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A lelkész, aki megmentette
Hódmezővásárhelyt
Szőnyi Benjámin 300 éve született. A református lelkész emlékezetéhez
kapcsolódóan Hódmezővásárhelyen számos programot szerveznek. Ennek
részleteiről beszélgettünk a Rádió 7 szerdai Napraforgójában Bán Csaba református
lelkésszel, Simon Ferenc középiskolai tanárral, valamint Elek Andrással, az
Ótemplom Alapítvány képviseletében.

Hódmezővásárhely

kiemelkedő

egyházszervező,

közösségépítő

alakjának

tricentenáriuma

alkalmából több napos rendezvénysorozatot szerveznek az ótemplomi egyházközség és
intézményei. Szőnyi Benjámint 1742-ben Hódmezővásárhelyen választották papnak. 1743
szeptemberétől két évig az odera-frankfurti, majd a leideni, végül az utrechti egyetemen hallgatott
teológiát. 1745 szeptemberében érkezett vissza Hódmezővásárhelyre. Élete végéig az Ótemplom
nagyérdemű lelkésze, s hosszú ideig az egyházmegye esperese is volt. A templom, az otthon és az
iskola is központi helyet fogalalt el az ő életében, mindhárom színteret nagyon fontosnak tartott.

Bán Csaba
Szőnyi Benjámin nagy gondolkodó is volt, több munkát, írásos művet megjelentetett. 1753-ban
jelent meg első munkája Imádságok imádsága címmel. 1762-ben jelent meg Kolozsvárott
legnépszerűbb műve Szentek Hegedűje című imádságos-zsoltáros könyv, amely már a 18.
században tizenhat kiadást.
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Simon Ferenc
Az 1784-es pozsonyi kiadást több mint ötven énekkel bővítette. 1766-ban Pozsonyban bocsátotta ki
a Gyermekek Physikája c. művét.Simon Ferenc középiskolai tanár úgy fogalmazott, hogy a 18.
század legkiemelkedőbb költője volt Szőnyi Benjámin, aki egészen modern megoldásokat is
használt verseiben. Erre példa az Idő, Halál, Örökkévalóság című énekből vett szemelvény:

"Ez idő, rövid éltem mértéke, Ennek az hol kezdete, ott vége, Meg halni
születtem ez életre, Tsak kis út ez a’ nagy ítéletre. S árnyék, kit vét az
örökké-valóság, S attól elnyeletendő halandóság.
Pára, füst, álom, szél, s el repülés, Kunyhó, fonál, fű, felhő, faldűlés,
Hajózás, takáts karika forgás, Egy tört edénybéli víz ki tsorgás, Futó posta,
sebes árvíz, vándorlás, Tenyér idő, lépés, semmi, el múlás."
Érdekesség még vele kapcsolatban, hogy városvédőként is felfogható. A 18. század közepén a
Habsburg Birodalom azzal fenyegetett, hogy megszűnteti Hódmezővásárhelyt. Ez ellen kelt síkra a
Törő-Pető mozgalom, amelyben néhány tucatnyian vettek részt. A három vezetőt lefejezték, és
tulajdonképpen Szőnyi Benjáminnak köszönhető, hogy Hódmezővásárhely megmenekült. A
császárnőhöz intézett versei mentették meg a települést a felszámolástól: a város jámbor,
szorgalmas lakói nevében elhatárolta magát a felkeléstől, igazolta a vásárhelyiek királyhűségét.

Elek András
Születésének 300. évfordulója kapcsán rengeteg program fog megvalósulni december 16-17-én.
Lesznek koncertek, így az Ótemplomban. Konferenciát is szerveznek Szőnyi Benjámin emlékezetére
december 16-án. A programok sorában pedig egy igazi különlegességnek számít a zsoltáros
lampionos menet december 16-án 16 órától. További különleges program Szőnyi Benjámin
sírkövének felavatása.
ÉR.
PROGRAMOK
2017. december 16. (szombat)
10:00-14:00 Ünnepi konferencia Szőnyi Benjámin református lelkipásztor, költő, író tiszteletére
Simon Ferenc, a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium
mesterpedagógusa:
Szőnyi Benjámin kora és a vásárhelyi református gimnázium könyvtára
Dr. Hegyi Ádám, az SZTE Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék egyetemi
adjunktusa:
Szőnyi Benjámin rebellis a, Szőnyi Pál
Dr. Imre Mihály, a DE-BTK Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet professor emeritusa:
Sion panasza - egy vers, több szerző?
Dr. Ötvös Péter, az SZTE Magyar Irodalmi Tanszék nyugalmazott egyetemi docense:
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Rajongás és fegyelem nyelvi artikulációi Szőnyi Benjáminnál
Dr. Fajt Anita, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet munkatársa:
Szőnyi Benjámin énekeinek misztikus, pietista elemei
Dr. Győri L. János, a Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet igazgatója:
Szikszai György Mártírok oszlopa:Szőnyi Benjámin mártírológiai verse
Dr. Fekete Csaba, a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának tudományos főmunkatársa:
Szőnyi Benjámin és a református énekeskönyv a XVIII. században
16:00-17:00 Zsoltáros lampionos menet a Szőnyi Benjámin Református Iskolától az Ótemplomig
Gyülekező:15:30
16:20 "Hűségem és tudásom" - Szőnyis diákok emlékezése Szőnyi Benjáminra
18:00Profán muzsika Isten ege alatt -aDreschQuartet koncertje
Belépés díjtalan
Dresch Mihály - szaxofon, fuhun, furulya
Brasnyó Antal - brácsa
ifj. Csoóri Sándor "Sündi" - brácsa, tambura
Bognár András - nagybőgő
Lőrincz Hortenzia - ének

2017. december 17. (vasárnap)
9:30 Ünnepi istentisztelet
Igét hirdet: FT. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke
Liturgia: NT. Juhász András, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese
Köszöntőt mond: Hegedűs Zoltán alpolgármester
Énekmondással szolgálnak a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola diákjai
10.30 Szőnyi Benjámin sírkövének avatása
11.00 Debreceni Református Kollégium Kántusának koncertje
Hódmezővásárhely (/hirek/cimke/hodmezovasarhely) Napraforgó (/hirek/cimke/napraforgo)
Ótemplom (/hirek/cimke/otemplom) református (/hirek/cimke/reformatus)
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