbb gyengéden megvigasztalt, és Bogsch
Sándor osztályfõnökünk is bölcsen megoldotta a „bûnt”. Az év végi
internátusi jelentésben már „jó magaviseletért és kiváló elõmene-
telért” jutalomkönyvet is kaptam. Mégis a diákosztályzat szerinti
„szigorú” minõsítést kapott magamban a Tanár úr!

A harmadik osztályt már Sopronban, õsi Líceumunkban jár-
tam. Érettségi után, 1939-tõl mint teológus ismét tanítványa,
pontosabban „hallgatója” lettem. Egyszer a lakására hívta meg a
„fasori” teológusokat. Kedves, derûs hangulatban folyt délutáni
látogatásunk. „Szigorú”, pontos rendszeretetének bizonysága volt
az, amikor könyvespolcairól levette fasori vallástanári noteszeit.
Amikor megmutatta feleleteim szép osztályzatait, ámulva csodál-
tam pontosságát és rendszeretetét.
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Tanári munkájára való emlékezésemben segítségül a leckeköny-
vemet hívom. Felkészülten, érdeklõdést keltve, lelkesedéssel adott
elõ. Pontos adatokkal dolgozott. Elõadásaiban a szembenálló véle-
ményeket ütköztette, érvelt, vitázott. A pontosságot, a lelkiisme-
retes precizitást nagyon szerette. Megtanított minket pontosan
fogalmazni. Felejthetetlenek számomra a magyar protestáns egy-
háztörténelmi elõadásai. Mintha a 16–17. századbeli reformátor
vagy a bibliás prédikátor szólna hozzánk a katedráról! Nagy sze-
retettel foglalkozott énekeskönyvünk énekeivel, általában evan-
gélikus egyházi himnológiánkkal és egyházi sajtónkkal.

Mély hatással volt rám igaz, õszinte keresztyénsége, józan evan-
géliumi hite és öntudatos, mély magyarsága. Szíve nyitva volt az
akkori népi „harmadik-utas” magyar irodalmi szemlélet elõtt. Ez
akkori írásaiban, cikkeiben nyomon követhetõ. Hûséges, hitvalló
Krisztus-hite és magyar népünk szeretete lelkében eggyé forrt. Ez a
láng olthatatlanul ott ég ma is emlékezetemben vele kapcsolatban.

Egyetemi tanári munkájában is az a bizonyos „szigor” és igé-
nyesség jellemezte. Kritikus volt, gyanakvás nélkül. Elvárta, hogy
igazsággal és lelkiismeretes pontossággal fogalmazzunk. Voltak,
akik ezért „bogarászónak” vagy „szõrszálhasogatónak” tartották.
Nem volt az! Csak igényes és kritikus volt, hogy az evangélium
hirdetésének szolgálatára készülõ ifjak minõségi emberekként,
meggyõzõdéssel higgyék és tanítsák a történelem, az élet, az
evangélium igazságait! Számára a „tan” és a „tanítás” volt a dön-
tõ, érzelemmentesen.

Érdekes, hogy egy-egy emlék milyen tartósan vésõdik be emlé-
keink sorába. Kis csoporttal, talán öten-hatan, egy „missziói út-
ról” utaztunk haza Sopronba. Talán Kemenesalján járhattunk. A
vonaton szóba került a családi élet. Akkor hívta fel figyelmünket
a tiszta papi házasságra, a megfelelõ házastársválasztásra, és
mintha csak most is hallanám, látnám: „Azután jöhetnek a gyer-
mekek!” – mondta. Valóban, Sólyom Jenõ a családi életben, gyer-
mekei keresztyén nevelésében is fénylõ, tündöklõ, tiszta példa
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volt elõttünk! Egyetemi katedráján nemcsak „elõadott”, de nevelt
is minket életünk és szolgálatunk sokféle kihívására.

Istentiszteleti szolgálatai közül véletlenül (?) utolsó soproni
szolgálatára emlékszem. Éppen szüleim meglátogatásán voltam
otthon Sopronban. A vasárnapi istentiszteleten akkor éppen õ
prédikált. Különös alkalom volt az. Akkor költözött el teológiai fa-
kultásunk Sopronból Budapestre. Minden ünnepélyesség és han-
gos búcsúztatás nélkül egyszerûen így búcsúzott el Soprontól: „Is-
ten veled, Sopron! Isten veled, soproni gyülekezet!” Ez a két mon-
dat maradt meg bennem több mint ötven év távlatából. Szép, igaz
búcsúzás volt ez akkor! Azóta megtapasztalhattuk, hogy valóban,
„ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8,31). Emlékbeszédek,
méltatások, fájó sebek emlegetése helyett szerényen ennyi volt a
búcsúzás: „Isten veled!” Hálát adok Istennek, hogy ott lehettem
azon a fekete, különös búcsúzáson, és azóta több mint fél évszá-
zad alatt megtapasztalhattuk, hogy Isten Krisztusban valóban ve-
lünk volt és van – és lesz is!

Leveleztünk is! Szeretettel õrzöm néhány levelét. Egyháztörté-
neti dolgokban kértem tanácsait és segítségét. Nagy múltú, magyar
lutheránus artikuláris vadosfai gyülekezetünkbe meg is hívtam.
Örömmel fogadta és számon tartotta hívásunkat. Fájlalom, hogy
erre az ígért útjára már nem kerülhetett sor. Néhány konferencián
még találkoztunk. A valamikori Tanár úr, Professzor úr „Jenõ bá-
tyám” lett. Utoljára az Üllõi út 24. körül, lenn az utcán találkoz-
tunk, és foghattuk meg egymás kezét.
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DR. SZABÓ LAJOS:
A köszönéstõl a közös alkotásig

Az a délután egészen más volt, mint a többi. Talán a délelõtti elõ-
adások fárasztottak el minket a szokásosnál jobban, vagy túl so-
kat beszéltünk a szünetekben arról, milyen is lesz a jövõ egyháza,
de sem kedvünk, sem energiánk nem volt arra, hogy a másnapi la-
tinórára feladott fordítást szótárazzuk és leírjuk. Délutánra ki is
ürült annak rendje és módja szerint az Üllõi úti bal traktus min-
den szobája. Egyedül maradtam, és unalmamban lassan tervez-
gettem a másnapra szóló feladatok megoldását. Volt köztük görög
preparáció és természetesen a magyarul addig még meg nem je-
lent hitvallási idézetek fordítása latinból. Ezt nagyon nem szeret-
tük. A kora tavaszi melegben kinyitottam nagyon sötét, egész na-
pos villanyhasználatot igénylõ szobánk ablakát. Néztem kifelé. 

Hirtelen jött az ötlet. Van könnyebb út! Legalábbis lenne. De
hogyan menjek oda hozzá? Hozzá, akinek asztal fölé görnyedõ
alakját minden délután és este látom a Luther-szobor mellett a le-
véltár kivilágított ablakában, amikor a szobám felé igyekszem. És
mit mondjak neki? Õ szokott néhány rövid kérdést föltenni ne-
künk, amikor a függõfolyosón vagy a levéltári épület bejáratánál
összetalálkozunk. Tõlem általában azt kérdezte meg, miután mél-
tóságteljesen, mégis alázatosan fogadta a köszönésemet: Édes-
apád hogy van? Mi újság a nyugati végeken? Többet eddig soha-
sem kérdezett, én is mindig röviden feleltem neki.

Nem beszéltek nekünk róla a Teológiai Akadémián. Talán csak
az otthonigazgató említette a legelsõ tájékoztató beszélgetésen,
hogy dr. Sólyom Jenõ egykori professzor az, aki a levéltárban dol-
gozik. Egyébként pedig épp csak eljutott a tudatunkig, hogy õ írta
azt az egyháztörténeti tankönyvet, amelyikben még volt történe-
lem és szakszerûség. A professzor úr sorsát és életét is csak jóval
késõbb ismertem meg Édesapámtól, aki rendszeresen látogatta
Karner professzort a soproni Lõvérekben és Sólyom Jenõt a levél-
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tárban. Évekkel késõbb hallottam „az eltávolítások” történetét is.
Valahogy senki sem akart beszélni nekünk a nehéz évtizedekrõl. A
professzor úr pedig, akivel nap mint nap találkoztunk, sohasem
volt bõbeszédû, önmagáról pedig fõként nem beszélt.

De vissza kell térnem a házi feladat problémájához. No, igen –
gondoltam –, õ biztos percek alatt lefordítaná, sõt még a szorgal-
mi magyar mondatot is visszaadná latinul… Addig néztem a ve-
lem szemben tornyosuló falat, a levéltár épületét, amíg meg nem
láttam, ahogy elindult, megszokott kék munkaköpenyében a föld-
szinti levéltárból az elsõ emeleti könyvtár felé. A terv egy pillanat
alatt született: az a jó, ha a mi lépcsõházunkból indulok, õ úgyis
a fõlépcsõn megy. Így mindenképp szembe fogunk találkozni, és
lesz, ami lesz, kérek tõle egy kis munkát.

Így is történt minden. Õ nem sietett, én meg-megtorpantam,
de végül összetalálkoztunk. A „tiszteletem” köszöntésre kimér-
ten, mégis kedves arccal „jó napot” kívánt. De nem kérdezett most
semmit. Így én próbáltam megtörni a csendet, és minden udvarias-
ság teljes mellõzésével ezt mondtam: „Kellene egy kis segítség! A
holnapi latin nagyon nehéz. És sok is.” Nagyon egyszerûen jött a
válasz: „Hát akkor megnézzük itt, a könyvtárban.” Az álló asztal-
nál pár perc alatt megvolt a lediktált fordítás, és csak egy mondat
kísérõ szöveget kaptam: „A segítség akkor ér valamit, ha megta-
nuljuk otthon majd a szavakat is.” Meg akartam köszönni, és
gyorsan továbbsietni, de most kérdezgetett: hogyan megy a teoló-
gia? Mit szeretek leginkább tanulni? Olvasok-e hozzá?

Többre ma már nem emlékszem, de arra igen, hogy másnap a
latinórán akkori tanárunk, Harmati Béla végképp nem értette a hi-
bátlan megoldást, amit persze még sokan vettek kölcsön este tõ-
lem. Csak nem megtáltosodott mindenki? – morfondírozott. De
hát ki árulta volna el, hogy a segítség attól jött, aki szívében és
lelkében birtokolta a csendes tanári lelkület minden kincsét. 

Ma rektorként és a Dr. Sólyom Jenõ Alapítvány kuratóriumának
elnökeként büszke vagyok a lépcsõházi köszönésekre, az egyszeri,
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de nagysikerû közös munkánkra, és nem utolsó sorban arra a tisz-
ta mozgásra, tekintetre, amit az idõs tudós jelenléte úgy árasz-
tott, hogy bizonyára minden akkori teológus társam szeme elõtt
éppúgy megjelenik, mint ahogyan én fel tudom alakját idézni. 

Az élmény néha elrejtõzik, és csak késõbb bukik fel az emlékezet-
bõl. Azért a közbülsõ idõben is létezik! Évtizedekkel késõbb a csen-
des, komoly professzor három unokáját éppen én indítottam a ke-
resztelésen, hittanon, konfirmáción át a személyes hitélet útjára a
zuglói gyülekezetben. A tanulság milyen egyszerû: sohasem tudjuk,
hogy néhány perc találkozás milyen távlatot nyit meg, és a szálak
hova is vezetnek...

D. SZEBIK IMRE:
Emlékeim

1957-ben nyertem felvételt az Evangélikus Teológiai Akadémiára.
Az elsõ évfolyamon többen voltunk, mint a többi felsõbb évfolya-
mokon együttvéve. Jenõ bácsit, így hívtuk magunk között az akkor
mindössze 53 éves professzort, már az elsõ hónapban szívünkbe
zártuk. Kezdettõl fogva kollégáinak tartott minket. Az órák kezde-
tén elõttünk mindig meghajolt, példát mutatva az egymás iránti
tisztelet magasiskolájából. Elõadásaira gondosan készült. Hallga-
tóit alapos munkára késztette, akár bibliaismereti, akár egyház-
történeti kutatás rejtelmeibe kívánta õket bevezetni. Óráira min-
dig pontosan érkezett, amint az istentiszteletrõl sem illik elkésni
a lelkésznek. Szívesen emlékezett vissza kiskõrösi segédlelkészi
élményeire, fasori vallástanári tapasztalataira. S gyakorlati utalá-
sok nélkül nem múlt el óra, így a lelkészi szolgálatra felkészítés
minden elõadásából kicsendült.

Sajátos vizsgáztatási pedagógiát vezetett be. A kollokvium után
mindig megajánlott egy osztályzatot, de rögtön hozzátette, egy
kis munkával legközelebb még jobb jegyet is el lehet érni nála. Így
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a jelesért még egyszer meg kellett birkózni az adott félév anyagá-
val, de megérte. A hallgató viszont elmélyültebben ismerte meg
akár a Biblia tartalmát, akár a hazai egyházunk izgalmas múltját.
Mivel szerette és becsülte hallgatóit, ezért könnyû volt õt szívünk-
be zárni, s szakját, eleink múltját taglaló hazai egyháztörténet iz-
galmas eseményeit elsajátítani. Elkötelezett lutheránus teológus
volt, aki a magyar reformáció, ellenreformáció történelmét éppúgy
érdekesen tárta elénk, mint a 19. századi reformtörekvések vallási
egyenjogúságáért harcoló és a nemzet függetlenségéért küzdõ
történések rendkívüli párhuzamát.

Szívesen kirándult hallgatóival a természetbe. Közvetlen be-
szélgetései ma is élénken élnek bennem. Személyes hangvétellel
szólt a természet lenyûgözõ szépségérõl, a Teremtõ e világba he-
lyezett titkairól, az életre serkentõ láthatatlan energiáról, amely
minden teremtmény végsõ forrása. Ha pedig a pilisi hegyektõl
messzebb utaztunk, a környék evangélikus múltját boldogan tár-
ta fel olykor anekdoták színes történeteivel vagy megtörtént ese-
mények váratlan fordulataival. (Ezek közé tartozott Haubner Máté
gyõri püspök kufsteini fogsága, ahova egyik lánya a betegeskedõ
édesapát önként elkísérte. S aztán amikor a fõpásztor a börtönbõl
szabadult, akkor a gyõri római katolikus püspök, Szécsényi György
hatlovas hintóval fogadta, s nemzeti hõsként ünnepelték a város-
ban katolikusok és protestánsok.) Mindig tisztelettel szólt egyko-
ri tanárairól és feletteseirõl, pedig oka lett volna más hangvételt
is igénybe vennie.

Mindannyiunkat megrázott 1958-ban történt kényszerû eltá-
volítása a professzori karból. A hat gyermekét nevelõ édesapa, aki
mindössze 54 éves, politikai nézetei miatt, hosszabb tárgyalások
után az Evangélikus Levéltárban nyert elhelyezést. A fiatalság ne-
velésére nem kapott bizalmat az illetékes állami hatóságtól.

Gyakran hívott meg otthonába bennünket házi bibliaórára. Egy-
egy igeszakasz fölötti elcsendesedés és beszélgetés feledhetetlen
marad számunkra. A meghitt hangulat és a közvetlen légkör
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okozta, hogy olykor késõ éjszakába nyúlóan illetlen ott idõztünk
Jenõ bácsi otthonában. A pohár tea és a sütemény elmaradhatat-
lan volt együttléteinken. Akiket hallgatói közül közelrõl ismert,
azokat szívébe zárta és bizalmával kitüntette. Gyakran tett jóízû
megjegyzéseket a papné-párválasztás fontosságára és az elha-
markodott döntéstõl óvta az akkor még 95 %-ban férfi hallgatóit.

Az Országos Evangélikus Levéltár vezetõjeként többször talál-
koztunk. Házasságkötésem révén áttételes rokonként tartott szá-
mon. Mindig említést tett legújabb kutatási eredményeirõl, ame-
lyeket nem publikálhatott, s amikor miskolci gyülekezeti levéltá-
runkat meglátogatta, nemcsak a különleges értékek sokaságától,
az egykori 600 holdas vattai egyházi birtok gondosan õrzött ira-
taitól és a tiszai egyházkerület Miskolcon õrzött anyagától esett
ámulatba, de a gyülekezeti könyvtár szépsége, jó néhány egyedül-
álló könyv (Luther: De servo arbitrio, Wittenberg, 1521) kézbevétele
is ámulatba ejtette. Útmutatása és tanácsai jó segítséget nyújtot-
tak a levéltári és könyvtári anyag feldolgozásában. Egyháztörté-
nészként fontosnak tartotta minden egyes dokumentum megõr-
zését a múlttá váló jelen feldolgozása érdekében. Vallotta, hogy
tanít a múlt, még ha az ember nem is tanul belõle.

Gondolataimban Dr. Sólyom Jenõ professzor, kedves Jenõ bácsi
kicsit szomorkás alakja úgy él, mint a lelkiismeretes keresztény
ember, a hazáját és egyházát megtagadni soha nem tudó édesapa
és nagyapa. Nem tehette, mert Krisztust mindenek felett szerette
és Urának vallotta. Legyen áldott érte a Teremtõ.
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SZIMON JÁNOS:
Professzor, igehirdetõ, lelkipásztor,

tankönyvíró

Elõadásai világosak, áttekinthetõk és megérthetõk voltak szá-
momra. Egyháztörténetet és egyházjogot adott elõ a soproni teo-
lógiai fakultás nagytermében és még Budapesten a Fasorban is.
Szögletes mozdulataival, jellegzetes professzori hanglejtésével,
problémák iránti érzékenységével áll elõttem több, mint ötven év
távlatából. Kemény ember volt a vizsgákon, és különösen a szigor-
latokon nem ismert könyörületet. Nyilvánvaló, hogy az egyetemi
szint elérése, érvényesítése és megvalósítása volt számára a fontos.
Nem szerette az élményekre hivatkozó teológiai gondolkodást.
Emlékszem, amikor egyik szuplikációs körutamról visszatérve,
miután egy lelkész könyvtárában válogathattam, kikértem véle-
ményét a hozott könyvekrõl. Schlatter: Erlebtes c. mûvét úgy érté-
kelte, hogy „ezzel még ráérsz”. Szavaiból kitûnt: elõször legyenek
saját élettapasztalataid, miután megkaptad az alapokat a Teológi-
án. Igaza volt abban, hogy a teológus nem pomológus, nem gyü-
mölcstermelõ, hanem Isten kegyelmének gyümölcsét hitben elfo-
gadó és továbbadó „simul iustus et peccator”.

Teológiai tanárokat Sopronban évente párszor hallhattunk a
templomban is, amint a szószékrõl az igét hirdették. Fontosnak tar-
tották ugyanis, hogy a teológia mint hittudomány ne szakadjon el
a gyülekezet életétõl, melyben majd a fiatalok szolgálnak ország-
szerte egy-egy gyülekezetben. Jó igehirdetõnek tartottam, aki nem
szakterületét akarta érvényesíteni (pl. egyháztörténeti eseményeket),
hanem a textus mondanivalóját fejtette ki világosan. Ezt nem min-
den professzorról tudom elmondani, aki a szószéken megfordult.

Lehet, hogy nem volt négyszemközti lelkipásztori beszélgeté-
sem vele. Csak kollokvium alkalmával beszélgettünk, de ez akkor
nem végzõdött pásztori vonással. Szárszói segédlelkész voltam,
amikor üdülése során, családjával meglátogatott a parókián, és
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kötetlen beszélgetésben nyílt meg elõször pásztori szíve ifjú lel-
kész-kollégája felé. Vendégkönyvembe csak egy igehelyet írt: Péld
3,7, és miután utólag a Bibliából kikerestem, éreztem a pásztori
aggódást, ami engem alázatra intett: „Ne tartsd bölcsnek önma-
gadat, féljed az Urat és kerüld a rosszat!”

Hazai egyháztörténet c. könyvét szívesen tanítottam Sopronban
a rendszerváltás után. Sokat jelentett az, hogy miközben az órákra
készültem és tanítottam, átszûrõdött mindaz az „élményanyag”
bennem, amit személyesen is átéltem, miközben a könyv íróját az
egyetemi, akadémiai katedra közelében hallgathattam mindezek-
rõl az egyháztörténeti eseményekrõl. Most már bizonyára ajánlaná
professzorom Schlatter: Erlebtes c. könyvének olvasását saját lelké-
szi, pásztori és tanítói élményeim tükrében, mert van összehason-
lítási alap is.

TERRAY LÁSZLÓ:
A kolléga úr

Így aposztrofáltuk mi, soproni teológusok, magunk között Sólyom
professzor urat, mivel õ maga rendszerint így szólított meg min-
ket személyes beszélgetésekben. Ezzel nemcsak egy szintre emelt
bennünket magával (vagy egy szintre szállt le hozzánk) – ami a
40-es évek elején nem volt éppen bevett szokás egyetemi tanárok
és egyetemi hallgatók között –, hanem ezzel arra is emlékeztetett
minket, hogy egyetemi tanulmányokat azért végzünk egy teoló-
giai fakultáson, hogy azok végeztével mi is egyházi szolgálatba
lépjünk, aminthogy õ is azt tette.

Magunkhoz közel állónak éreztük Sólyom Jenõt azért is, mert
a tanári kar legfiatalabb tagja volt, és mert cserkész is volt. 34
éves volt, amikor 1938-ban tagja lett a karnak, és 1941-ben, 37
évesen lett ún. nyílvános rendes tanár. Tõle tanultuk meg azt is,
hogy a cserkészet gyülekezeti munka is lehet.
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Hallgatóit, különösen azokat, akik az egyháztörténet iránt ér-
deklõdést tanúsítottunk, otthonában is szívesen látott, s így fele-
ségét, Ilonka nénit is közelebbrõl megismerhettük. A családdal való
kapcsolat hozta aztán magával, hogy néhányan velük együtt él-
tük át, úgyszólván családtagként, egy belvárosi, Templom utcai
pincében mint óvóhelyen 1945. húsvét hetében 4-5 napon át a
bombázást és ostromot. Ketten közülünk, Sztehló Mátyás és Mun-
tag Andor, már nincsenek az élõk sorában.

A magam részérõl tõle kaptam témát (Luther egyházfogalma),
mikor külföldi tanulmányútra jelentkeztem, és arra ösztöndíjat
kaptam. Hosszú éveken át nemcsak hogy tartotta velem, fiatal lel-
készecskével, méghozzá Norvégiában maradt „emigránssal” a
kapcsolatot, hanem hosszú levelekben adott tanácsot, biztatott
további kutatásra, szerzett egyháztörténeti adatokat, amelyekhez
külföldön nem tudtam hozzáférni. De leveleibõl az idõsebb ke-
resztyén testvér hangja is szólt hozzám. Egyik levelére különösen
is emlékszem. Mikor Norvégiában kórházba kerültem, és tíz hóna-
pos gipszben fekvés és hátgerinc-operáció várt rám, arra figyel-
meztetett, hogy osztozni fogok „azok sorsában, akik hosszú idõt
szeretteiktõl távol kell töltsenek”. Ez 1949 õszén volt, s én biztos-
ra veszem, hogy ezzel Ordass Lajosra és más hitvallókra célzott.
Ezzel hozzásegített, hogy a magam baja helyett azok felé fordulja-
nak gondolataim, akik egész más okból és más körülmények kö-
zött voltak kénytelenek távol lenni szeretteiktõl.

1960-ban nem engedték ki a második Luther-kutató kongresz-
szusra, amelyen elõadást kellett volna tartania a nyugat-németor-
szági Münsterben. „Melanchton-kutatás Magyarországon” volt a
témája. De õ rendben elkészítette kéziratát, és megküldte elõre a
kongresszus elnökségének. Megtiszteltetés volt számomra, hogy
engem kértek meg a dolgozat felolvasására a kongresszuson. Elõ-
adása benne van a kongresszus beszámolójában.

Erõs emlék maradt emlékezetemben egy külföldi találkozásunk.
Valamikor a 70-es évek elején meghívást kapott Sólyom Jenõ Erlan-
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genbe, hogy a Martin-Luther-Bund vendégeként egy hónapot ott
töltsön kutatással. Harminc egynéhány évvel korábban nem tudta
befejezni akkori témáját, az erlangeni (eredetileg altdorfi) egyetem
régi magyar hallgatóiról. Most ennek folytatására kapott lehetõ-
séget. Nekem hivatalos úton éppen akkor Franciaországba kellett
mennem. Leleveleztük, hogy Erlangenen át utazom vissza Norvé-
giába, s egy napot együtt töltünk. Ez egy ragyogóan szép május
eleji nap volt. Minden egyetemi épületet, minden szobrot, minden
mûemlék házat ismert, séta közben beszélt régi tanárairól, elsõsor-
ban Werner Elertrõl, akit nagyra tartott, de kritikus is tudott vele
szemben lenni. Beszámolt kutatásairól is, mintegy peripatetikus
egyház- és teológiatörténeti szemináriumot tartott nekem. Én pe-
dig, mint a kolléga úr egykori hallgatója, szívtam magamba az er-
langeni benyomásokat és az õ tudásából rám hulló cseppeket.

Akkor és ott hallottam tõle egy személyes vallomást. A Martin-
Luther-Bund ajánlatát az egyhónapos ösztöndíjra már évekkel az-
elõtt megkapta. De hiába mutatta be azt az egyház vezetõ püspö-
kének, nem tudta megkapni az aláírást útlevélkérvényéhez. Egy-
szer arra hivatkozott, hogy nem fog õ beszélni külföldön sem az
egyházvezetõségrõl, sem az otthoni egyházi állapotokról, õ csak
kutatásait akarja folytatni. „Épp ez a baj!” – volt a válasz. „Nem
elég hogy hallgatsz! Pozitív dolgokat kell mondani!” Végül mégis
megkapta az aláírást.

Itt Norvégiában hamar felmerült a gondolat, hogy meg kellene
írnom Gisle Johnson volt budapesti norvég lelkész életrajzát. A
kolléga úr állandóan visszatért erre a témára is leveleiben és sze-
mélyes találkozásaink alkalmával. Mikor most e sorokat írom, ép-
pen nyomdában van Johnson-életrajzom, egy 250 oldalas dolgo-
zat formájában, persze norvég nyelven. Az elõszóban hálával em-
lékezem meg mindarról a biztatásról, amit ehhez a munkához
30–40 évvel ezelõtt elsõ egyháztörténet tanáromtól, Sólyom Jenõ-
tõl kaptam.

Emlékezete legyen áldott!
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THURNAY BÉLÁNÉ SCHULEK VILMA:
A legközelebbi barát

Arra mindnyájan jól emlékezünk, hogy Apánk, Dr. Schulek Tibor,
legközelebbi barátjaként emlegette mindig Édesapátokat. Barát-
ságuk teológus korukban kezdõdött, elõször a pesti református
teológián töltöttek egy félévet. Miután a soproni helyzet kellõkép-
pen konszolidálódott, 1924. január második felétõl együtt folytat-
ták tanulmányaikat a „Civitas fidelissima”-ban, egészen új viszo-
nyok között.

Édesapánk mesélte, hogy hárman laktak egy szobában, s a kö-
zös munkában való részvételük alapján elnevezték egymást. Ha
jól emlékszem, Apánk volt a férj, Wiczián Dezsõ bácsi az asszony
s Jenõ bácsi az anyós.

Még gyermekkoromból is emlékszem, hogy mindig emlegette
Édesapánk Jenõ barátját. Idõnként egy-egy gyermek születésérõl
kapott levelet. Sokat leveleztek. Amikor Pestre kerültünk, tudom
sokszor találkoztak. Emlékszem a legutolsóra, amikor egy kará-
csonykor Édesapátok betegágyához hívtátok, s Õ vele töltötte az
utolsó órákat. Mindannyiunkat mélyen megérintett, hogy Apánk
legjobb barátja mellett tölti a nehéz órákat. Mi is csendben vol-
tunk, imádságban gondoltunk Jenõ bácsira és Rátok. Amikor este
megjött, alig tudtunk vele beszélni, annyira a búcsúzás hatása
alatt állt.

Bekeretezett fényképe haláláig íróasztalával szemben állt a
könyvespolcán.
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TÓTH-SZÖLLÕS MIHÁLY:
Vezetõ a tudomány útján –

példa a családi élet mindennapjaiban

Kapcsolatunk 1935-ben kezdõdött. Édesapám akkor íratott be a Fa-
sori gimnáziumba, és már a beiratkozásnál találkoztunk „Sólyom
tanár úrral”, aki akkor a gimnázium vallástanára volt. Az elsõ há-
rom osztályban tanított bennünket. Eleinte sokan úgy néztek a
hittan órákra mint nem fõtantárgyra, nem kell belõle érettségizni.
De néhány hónap után nagyon megszerettük ezeket az órákat.
Nyitogatta szemünket, mindig volt valami érdekes új, amit ma-
gunkkal hozhattunk. Nem egyszer élénk „vitákat” rendeztünk,
mert hát a tizenéves korban szerettünk mi is érveket, ellenérveket
felhozni. Amire emlékezem, az a felkészültsége, nyitottsága volt.
Fegyelmezettsége eredményezte, hogy abból ránk is átragadt va-
lami. Igen sajnáltuk, hogy elment tõlünk, mert kinevezték a Hit-
tudományi Kar professzorának.

Az akkori utolsó találkozásunk egyik különös alkalma volt 1938-
ban egy ifjúsági csendes héten a piliscsabai Béthelben. Akkor folyt
az Eucharisztikus Kongresszus Budapesten, és neki volt gondja arra,
hogy azon a héten – mivel szünet volt a tanításban – ne hagyjon
bennünket ide-oda csellengeni, hanem vagy ötven diákkal leüljön
beszélgetni azokról a dolgokról, amelyekkel a nagy propagandá-
val kísért vallási esemény kapcsán mint evangélikusoknak tisztá-
ban kellett lennünk. Ma legjobban így tudnám összegezni: evan-
gélikus öntudatunkban erõsödtünk meg.

1943 õszén találkoztunk újra Sopronban. Az évnyitó után mind-
járt összegyûjtött hármunkat: Muntag Bandit, Gáncs Aladárt és en-
gem, mint volt „fasoriakat”, és meghívott otthonába. Ez volt elsõ
találkozásom a családdal. Megismerkedtem Ilonka nénivel. A Zrínyi
utcai kertes családi házban akkor hatan laktak, mert még csak négy
gyermek jelentette a család jövõjét, utánpótlását. Hamar megis-

Tóth-Szöllõs Mihály: Vezetõ a tudomány útján

141



merkedtünk, és az elsõ találkozás után egyre bátrabban jártunk sza-
bad idõnkben, vasárnap délutánokon hozzájuk, és társasjátékkal
töltöttük idõnket. A gyermekekkel volt még egy külön találkozásunk
is. Harmadéves korunkban katechetikai szeminárium keretében hit-
oktatásban is gyakorlatot szereztünk. Az egyetemnek azonban nem
volt „gyakorló iskolája”, így a tanítóképzõ gyakorlójából – a Deák
tér túlsó végérõl – kísértük a gyermekeket, akiknek az órákat tar-
tottuk. Itt pedig a Sólyom gyerekekkel és a szomszédjukban lakott
Urbán leányokkal találkoztunk, õk adták a többségét a csapatnak.

Az 1944-es évben Sopront is elérte a háború. Elõször a bombá-
zások okoztak félelmet és riadalmat. December 6-án, Mikulás nap-
ján kapta az elsõ szõnyegbombázást a város, és a szõnyeg éppen
a vasútállomásra hullott. Az egyetem épülete kb. 150-200 méterre
a vasút egyik oldalán, a Sólyom család otthona ugyanilyen távol-
ságban a másik oldalon volt. Isten csodája, hogy senkinek nem
történt baja sem itt, sem ott. Pedig egy késõbbi bombázás alkalmá-
val a Zrínyi utcai ház kapufélfája mellé pottyant egy bomba. Nem
robbant fel! Bedöglött! Muntag Bandi ebben az idõben ott lakott
az egyik szobában Sztehló Matyival, és „dicsekedve” mondta: „Ne-
künk bombánk is van!” Mikor meghallottuk a hírt, rohantunk
meglátogatni – ha kell, segíteni – a családot. Nyugalom volt, semmi
pánik. Azokban a napokban nagy lelki erõre volt szükség, különö-
sen a családfõnek, és ez az erõ Ilonka néniben is ott élt. Õ ekkor
áldott állapotban várta az ötödiket.*

1944 karácsony nagy próba volt sok teológusnak, így nekem is.
Elõször úgy volt, hogy egy alkalmi teherautóval 24-én fel tudok
jutni Budapestre, de lemaradtam róla. Igaz, már nem jutottunk
volna be a városba, mert a szovjetek gyûrûje addigra bezárult. A
karácsony estéjén és az ünnepek alatt mégsem voltam család hí-
ján, mert befogadtak a Sólyom családba. Akkor nagyon éreztem,
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hogy Isten tud gondoskodni gyermekeirõl még ilyen helyzetben
is. Jenõ bácsi pedig tartotta bennem a lelket, mert hiszen a beke-
rített városban ott maradtak szüleim és húgom is.

Még egy nehéz hétvége szakadt ránk húsvétkor. A szovjetek
húsvét vasárnap hajnalán lepték el a várost. Akkor nem a megszo-
kott otthonban élt a család. Az egyedül álló házak – ráadásul óvó-
hely nélkül – nem sok biztonságot adtak. Így a belvárosban a Szé-
chenyi tér és a Templom utca sarkán álló bérházban, annak óvóhe-
lyén töltöttünk pár napot, ahol csatlakozott még hozzánk az
egyedül élõ jó barát, Wiczián Dezsõ is. Izgalmak ugyan voltak, de
Isten szeretete itt is megõrzött mindnyájunkat. Ma már szinte
mulatságosnak tûnik az a vonulás, amikor visszaköltöztünk a Zrí-
nyi utcai otthonba. A fakultás négykerekû targoncáját húztuk, tol-
tuk teológusok. A tanáraink ekkor már az utcán is reverendában
jártak. Így egyik oldalon Jenõ bácsi ballagott Ilonka nénivel, a má-
sik oldalon Wiczián Dezsõ lépkedett, kezében az e napokban hasz-
nált petróleum lámpával, fején a megszokott Eden-kalappal. Egyet-
len katona sem állított meg vagy szólított meg bennünket.

1945 tavasza nehéz idõ volt a városlakók számára. Egy sok-
gyermekes család különösen nehéz napokat élt. Környékbeli bará-
tok, kollégák (ez Jenõ bácsi állandó megjelölõ szava volt!) segítet-
tek élelmiszerrel.

Egyszer együtt utaztunk el emiatt Szakonyba. Ennek az útnak
volt egy különös élménye is. Félévzáró kollokviumot kellett leten-
nem ezen a tavaszon a hazai egyháztörténet valamelyik szakaszá-
ról. A vizsganapot „a professzorom” úgy tûzte ki, hogy azon a na-
pon, amikor utazunk, abszolváljuk a vizsgát. Úgy is történt. Azt
hiszem az egyetemi élet terén nem volt hasonló vizsgaalkalom.
Soprontól Szakonyig oda-vissza jó egy-egy óra állt rendelkezé-
sünkre. Nem ideális egy vizsgázó számára. Ez valóban kollokvium
– beszélgetés volt. Átbeszéltük a félévi anyagot, egy-egy részlet-
nél megálltunk, felhívta figyelmemet, hogy abban a korban külö-
nösen mire kell figyelnie egy egyháztörténésznek. A vizsga lezaj-
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lott az adott idõben. Otthon azután a következõ órán megkaptam
indexembe a jelest. 

Ezzel a történettel elérkeztem mondandómnak utolsó részé-
hez. Eddig elsõsorban a családi közösségre és abban kapott szere-
tetükre koncentráltam. Ilonka néni matematikus készsége, logiká-
ja és Jenõ bácsi történész-teológus vénája harmonikus életet, a
szeretetnek olyan közösségét biztosította, amit igazi örökségként
vihettek magukkal az életbe a gyermekek, akik most, amikor e so-
rokat írom már apák és nagyapák, anyák és nagyanyák.

Professzori, tanári mûködésébõl is sok indíttatást kaptam. Az
egyháztörténetet nem úgy tanította, ahogy sokan gondolnák. Az
volt a vezérelve, hogy az egyetemen már önálló munkát kell vé-
gezni, a korok történetét megírt könyvekbõl, lexikonokból, iroda-
lomból ki lehet gyûjteni, meg lehet tanulni. Inkább egyes kiraga-
dott területeken tanította meg a mozgást, a tudományos gyakor-
lat szerzését. Számomra egyik leghatásosabb témája az volt, ami-
kor egy féléven keresztül az evangéliumhirdetés történetét mutat-
ta be. Az egyházban a legfontosabb cselekedet az ige tiszta hirde-
tése. Ezt vizsgáltuk a különbözõ korokban, sok fellelhetõ prédiká-
ció olvasásában és megbeszélésében. Mi a magunk fiatalos gondol-
kodásával, lendületével hajlamosak voltunk arra, hogy ítéletet
mondjunk egyes korok igehirdetéseirõl és igehirdetõirõl. Ilyenkor
mondta nekünk – és ezt jól megjegyeztem: soha nem lehet azt
mondani, hogy egy-egy korban vagy bizonyos igehirdetõk eseté-
ben „nem szólt az evangélium”. Ha az istentiszteleten felolvassák
a textust, akkor már megszólal Isten szava, amit lehet félremagya-
rázni, de Isten Lelkének hatalmában áll felhasználni arra, hogy hi-
tet teremtsen, megtartson és megerõsítsen. Alázatos lélekre vall,
ha valaki a maga prédikációját a hangzó bibliai szó mögé helyezi,
és hisz az ige teremtõ, megváltó és megszentelõ erejében.

Élete alkonyán, sok mellõztetés, félreállítás után még volt alkal-
munk tudományos találkozásra. A 70-es években az Evangélikus
Országos Levéltár vezetõje volt, és sokszor találkoztunk egy „ak-
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tuális ügyben”. Akkor kezdõdött a levéltárak összeszedése, a „le-
véltári fondok” képzése. Ezt sokan felesleges zaklatásnak vették a
papok közül. Akkor esperes voltam a Bács-Kiskun egyházmegyé-
ben, és többször jártam nála tanulásra, bizonyos részletek megbe-
szélésére, és ezeknek a találkozásoknak lett eredménye, hogy az
egyházmegyében a „fondok” körül minden rendben volt. Levéltári
forgolódásaimban most látom hasznát és eredményét ennek a
munkának.

Mindent összegezve elmondhatom, hogy sokat tanultam taná-
romtól. A tudományos munka mûvelésében, tudományos kérdé-
sekhez való hozzáállásban. De külön ajándéka Istennek, hogy raj-
tuk keresztül megláthattam azt is, hogy a hit a tudásban is és a
mindennapi életben is jó vezérlõ, útmutató és segítõ. 

TRAJTLER GÁBOR:
Atyai barát

Jenõ bácsit – így hívtuk õt egymás közt – Sopronban ismertem meg.
Mikor fasori diák lettem, õ már nem volt fasori tanár. Amikor Sop-
ronba mint elsõ éves teológus megérkeztem, nemsokára megszó-
lított, és meghívott magához. Ez a meghívás elsõsorban a volt fa-
sori diákoknak szólt, és a vasárnap délutánokra volt érvényes.
Nemcsak engem, de minden hozzá érkezõ diákot szeretettel foga-
dott, és megismertette velünk népes családját. Számomra különö-
sen is jelentõsek voltak ezek a családi alkalmak, mert évek óta
családból kiszakítva éltem. Apám korán elhunyt, anyám 1945-ben
elvesztette pesti állását, vidékre költözött nõvéremhez. Nõvérem
családjához is csak nagy ünnepek heteiben és nyáron utazhattam,
mert nem volt pénzem a gyakoribb utazáshoz. Így a Sólyom csa-
ládhoz való meghívás számomra a családi közösséget jelentette.

Ezek a vasárnap délutánok nagyon kedvesek voltak. Nem volt
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nagy vendéglátás, de kávé mindig jutott nekünk. Jenõ bácsi tanácsa
szerint csakis cukorral ittuk, hogy szívünket óvjuk. A beszélgeté-
sekben a legkülönbözõbb témák kerültek sorra. A keresztyén élet-
vitel, a párválasztás, a papi családok problémái. Élmény volt szá-
munkra, hogy a szeretetben élõ keresztyén nagy család életében
is részt vehettünk. Nagyokat játszottunk, beszélgettünk a Sólyom
gyerekekkel.

Jenõ bácsi egyháztörténeti elõadásait érdeklõdéssel hallgat-
tuk, mert mindig más-más szempontból vizsgálta a kérdéses kor-
szakokat. Évfolyamunknak a magyar egyháztörténetet az igehir-
detés szabadsága szempontjából adta elõ. Ezzel szándékosan ké-
szített fel minket az egyház nehéz évtizedeire. De fordulhattunk
hozzá mindenféle más teológiai kérdéssel. Válaszai világosak és
puritánok voltak.

Amikor a Deák térre kerültem segédlelkésznek, sokszor láttam
õt a szószékrõl a templomban – bevallom – nem kis ijedelmemre.
Szeretettel hallgatott, és tanácsokat adott. Legjelentõsebb taná-
csa, ami igehirdetõi szolgálatomban mindmáig elkísér, ez volt:
„Gábor, addig ne gyere le a szószékrõl, amíg evangéliumot nem
hirdettél!”

Köszönöm az Úrnak, hogy Jenõ bácsi professzorom és atyai bará-
tom lehetett, és tanításával, szeretetével formálta egyéniségemet.

VETÕ BÉLA:
A tanár úr képe az emlékezés fátyolán át

Az emlékek onnan indulnak, hogy 10 éves koromban (1937-ben) a
Budapesti Evangélikus Gimnáziumban, a Fasorban vallástanárom
volt. Majd 1945 és 1949 között a soproni Teológián találkoztam
vele tanársága idején, a hazai egyháztörténet és egyházjog tanul-
mányaim során. Miután az Evangélikus Országos Levéltárban utód-
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jául választott 1973-tól egy éven át havonta 3-3 napra munkatár-
sa, 1975-tõl pedig levéltárvezetõként utóda lehettem. Mintegy
másfél évig még bejárt a levéltárba, nekem rendkívül sokat segí-
tett az új munkakörömben való indulásomkor. Azt is mondhatom,
hogy „melegcsákányváltással” adta át, én pedig vehettem át a le-
véltári munkát. Nagybetegen is többször meglátogattam józsef-
városi otthonában. Végül pedig álltam sírjánál Kolozsvárott, a há-
zsongárdi temetõben. Nagyjából negyven év az az idõ, amikor a
földi életúton párhuzamosan haladva többször volt találkozá-
sunk. Ebbõl az idõbõl adódnak azok a találkozási pontok, amelye-
ket szívesen idézek fel.

Szeretettel
Ezzel a szóval kezdõdik az a levél, amit Sólyom Jenõ 1956. augusz-
tus 13-án írt nekem veszprémi lelkészi szolgálatomba való beik-
tatásom alkalmából. Szeretettel köszöntelek... Megelevenedik
elõttem egy kép: 1945 szeptemberében álltam a soproni „fak” (az
egyetemi fakultás épületét neveztük így, ilyen természetes egysze-
rûséggel) hosszú folyosójának végében, amikor a „tanár úr” (õt
mindig így kellett hívnunk) megjelent a folyosó fordulójában.
Megismert, név szerint megszólított, magához hívott, és kedvesen
elbeszélgetett velem. Megismert? Természetesen tudta, hogy jö-
vök, hiszen ismerte a jelentkezõk névsorát. Azt is tudhatta, hogy
egykori fasori tanítványa is ott van a teológiai tanulmányait el-
kezdõk között. Mégis sokat jelentett számomra akkor az, hogy kí-
váncsi volt rám, érdekelte, hogy nyolc év elteltével mi lett belõ-
lem, mi indított a lelkészi pálya felé. Ez az érdeklõdõ szeretet
áradt belõle késõbb is, amikor figyelemmel kísérte életem útját és
az egyházban végzett szolgálatom alakulását. Ez a szeretetteljes
figyelme irányult felém akkor is, amikor utódjául választott, és
egyértelmûen engem ajánlott az egyházi vezetõségnek az addig
általa viselt tisztség betöltésére.
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Hûséggel
Ez a szó is köszöntõ levelébõl való. Hûséggel munkálkodjál... A ke-
vésen való hûség fontossága is valamiképpen az õ tanításához
kapcsolódik életemben. Az õ egyetemi elõadásain tanultam meg,
hogy nemcsak nagy általánosságban kell ismerni hazai egyházunk
történetét, fontos minden apró részlet, a kifejezések pontossága
mennyire jelentõs. Nem mindegy az, hogy bevett vagy elismert
egyház-e a mi egyházunk. Nem csupán a tanár akadékoskodása a
ragaszkodás a történeti tényekhez, hanem a hûség követelménye
mindennél elõbbre való. Egyszer azt a megbízatást kaptam a ta-
nár úrtól, hogy másoljam le a Széchényi Könyvtárban számára
Ács Mihálynak egy munkáját. Nem kis pontosságot igényelt a be-
tûhív másolat elkészítése, de ez a munka is a hûséggel végzendõ
feladat próbaköve volt. Számomra mindenképpen tanítás volt a
hûséges szolgálatvégzésre. Mindezt pedig azért tudtam megelé-
gedésre jól elvégezni, mert ennek a hûséges munkavégzésnek a
példáját láttam Sólyom Jenõnél is. Csak jóval teológiai tanulmá-
nyaim elvégzése után fedeztem fel azt – látva Sólyom Jenõ több-
féle teológiai tanári jegyzetét –, hogy az egymást követõ években
hogyan, milyen különbözõ szempontok szerint dolgozta fel a ha-
zai egyháztörténet anyagát, hol a templomok, hol a gyülekezetek
nézõpontjából, mindig ugyanazt és mégis mindig másképp. Ezért
nem volt az õ tantárgyait illetõen nyomtatott jegyzet, mert min-
dig másképpen foglalkozott az anyaggal. Hûséges és állandó mun-
kával igyekezett újabb és újabb adatokat felkutatni. Ezzel is, egész
tanári munkájával a megismerésben való kitartó hûségre akart
nevelni. Amikor tanári munkájának a hatalom szavára vége sza-
kadt, az Evangélikus Országos Levéltárban végzett hûséges szol-
gálatot. Az 1952-tõl megszûnt egyházkerületek, egyházmegyék,
egyházi testületek levéltári anyagának begyûjtésében, ren-
dezésében, jegyzékelésében hihetetlenül sok fáradságos munkát
végzett. Utódjaként minduntalan találkoztam az általa végzett
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munkákkal, s bátran támaszkodhattam azokra, mert azok a hûsé-
ges feltáró munka során elhelyezett szilárd alapkövek voltak.

Alázatosan
Ez a szó is egykori köszöntésébõl való. Alázatos maradj Isten aka-
rata iránt... Sólyom Jenõnek élete útján sok megaláztatást is el kel-
lett viselnie. Mégsem emberek elõtt alázkodott meg. Isten elõtt
volt alázatos. Istentõl fogadta el alázatosan az adott körülménye-
ket és lehetõségeket. Amikor az 50-es évek végén mint tudomá-
nyos munkatárs a begyûjtött levéltári anyagok feltárásával foglal-
kozott, a levéltári körülmények sokkal sivárabbak voltak, mint
manapság. Elõttem van az a kép, ahogyan dolgozott akkoriban a
levéltár dolgozója. Egy szûk szobában, ahol két íróasztal és négy
szék is csak nehezen fért el, dolgozott a levéltár vezetõje s esetleg
egy-egy kutató. A téli idõben olajkályha fûtés volt, a levéltári rak-
tárakban fagypont alatti hõmérséklet uralkodott, oda csak télika-
bátban lehetett belépni. Ilyen körülmények között, elfogadva a
szolgálat lehetõségét, végezte Sólyom Jenõ a rábízott munkát –
alázatosan, hûséggel.

Végül még néhány sort idézek a már többször hivatkozott üd-
vözlõ levélbõl, amit már kettõnknek (a papnak és a papnénak egy-
aránt) üzent: „Mindenképpen legyetek a békesség, szeretet, öröm,
jóság, türelem emberei – még viszonzás nélkül is. Ránk pedig gon-
doljatok szeretettel! Változatlanul sokra van szükségünk ebbõl –
ebben a kavargó életben.” Ezt írta 1956. augusztus 13-án! Mintha
csak megérezte volna azt, ami októberben és az azután következõ
hetekben, hónapokban és években bekövetkezett. De õ megma-
radt minden és mindenki iránt szeretettel, hûséggel, alázatosan.
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ID. ZÁSZKALICZKY PÁLNÉ:
Családi kapcsolatok

A Sólyom családdal testvéri és szeretetteljes viszony kötött össze.
Különösen is azért, mert Édesapátok és férjem gondolkodása, egy-
házlátása, teológiai nézetei sok vonatkozásban egyek voltak.

Édesanyátokat a szülészeti klinikán ismertem meg. Péter fiam
születése után néhány nappal, a velem szemben lévõ ágyra be-
hozták Édesanyátokat elsõ gyermekével, Juliskával. Nagyon meg-
örültünk egymásnak, s mert én már akkor gyakorlottabb anya vol-
tam, elmondhattam a kórházi rendet, tanácsot adhattam neki.
Ugyanaz volt az orvosunk is. Jó volt az a néhány napi együttlét.

Otthonotokban többször tettünk látogatást, akkor már mind-
két helyen növekedett a család. Tudtunk Édesanyátok nehéz be-
tegségérõl, s a többi megpróbáltatásról is. Férjem nyilván többet
tudna beszámolni mindezekrõl.

Férjem betegségének idején egyre nehezebb volt helyettest ta-
lálni a vasárnapi fóti és mogyoródi szolgálatokhoz, Édesapátok
mindig örömmel vállalta és végezte azt. Vasárnap reggelenként
kis táskájával mindig idõben megjelent, szívesen szolgált. A gyü-
lekezet is örömmel hallgatta igehirdetését. Ezek a vasárnapok
még közelebb hozták a családot, volt idõ beszámolni a gyerekek-
rõl, s beszélgetni egyházunk helyzetérõl. Számunkra megnyugta-
tó volt jelenléte, annál is inkább, mert akadtak, akik nem vállaltak
fóti besegítést, helyettesítést.

Édesapátok azok közé tartozott, akik máskor is eljöttek meglá-
togatni bennünket. Látogatása fontos volt számunkra, hiszen ba-
rátaink vagy nagyon messze laktak, s így ritkán jöhettek, vagy
kitelepítették õket. Édesapátok jelen volt férjem temetésén, pár
nap múlva két gyermekem esküvõjére is eljött. Másnap õ tartotta
az istentiszteletet, s azután vette át az esperes az irányítást.

Nehéz idõk következtek. Hónapokig nem volt lelkészünk. S
amikor Káldy püspök úr megengedte a gyülekezetnek, hogy jelöl-
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jön ötöt, s majd azok közül Bohus Imre megválasztásához hozzá-
járult, Édesapátok eljött Fótra, s a számunkra addig ismeretlen
lelkész életérõl és szolgálatáról beszámolt. Így a kellõen felzakla-
tott fótiak – akik Bohus Imrében igen alkalmas lelkészt kaptak –
megnyugtatásában nagy része volt Édesapátoknak. Neki azért is
tartozom köszönettel, mert a következõ években is meg-megláto-
gatott, s figyelemmel kísérte egész családunk sorsát.

Õk most már odaát vannak, ahol maga Isten van velük, aki le-
töröl minden könnyet a szemükrõl, és halál nem lesz többé, sem
gyász, sem fájdalom... Legyen ezért – s legyen Értük – áldott élõ
Urunk!

ZÁSZKALICZKY PÁL:
Jenõ bácsi

A Teológia elsõ évfolyamán bibliaismeretet tanultunk Tõle, negye-
dikben pedig magyar protestáns („hazai”) egyháztörténetet. Nem
voltunk sokan: tizenhárman kezdtük az elsõ évet, s negyedévre
már csak négyen maradtunk. Õ az óra elején, mielõtt leült volna,
figyelmesen végignézett rajtunk. Azonnal észrevette, ha valame-
lyikünk körül valami nem volt rendben. Elõfordult, hogy Õ maga
kezdeményezett beszélgetést, de szívesen fordultunk is Hozzá. A
többi professzor között Õ volt az egyetlen, akit – magunk között
mindig, de sokszor szemtõl-szemben is – keresztnevén, Jenõ bá-
csinak szólítottunk. Nemcsak tanított, nevelt is bennünket: a bib-
liaismereti órákon az ismertetett tananyagot számos alkalommal
nekünk szóló, Krisztust hirdetõ személyes mondanivalóvá formál-
ta. Más stúdium keretében tanultuk azt, hogy „a teológia tudomá-
nya egzisztenciálisan ragadja meg a vele foglalkozókat”, Jenõ bá-
csi mutatta meg nekünk, hogy ez mit jelent!

Az óra végén – mielõtt kiment a terembõl – meghajolt a hall-
gatóság felé. Megkérdeztük, miért teszi. „Tisztelem bennetek a
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jövendõ lelkészeit, professzorait, Isten szolgáit” – hangzott vála-
sza.

Tudtuk Róla, hogy számon tartja a Teológiáról, illetve a lelkészi
szolgálatból eltávozottakat. Örült, ha hírt kapott róluk, címük
után olykor kifejezetten nyomozott. Elõfordult, hogy felkutatásuk-
hoz segítséget kért tõlünk. „Õk, habár nem maradtak papok, még
így is Jézus nyájához tartoznak” – mondta. Vajon folytatta, foly-
tatja-e valaki egyházunkban a számontartásnak ezt a szolgálatát?

A forradalmat követõ „tisztogatás” után, amikor ötödévesek
voltunk, már a Teológián nem, csak az Üllõi úton találkoztunk. Mi
ott laktunk, Õ pedig egyszerû munkásköpenyében az Országos Le-
véltárban dolgozott. Ha „tiszta volt a levegõ”, be-behívott rövid
beszélgetésre. Az udvaron azonban „nem volt ideje” szóba állni
velünk. „Itt ne beszélgessünk, nem akarok bajt hozni rátok” – ma-
gyarázta sietségét. 

A magyarbóly-siklósi gyülekezetbe történt beiktatásom alkal-
mával írt hosszú köszöntõ levelébõl idézek: „…lelkedre merem
kötni, hogy minden prédikálásod unalomig is a Jézus Krisztus
evangéliuma, Jézus Krisztus maga legyen. Ez a Krisztus teste…
vére… – mondod az úrvacsorában. Ez Jézus Krisztus maga, igen,
Õt magát add a gyülekezetnek, minden prédikációdban!” (Buda-
pest, 1964. január 23.). Levelét így írta alá: „Sólyom Jenõ bátyád”.

Már lelkész voltam, amikor neki kellett küldenünk a levéltári je-
lentéseket. Egy alkalommal így ugrasztott egy volt teológustárs gyü-
lekezetébe: „Utazz el hozzá, gyorsan csináljátok meg a jelentést,
nem akarom volt tanítványomat jelenteni a késlekedõk listáján!”

Amikor Édesapánk elhunyt, a nyomdából Sólyomékhoz vittem
az elkészült gyászjelentéseket, odajöttek családunk tagjai, ott cí-
meztük a borítékokat. Jenõ bácsi címeket keresett, aktívan segí-
tett. Onnan vittem mindent a postára. Felénk irányuló szereteté-
bõl következett ez!

Már Baranyában voltam lelkész, fontos kérdésben szerettem
volna tanácsát kérni: dörgedelmes levélre kellett válaszolnom. Be-
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csöngettem hozzájuk: „Édesapánk elhunyt”– szólt a szomorú hír.
Nem is tudom, találtam-e akkor helyette másik atyai jóbarátot?

Igen, Dr. Sólyom Jenõ professzor úr, Jenõ bácsi egyik atyai jó-
barátom volt! Életemben Urunk eszköze. Áldott legyél érte Uram,
Jézus!

ZÁSZKALICZKY PÉTER:
Érdeklõdõ szeretet

Csupán egyetlen vonással szeretném kiegészíteni a rá emlékezõk
beszámolóit.

Soha senkit nem ismertem életem most már hosszú évtizedei
alatt, aki találkozásaink alkalmával olyan meleg szeretettel és rész-
letességgel érdeklõdött volna utánam, mint ahogyan õ tette. 

Egy emlék különös élességgel is megmaradt. A hatvanas évek
végén elsõ szolgálati helyemrõl, Csabdiról a levéltárban kerestem
fel. Országos felmérés során kellett akkor mindenkinek jelentenie
a gyülekezet levéltárának helyzetét, az iratok folyóméterben meg-
adott mennyiségét. Mivel azonban a gyülekezet iktatás és éven-
kénti rendezés nélküli iratanyagára a parókia padlásán egy méh-
kaptárban, ömlesztve találtam rá, így nekem a jelentés pontjait
meghaladó kérdéseim is akadtak. Amikor leültetett a levéltár
szobájában, és elkezdtem volna mondani gondomat, félbeszakí-
tott: „Elõbb magatokról beszélj!” Újabb és újabb kérdéseire is fe-
lelve számoltam be magamról, a családról, a gyülekezetrõl, majd
sorban rákérdezett édesanyám egészségére, körülményeire és a
testvérekre is. Hosszú percek után lehetett szó arról, amiért felke-
restem.

Emberi nyomorúságaink egyike az, amit Anatol France így ha-
tároz meg: „Az ember mindig önmagáról beszél, ha nincs elég ere-
je hallgatni.” Még jó, ha nem szakítjuk félbe önmagunk gondjával
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vagy élményeivel a másikat, ezzel is kimutatva, hogy belsõ érdek-
lõdés nélkül, csupán udvariasságból hallgatjuk.

Jenõ bácsi a másikra odafigyelni képes határtalan szeretet
meghatározó példájaként kísérte életemet.

Kapcsolatunk alkalmi találkozásokra korlátozódott, bár Csab-
dira szolgálatra is hívtam. Miután 1955 szeptemberében kerültem
a Teológiára, saját szakterületén engem már nem taníthatott. A
másik sorsa iránt érdeklõdõ szeretetének nagysága azonban halá-
lomig elkísér.

ZOLTÁN LÁSZLÓ:
Ne engedj megfeledkeznem tanítóim

példájáról*

Sólyom Jenõ, volt kedves professzorunk sírjára nem tudok virágot
helyezni. Budapesten hunyt el, de hamvait, korábban elhunyt fe-
lesége hamvaival együtt a Kolozsvár-házsongárdi temetõ õrzi. A
hálás emlékezés azonban nem ismer határokat. Mint a legfiatalabb
és egyetemi nyilvános rendes tanárrá legfrissebben kinevezett
professzorunkkal ismerkedtünk meg vele és családjával 1940-ben.
Sokat voltunk a Zrínyi és Udvarnoki utca sarkán lévõ otthonuk-
ban, ahol az idõ tájt már három eleven kis „Sólyom fióka” csivitelt
a meleg családi fészekben. Játszótársaikká váltunk, fõleg vasárnap
délutánonként.

Kedves emlékem vele kapcsolatban, hogy amikor Gárdonyi Zol-
tán eltávozott Sopronból és Amminger Kálmán még nem kapcso-
lódott be az egyházi ének és zene oktatásába, Jenõ bácsi maga állt
a harmónium mögé, s valamelyik, általam nem ismert egyházi
énekünk hangjait „skáláztatta” velem. Énekeltük együtt is, de én
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igen mellézengtem a melódiát. Abba is hagytuk rövidesen a siker-
rel nem kecsegtetõ fáradozást, mindkettõnknek örömére. 

Sólyomék is felköltöztek 1952-ben Budapestre a Rökk Szilárd
utcába. Felszentelésünk tizedik évfordulóját az õ lakásukban tar-
tottuk, családi körben. Késõbb egyik hozzám intézett levelében ez
áll: „...ebben a nagytömegû városban is jólesik a találkozás a min-
ket szeretõ emberekkel.”

DR. ZSIGMONDY ÁRPÁD:
Sólyom tanár úr – egy „habos” emlékezetében

Az ébredési mozgalom gyermekeit a többiek habosnak becézték,
mondván, hogy habzó szájjal beszélünk a keresztség ellen. Valójá-
ban azt vallottuk, hogy hitrejutás nélkül a keresztséggel pólyánk-
ba tett csekk beváltatlan marad, s hogy a naponkénti megtérés-
nek egyszer el kell kezdõdnie.

1948-ban abban a tudatban jöttünk Sopronba, hogy ott három
professzor van velünk egy táborban: Budaker, Deák és Podmaniczky.
Túlkoros évfolyamtársam, Keve István, CE-szövetséges, ún. betá-
nista, aki Kolozsvárott megkezdett teológiai tanulmányait kezdte
újra, mondta: Sólyom teológiája theologia crucis (a kereszt teoló-
giája) – és ebben egyek lehetünk vele –, bár a mi teológiánk theo-
logia regenitorum (újonnanszületettek, szószerint: újranemzettek
teológiája).

Sólyom Jenõ volt az a professzorunk, aki nem professzor úr-
nak, hanem tanár úrnak szólíttatta magát. Õsz hajával és bajszá-
val, az „r” hangot ropogtató szavával, mindig elegáns öltözékével
tekintélyt sugárzó volt a megjelenése. A mivoltunkhoz illõ külsõt
tõlünk is elvárta: „Ha szakáll, azt tisztelem, de másnapos (borot-
válatlan) arcokat nem akarok látni.” Mondatai választékosságára
is figyelt. Egyszer mégis kiszaladt a száján: „Szél ellen nem lehet”,
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s az én szalonképesítõ közbeszólásomat: „szódavízzel spriccelni”
utána megköszönte. 

Emlékezetes maradt önirónikus humora, amellyel a mechani-
kus bibliaidézést és az õ személyéért nem lelkesedõk álláspontját
tette nevetségessé: „Meg van írva: Utálatos a sólyom minden ne-
mével együtt” (3Móz 11,13–14, revideált Károlyi).

Akkurátusan pontos és lelkiismeretes volt kollokváltatáskor is.
Ha valaki egyedül jelentkezett kollokviumra, évfolyambeli tanúk-
kal fogadta, hogy ha olyasmit kérdezne, amit nem adott elõ, az ne
lehessen vita tárgya.

Egyházjog-egyházkormányzat óráin a ma annyira hibádzó
pontosságra és a súlyos kihatású fogalmazásbeli különbségek ko-
molyan vételére nevelt. Könyvelési, bizonylati fegyelemre tanítá-
sának tréfás visszhangja volt, hogy „Nyugtával dicsérd a napot, és
kérj róla ellennyugtát!” Homályos jogi esetekben a jogszabályal-
kotó szándékának érvényesítésére tanított.

Egyházföldrajzi gyakorlaton nekem nem maradván saját egy-
házmegyei feladatom, az elmúlt nyári konferenciák térképre vite-
lét bízta rám, ami – mint ébredésinek – rokonszenves feladat volt.
Mikor az EKIE (Evangélikus KIE, Ágoston Sándor építészmérnök és
Bonnyai Sándor ifjúsági lelkész nevével jellemezhetõ mozgalom)
konferenciáit is berajzoltam, megkérdezte: „Azokat az eretnek
konferenciákat miért vetted bele?” Mondtam, hogy belevettem,
mert voltak, de más jellel jelöltem.

Hazai egyháztörténeti elõadásait félévenként különbözõ mód-
szerekkel igyekezett változatossá tenni, pl. hossz- és keresztmet-
szetekben mutatva be az anyagot. Az akkor még a Nemzeti Múze-
um épületében székelõ Országos Széchényi Könyvtárban olvastat-
ta-jegyzeteltette velem másodmagammal Aáchs Mihály Magyar
Theológiáját, rámutatva, hogy a pietista szerzõ – a pietizmus
iránt külpolitikai okból gyanakvó patrónus-fautor kedvét keresve
– ortodox lutheránus tekintélyekre hivatkozva fejti ki pietista hit-
beli látását.
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A teológia Budapestre költözése után egyházismereti szeminá-
riumban kettesével elküldött megismerni a fõvárosban mûködõ
kis felekezeteket. Pintér Károly évfolyamtársammal (aki a betánis-
ta veretû közösségünk vezetõje volt) így ismertük meg az egyik
pünkösdista csoportot és az adventistákat, ami jelentõsen tágítot-
ta látókörünket.

Mikor 1951–52-ben az ifjúság tanulmányi reformot és célsze-
rûbb órarendet akart, számomra akkor elfogadhatatlannak tûnõ
megnyilatkozása miatt kimentem a terembõl, a többieket is erre
szólítva föl, de nem követtek. Nem sokkal utána betegágyához hí-
vatott, és hosszú, õszinte, bizalmas beszélgetés után megértet-
tem álláspontját.

A megtérésben, hitrejutásban történõ újjászületés tanításának
nyilván azért volt ellene, mert tartott egyrészt a hívõ gõg kísérté-
sétõl, másrészt meg azok hitének megkérdõjelezésétõl, akiknek
nem volt élményszerû, hirtelen megtérésük, hanem keresztyénsé-
gük inkább nevelési és hitrejutásuk elhúzódó folyamat. Végsõ fo-
kon pedig a szünergizmus, az emberi érdemszerzés tanításának
veszélyétõl félt.

Ma az Evangélikus Országos Levéltárban a falról néz rám ele-
gáns megjelenésû képe, és munka közben nemegyszer bukkanok
gondos levéltárosi ügyintézése nyomaira.

50 év múltán*

Ötödik gimnazista korunkban, 1931-ben, nyugalomba vonult
evangélikus vallástanárunk helyett Sólyom Jenõ személyében új
vallástanárt kaptunk.

50 év múltán
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Ez a korán õszülõ, bajuszos fiatalember a vallásoktatásban
óriási változást, friss színt hozott. Az elõzõ években a vallástan
órák, elsõsorban elõzõ vallástanárunk ókonzervatív felfogása, dá-
tumok és tételek bemagoltatása miatt, álmosítóak és unalmasak
voltak. Ráadásul a más felekezetek állandó támadása folytán több-
ségünkben ösztönös ellenállás alakult ki, különösen azokban, akik-
nek közvetlen hozzátartozói, szülei között más vallásúak is vol-
tak. Az evangélikus tanulók nemtetszését váltotta ki az is, hogy
vallásóráink alkalmával a más felekezetûeknek ún. lyukas órájuk
lévén, közülük legtöbbször bent maradtak osztályunkban és így
kénytelenek voltak a vallásuk elleni kirohanásokat végighallgatni.

Sólyom tanár úr más volt, a többi vallást soha nem támadta.
Nem magoltatott dátumokat, tételeket, hanem ezek helyett bizo-
nyos vitatott, rendszerint aktuális kérdéseket vetett fel és kitûnõ
pedagógiai érzékkel ezeket a kérdéseket boncoltatta diákjaival. A
kérdés felvetése után néhány önként jelentkezõ és különbözõ
nézetû tanulójával a következõ órára vitaindító elõadásokat íra-
tott, majd ezek felolvasása után, lehetõleg minél több diák bevo-
násával nyílt vitát indított. Õ, vitavezetõként csak arra ügyelt,
hogy az a megfelelõ mederben maradjon. A néha több órán ke-
resztül tartó, sokszor heves vita végeztével Sólyom tanár úr is-
mertette az evangélikus egyháznak a vitatott kérdéssel kapcsola-
tos álláspontját. A vallásórák a tanulók elõtt így érdekessé, izgal-
massá, sõt maradandóvá váltak. Egy-egy nagyobb vitát kiváltó té-
mára 50 év múltán, még ma is jól emlékszem. Ilyen volt például a
halálbüntetés jogos vagy jogtalan alkalmazása vagy például a ke-
resztyén eszme és a háború, a militarizmus és a pacifizmus kérdé-
se. A vita során szegény korán elhalt Imre Harry barátommal
együtt mi képviseltük a pacifizmust, szemben Kocziszky Miskával
és Lele Istvánnal, akik a militarizmus szószólói voltak a vitában,
de azon úgyszólván az egész osztály részt vett. Még ma is birto-
komban van az az 1934. febr. 3-i keltezéssel ellátott, vitaindító
elõadásom gépelt szövege, melyben akkor ezt írtam: „Ma, a sok
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mindent átélt népeket nem lehet olyan könnyen lóvá tenni, és azt
hiszem, nem lehet épeszû embert találni, legyen az bármilyen
nemzetiségû is, aki újabb háborút akarna.”

Sajnos, tévedtem.
Sólyom tanár úr a vallásórákon és az iskolán kívül is modern

felfogású pedagógus volt, aki igyekezett tanítványai közelébe ke-
rülni. A tanulók minden megmozdulásában részt vett. Ott volt a
cserkésztáborozásokon, ott ugyanúgy élt, mint minden tanítvá-
nya, velük ásott, fõzött, mosogatott, velük adta az éjszakai õrsé-
get, de részt vett játékaikban is, és ha kellett, tanácsaival segítette
õket. Tette mindezt úgy, hogy tanári tekintélyén soha csorba nem
esett, sõt sikerült magát megszerettetnie.

Nem véletlenül nevezték ki késõbb teológiai professzornak.

DR. MUNTAG ANDOR:
Búcsúszó*

Gyászoló Gyülekezet! Kedves Sólyom család! Szeretett Testvéreim!
Sólyom Jenõ akarata az volt, hogy ez a temetés minél egysze-

rûbben menjen végbe. Hadd hangozzék el mégis néhány szemé-
lyes szó most azok nevében, akik valamikor a Fasori Gimnázium-
ban, a Teológián Sopronban és Budapesten tanítványai voltak, és
azok nevében, akik vele együtt tanítottak és szolgáltak egyhá-
zunkban.

Úgy gondolom, hogy három rövid szó és kifejezés az, ami kü-
lönösképpen is hozzátartozott az õ életéhez és szolgálatához.

Az elsõ ez: Evangélium. Az egyház történetének tanulmányozá-
sa, kutatása során látta és tanulta meg Luther Mártontól és a ma-
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gyar reformátoroktól: Bornemisza Pétertõl, Dévai Bíró Mátyástól
és a többiektõl, hogy az egyház igazi kincse Jézus Krisztus evan-
géliuma. Ezt a kincset akarta továbbadni nekünk, tanítványainak.
Ezért tért vissza újra meg újra kedves témájához, az evangélium
hirdetésének történetéhez.

A reformátoroktól azt is megtanulta, hogy az evangélium nem
szünteti meg és nem is teszi fölöslegessé Isten teremtett világá-
nak rendjét. Arra tanított mindenkit, hogy akik Jézus Krisztust
Uruknak és Megváltójuknak vallják, azoknak becsülettel helyt kell
állniuk a mindennapi életben. Sokszor szólt arról is, hogy a ma-
gyar reformátorok hogyan vállalták a haza gondjait, hogyan segí-
tették a népet nehéz idõkben, és hogy ez mennyire természetesen
következett abból az evangéliumból, amelyet hirdettek. Hitt az
evangélium életformáló erejében, s ezt a bizonyosságot akarta ta-
nítványainak szívébe is átültetni.

A másik kifejezést a magyar reformátoroktól vette. Õk így ne-
vezték, magukat: „Verbi Divini Minister”, Isten igéjének szolgája. És
ez is hozzátartozott Sólyom Jenõ életéhez.

Láttuk, mennyire komolyan vette, hogy a megbízatást Isten
adta neki és minden lelkésznek. Hogy nem hiábavaló és reményte-
len a mi szolgálatunk. Hogy ebben a jó ügyben Isten maga segít
minket. Láttuk, mennyire, komolyan, lelkiismeretesen mûvelte a
teológia tudományát. Láttuk, milyen komolyan vette lelkipásztori
és igehirdetõi szolgálatát. Nemcsak tanította azokat, akik a lelké-
szi szolgálatra készültek, hanem elõttük járt jó példával a szolgá-
latban. Igen, a szolgálatban. Mert nagyon komolyan vette, hogy
amit Isten rá bízott és ránk bízott, az szolgálat. Nem magunkért,
hanem másokért végzett szolgálat. Végigküzdötte azt a nehéz
harcot, hogy megtalálja helyét abban az egyházban, amely jó lel-
kiismerettel végzi ma szolgálatát ebben a mi hazánkban. És ahova
ez az egyház állította, ott végezte ezt a szolgálatot becsülettel, s
a tõle megszokott lelkiismeretes alapossággal.

Ezt is jól megõrizzük emlékezetünkben. 
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És még egy szónak el kell hangoznia még egyszer ennél a ko-
porsónál. Ez a szó: Édesapa. Azok a barátai, lelkésztársai és tanít-
ványai, akik közelebb állottak hozzá, megismerhették benne ezt
is. Tudtuk, hogy nem üres, megszokott szó volt gyermekei ajkán,
mikor szüleiket így szólították, így emlegették: Édesapa, Édes-
anya. Bizonyára sokunk számára jelentett nagyon sokat az a csa-
ládi élet, amelyet náluk megismerhettünk. Isten iránti hálával
gondolunk arra, hogy felnevelhette gyermekeit, megérhette, hogy
mindeniküknek van otthona – és hogy életének utolsó percéig
érezhette, tapasztalhatta szeretetüket, gondoskodásukat.

Mi pedig, akik tanítványai közül különösen is érezhettük en-
nek a családnak a szeretetét, hálát adunk Istennek mindazért a jó-
ért, amit nekünk Sólyom Jenõben adott, és kérjük, hogy adjon vi-
gasztalást övéinek.
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A Dr. Sólyom Jenõ Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRATA

(Az 1993. április 18-án kelt eredeti alapító okiratnak
az 1996. évi CXXXVI. törvény és az 1997. évi CLVI. törvény
a továbbiakban Kszt. rendelkezései miatt szükségessé vált,

1997. március 30-án, illetve 1998. május 10-én
elkészített módosításokat tartalmazó,

azokat egységes szerkezetbe foglaló változata)

Jelen okirattal az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy az
abban megjelölt közérdekû cél megvalósítására önálló vagyonnal
rendelkezõ jogi személyt hoznak létre a Polgári Törvénykönyv és
a kapcsolódó jogszabályok alapján. 

1. Alapítók: néhai dr. Sólyom Jenõ teológiai tanár gyermekei, név
szerint a következõk: 
Boronkay Tiborné 1125 Budapest, Fészek u. 6.
Sólyom Julianna
Dr. Sólyom János 1125 Budapest, Diósárok u. 36.
Sólyom Jenõ 1121 Budapest, Pelsõc u. 1.
Sólyom István 1025 Budapest, Muraközi u. 19.
Zalán Péterné Sólyom Ilona 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 14.
Gregussné Sólyom Irén 1141 Budapest, Fogarasi u. 192.

2. Az alapítvány neve: Alapítvány az evangélikus teológiai képzés,
továbbképzés és kutatás támogatására, dr. Sólyom Jenõ emlékére (a
továbbiakban Alapítvány).

163



Röviden: Dr. Sólyom Jenõ Alapítvány, Evangélikus Hittudományi
Egyetem.

3. Az Alapítvány székhelye: Evangélikus Hittudományi Egyetem,
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.

4. Az Alapítvány célja: a Magyarországi Evangélikus Egyház kere-
tében folyó teológusképzés, továbbképzés és kutatás támogatása,
az evangélikus teológiai kutatások eredményeinek elismerése, el-
sõrendûen az egyháztörténeti kutatások és a lutheri teológia ku-
tatása területén. Az Alapítvány ezzel a Kszt. 26.§ c) pontban felso-
rolt közhasznú tevékenységek közül a 3. és 4. sorban megadott (tu-
dományos tevékenység, kutatás, illetve nevelés és oktatás, képes-
ségfejlesztés, ismeretterjesztés) célok megvalósítását támogatja.

Az Alapítvány alapításától kezdve pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap, köz-
vetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyûlési képvise-
lõjelöltet nem állított és nem támogatott, és a jövõben sem fog.

A fenti célok érdekében az Alapítvány minden évben, a tanév vé-
gén jutalmakat ad ki a képzésben, továbbképzésben és kutatásban
kiemelkedõ eredményt elért teológusok, fiatal lelkészek között.

(a) Az Alapítvány Kuratóriuma minden évben egy díjat ad ki,
mely a „Dr. Sólyom Jenõ emlékérem”-bõl és pénzjutalomból áll,
megjutalmazandó azt a 45 évnél fiatalabb magyar, evangélikus
lelkészt, kutatót, oktatót, aki a Kuratórium által a legjobbnak ítélt
evangélikus egyháztörténeti vagy teológiai tanulmányt, értekezést,
tankönyvet készítette (jelentette meg) a megelõzõ három évben.
A jutalmazandó személyére a Kuratórium tagjai tehetnek javaslatot.
Megfelelõ jelölt hiányában a jutalom kiadása az évben elmarad. 

(b) Az Alapítvány jutalmazhatja a kiemelkedõ teológiai hallga-
tói tanulmányi eredményt.

(c) Az Alapítvány jutalmazhatja a teológiai hallgatók közötti
egyéb kiemelkedõ teljesítményt, szolgálatot.
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Ezen kívül az Alapítvány ösztöndíjakat, a teológiai tanulmá-
nyok folytatásához anyagi támogatást adhat.

(d) Az Alapítvány támogathatja a rászoruló, de jó képességû
teológiai hallgatókat. 

(e) Az Alapítvány ösztöndíjakat adhat, tanulmányutakat támo-
gathat. Ezek elnyerésére nyilvános, az evangélikus egyházi sajtó-
ban közzétett pályázatot írhat ki. A pályázat szabályzatát a Kura-
tórium dolgozza ki a Kszt. 15.§-ában foglaltaknak megfelelõen.

(f) Az Alapítvány anyagilag támogathatja egyháztörténeti,
teológiai könyvek, tudományos közlemények megjelentetését.

5. Az Alapítvány vagyona
Az alapítványi vagyon forrásai:
(a) az alapítók által az Alapítvány céljára rendelkezésre bocsátott
vagyon,
(b) az Alapítványt támogató magánszemélyek és jogi személyek
felajánlásai, befizetései,
(c) az Alapítvány céljára rendelt eszközök,
(d) céltámogatások,
(e) az alapítványi tõke hozadéka.

ad (a) Az Alapítvány induló vagyona az alapítók által rendelke-
zésre bocsátott 150.000,-Ft, azaz százötvenezer forint, melyet az
alapítók az okirat aláírásával egyidejûleg az Országos Takarék-
pénztár Bank RT budapesti XIV. kerületi fiókjánál, elkülönített
bankszámlára befizettek. 

ad (b-d) Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi
természetes és jogi személy csatlakozhat, ha a jelen alapítvány
céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja, és ha a Ku-
ratórium azt elfogadja.

Ha az Alapítványhoz devizakülföldi természetes vagy jogi sze-
mély csatlakozik, illetve az Alapítvány céljának megvalósítása ér-
dekében devizakülföldivel kell szerzõdést kötni, a pénzügyminisz-
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ter, illetve a Magyar Nemzeti Bank elõzetes engedélyét kell besze-
rezni.

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet jogosult arra, hogy
elfogadja az adózó rendelkezésének megfelelõen a személyi jöve-
delemadó meghatározott részét.

ad (e) Az Alapítvány pénzeszközeit kamatozó bankszámlán
vagy értékpapírban, valutáját devizaszámlán kezeli. A befektetési
tevékenység szabályozására az Alapítvány külön befektetési sza-
bályzatot készít. A kamatokat az Alapítvány teljes egészében az
alapítványi célok megvalósítására fordítja. Vállalkozási tevékeny-
séget nem végez.

6. Az alapítványi vagyon felhasználási módja
Az Alapítvány vagyona felett a jelen alapító okirat rendelkezései-
nek megfelelõen a kezelõ szervezet rendelkezik. A gazdálkodás ál-
talános szabályainál a Kszt. 14.§ elõírásai az irányadók.

Az Alapítvány céljaira csak az Alapítvány részére befizetett ösz-
szegek 50 %-a használható fel, valamint a kamat és hozadékok teljes
összege. A többi az alaptõke inflációt követõ emelésére fordítandó.

A nem pénzbeli céladományt az Alapítvány közvetlenül a meg-
adott célra fordítja.

Az Alapítvány viseli a mûködésével kapcsolatos költségeket és
kiadásokat. 

7. Az Alapítvány kezelõje, szervezete
Az Alapítvány tagsággal nem rendelkezik.
Az alapítványi vagyon kezelõje, legfõbb döntést hozó, ügyintézõ
és képviseleti szerve a Kuratórium. A Kuratórium létszáma 5 fõ. A
Kuratórium tagjaira érvényes a Kszt. 9.§-ában megfogalmazott
kizárási szabály. A Kuratórium tagja nem lehet olyan személy, aki
egy olyan közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje volt annak
megszûnését megelõzõ két évben legalább egy évig, mely keve-
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sebb, mint két éve szûnt meg, és amely az adózás rendjérõl szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A Kuratórium elnöke az Evangélikus Hittudományi Egyetem
(EHE) rektora (jelenleg* dr. Reuss András, 1131 Budapest, Gyön-
gyösi utca 17.). 

Tagjai:
– az EHE egyháztörténeti tanszékének vezetõje (jelenleg* dr.

Fabiny Tibor, 1081 Budapest, Kiss József u. 2/a), 
– a Teológus Otthon igazgatója (jelenleg* Zászkaliczky Pál,

1147 Budapest, Lõcsei út 32.),
– egy az EHE professzorai által választott lelkész, amennyiben

az egyháztörténet professzora a rektor, akkor két választott lel-
kész (jelenleg* dr. Szabóné Mátrai Marianna, 1125 Budapest,
Napos u. 2.) és

– az alapítók által delegált egy személy (jelenleg* Sólyom Jenõ,
1121 Budapest, Pelsõc u. 1.).

A Kuratórium választott vagy delegált tagjainak megbízása 3
éves idõtartamra szól. A kuratóriumi tagság megszûnik a határo-
zott idejû ciklus leteltével, elhalálozással, lemondással vagy visz-
szahívással. A visszahívást a választó testület vagy a Kuratórium
kezdeményezheti. A ciklus leteltével azonban a választott vagy
delegált tagok újraválaszthatók.

Az Alapítvány Kuratóriuma bõvülhet, ha az Alapítvány vagyo-
na és ezzel kapcsolatban a Kuratórium teendõje lényegesen nö-
vekszik.

Alapító okirat

167

* A szerkesztõk megjegyzése: A közölt szöveg a kuratórium 1998. évi személyi ösz-
szetételét adja. Az Alapítvány kuratóriumának összetétele 2003 decemberében:

A kuratórium elnöke: dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem
(EHE) rektora,

Tagok: dr. Csepregi Zoltán, az egyháztörténeti tanszék vezetõje, Johann Gyula,
a Teológus Otthon igazgatója,  Szirmai Zoltán, választott lelkész és  Sólyom Jenõ,
az alapítók képviseletében.



A Kuratórium tagjai tevékenységükért illetményt nem kapnak,
de az azzal kapcsolatos tevékenységük során felmerült és igazolt
költségeik megtérítését elõzetes eseti megállapodás keretén belül
és mértékéig igényelhetik a Kuratóriumtól.

8. A Kuratórium mûködése
A Kuratóriumot évente legalább egyszer a tavasz folyamán, legké-
sõbb a tanévzáró elõtt két héttel össze kell hívni. Az ülést a Kura-
tórium elnöke, az ülés elõtt legkésõbb 14 nappal írásban hívja ösz-
sze a napirend közlésével. Az ülések nyilvánosak. 

A Kuratórium határozatképes, ha tagjainak legalább 51%-a je-
len van. Határozatait egyszerû szótöbbséggel hozza. Személyi
kérdésekben a szavazás titkos. Esetleges szavazat-egyenlõség ese-
tén az elnök szavazata dönt. A Kuratórium határozathozatalában
nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátar-
tozója a Kszt. 8. § (1) bekezdés értelmében érintett a határozatban.

A Kuratórium üléseirõl jegyzõkönyv készül, mely tartalmazza
a megtárgyalt kérdéseket, a döntéseket és a szavazások eredmé-
nyeit. A jegyzõkönyv hitelesítésére a következõ ülésen kerül sor.
Hitelesítés után az EHE rektori hivatalának irattárában kell õrizni.
A döntésekrõl az érintetteket az EHE rektora mint a kuratórium
elnöke értesíti. A jegyzõkönyvekbe az EHE Egyetemi Tanácsának
tagjai betekinthetnek.

A Kuratórium minden tanévben egyszer megtárgyalja és elfo-
gadja az éves gazdasági beszámolót, melyben beszámol vagyoni
helyzetérõl, a vagyon hovafordításáról, valamint a Kszt. 19. § (3)
bekezdésnek megfelelõen elkészített közhasznúsági jelentést.
Mindkét jelentést megküldi az Evangélikus Hittudományi Egye-
tem Egyetemi Tanácsa számára. 

Az Alapítvány Kuratóriuma a Kszt. rendelkezéseire figyelem-
mel elkészíti saját új belsõ mûködési szabályzatát. 
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9. A Kuratórium hatásköre:
(a) kezeli az Alapítvány vagyonát,
(b) megtervezi az alapítványi vagyon éves felhasználását, a külön-
bözõ célokra fordítható összegek arányát,
(c) határoz a teológusok jutalmazásáról,
(d) kiválasztja a kutatási jutalomban részesülõ személyét,
(e) elbírálja a benyújtott pályázatokat,
(f) dönt a csatlakozás elfogadásáról,
(g) kijelöli a banki aláírók személyét,
(h) megbízza a könyvviteli és egyéb adminisztrációs személyt, és
azt ellenõrzi,
(i) évente egy alkalommal beszámol az Alapítvány vagyoni
helyzetérõl az EHE egyetemi tanácsának,
(j) meghatározza saját mûködési rendjét.

A Kuratórium bármely alapítványi ügyben a döntési jogot
magához vonhatja.

10. Az Alapítvány képviselete: Az Alapítványt a Kuratórium elnö-
ke képviseli. Az elnök képviseleti jogát esetenként a Kuratórium
egy másik tagjára átruházhatja.

11. Az elnök feladata:
(a) képviseli az Alapítványt,
(b) dönt a Kuratórium ülései közt minden olyan kérdésben, mely
nincs a Kuratórium hatáskörébe utalva,
(c) kapcsolatot tart állami, egyházi szervekkel, társadalmi
szervezetekkel,
(d) ellátja azokat a konkrét feladatokat, amelyekkel a Kuratórium
megbízza,
(e) összehívja a Kuratórium üléseit. 

12. Az Alapítvány idõtartama: az Alapítványt az alapítók határo-
zatlan idõre hozzák létre.

Alapító okirat
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13. Az Alapítvány megszûnése esetén a fennmaradó vagyon az
Evangélikus Hittudományi Egyetem (vagy jogutódja) céljaira for-
dítandó.

14. Záró rendelkezések
(a) Az alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántar-
tásba vétele szükséges. Az Alapítvány a bejegyzéssel válik jogi
személlyé.

(b) Jelen okirat aláírásától kezdve az alapítók kötve vannak jog-
nyilatkozatukhoz, és attól csak a nyilvántartásba vétel megta-
gadása esetén mentesülhetnek.

(c) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Budapest, 1998. június 29.

Boronkay Tiborné Dr. Sólyom János Sólyom Jenõ
Sólyom Julianna

Sólyom István Zalán Péterné Gregussné
Sólyom Ilona Sólyom Irén

Elõttünk mint tanúk elõtt:

Dr. Horváth Éva Tarjányi László
1121 Budapest, Pelsõc u. 1. 1121 Budapest, Pelsõc u. 1.
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