
VARIA 

A zilah-ligeti református templom 
ólomkeretes ablaküvegei 

 
Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója alkalmából rendezett 
konferenciának és a most megnyitott kiállításnak van egy érdekes, el-

gondolkodtató színfoltja. A több évszázad nyomtatásban megjelent hitvallásait 
megtekinteni igyekvő, kíváncsi látogatók négy fotót pillanthatnak meg a lépcső-
fordulón, amelyek élénk színvilágú ólomüveg-ablakokat örökítenek meg. Ezek 
az ólomüvegek mintegy hét éve díszítik a zilah-ligeti templom ablakait. De va-
jon hogyan kerülnek ezek az ólomüveg-ablakokról készített fotók egy káté-
kiállításra? Miért vannak itt? És mit üzennek? 

Úgy gondoljuk, hogy ezek a 
fotók méltó helyen függnek a ká-
tékönyvecskék környezetében. 
Noha a hitvallásnak nem szóban, 
nyomtatott betűben megjelenő 
műfaját képviselik, mégis hitval-
lomások a művészeten, a színek, 
formák és szimbólumok csatorná-
ján keresztül, méghozzá európai, 
sőt világszínvonalon. 

Másodsoron: ezek a fotók ma 
azért is függnek itt, mert aki az 
ólomüvegeket készítette, a Lon-
donban élő magyar képzőművész 
Hévézi Endre, idén 90 éves. 
Hadd mondjuk neki ezzel az alka-
lommal is: Isten éltesse! 

Néhány szót ejtenék a mélyen 
hívő, művészi-látnoki talentummal 
megáldott alkotóról. Hévézi Endre 
1923. július 16-án született Szege-
den. Tanulmányait a budapesti mű-
szaki egyetemen kezdte, az épí-
tészmérnöki diplomát végül Dániá-
ban szerete meg. Művészi 
pályafutása is itt kezdődött. Először 
a festészettel ismerkedett: poszt-
impresszionista stílusban festett fa-
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liképeket és teljes falfestményeket 
is. Hamarosan a kerámiával és 
szobrászattal is megismerkedett, így 
Dániában és Svédországban nem-
csak állandó festménytárlatai vol-
tak, hanem kerámiából készült 
homlokzati díszítéseket és templo-
mi oltárképet is készített.  

New Yorkba ment tanulmányi 
útra. 1950-ben Londonba költö-
zött, ahol folytatta sokrétű művé-
szi pályafutását. A festészet, ke-
rámia, szobrászat, épületdíszítő 
plasztikák mellett üvegfestéssel és 
mozaiktervezéssel foglalkozott. 
Londonban számos középületen 
díszlenek homlokplasztikái. De 
készített gyönyörű animációt is a 
világ teremtéséről is.  

1969-ben, egy londoni kiállítá-
sán találkozott Herman M. János 
testvérünkkel, aki akkor a londoni 
magyar ajkú protestáns gyülekezet 
lelkipásztora volt. Rögtön talált a 
szó, megszületett egy igazi barát-
ság, amelynek gyümölcsét itt a 
Partiumban is élvezhetjük. Ennek 
a barátságnak köszönhető, hogy 

míg sokáig csak egy-két munkája volt látható a Kárpát-medencében, Istennek 
hála, most már a zilah-ligeti templom, s így a Partium is több mint ötven négy-
zetméter Hévézi Endre-féle ólomüveggel büszkélkedhet. 

Hadd szóljak néhány szót az ólomüvegekről és a fotókról. Művészi hit-
vallomások ezek, képes beszédek az Isten országának titkairól. Az evangélis-
tákat ábrázoló négy kép evangéliumot hirdet a maga színvilágával, kompozíció-
jával: Máté: Íme én veletek vagyok minden időben. Márk: Betelt az idő elközelített a meny-
nyeknek országa. Lukács: Mert az Ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az 
elveszetteket. János: Kezdetben volt az Ige és az Ige Istennél volt. 

A négy kép az érzékeknek (és nem az értelemnek) szóló négy ízminta a 
mennyországból. Maga a rendkívül alázatos és szerény alkotó, Bandi bácsi nyi-
latkozott róluk ekképpen az ólomüvegból készült ablakok átadásakor, a hála-
adó istentiszteleten. Oláh Mihály lelkipásztor felkérte Hévézi Endrét, hogy be-
széljen az ablakokról, és Bandi bácsi vonakodott, szerénykedett, hogy őneki 
mind tetszik, s mindhez odatette még a lelkét is, mind szereti az evangélistákat, 
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s igazából nincs is kedvence közülük. Nagy unszolásra végül kipirult arccal és 
csendesen ennyit mondott: „Egy kis ízelítőt próbáltam adni a mennyország-
ból.” 

Hisszük, hogy az Úristen előtt, aki egykor égő csipkebokorból szólt prófétá-
jához, s aki a kenyér és bor jegyében ma is jelenlétéről, közösségvállalásáról biz-
tosít minket, tetszést nyernek e képes hitvallások is.  

A négy kép olyanképpen is ízelítő, hogy a közeljövőben teljes kiállítással 
szándékozunk tisztelegni a 90 éves Hévézi Endre előtt.  

Adja Isten, hogy akkor is találkozzunk! 
Szomor Attila 

 


