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A megalakulástól máig
- 2009. október 28-án 16-an a Bruder Klaustemplom közösségi termében
- Dr. Ritter Lajos, Dr. Tempfli Imre, Dr. Trencséni
János és Boronás Barnabás gondos előkészítése
után megalapítottuk az Erasmus-Akadémiát.
- Tíz éve működünk, eredményesen tartós sikerrel
és nem tértünk el akkori célkitűzéseinktől.
- Ma ünneplünk és visszatekintünk, elszámolunk
kiterjedt tagságunknak, Stuttgart és környéke
keresztény érzelmű magyarságának.

Mit akarunk és mit nem akarunk
Az alapító ülésen Tempfli Imre atya határozta meg:
„Nincs ember küldetés nélkül! Mi az Istentől kapott és az
életben szerzett tudásunkkal elsősorban szolgálni
akarunk. Nem fel- illetve kitűnni akarunk a féltanultak
balga kevélységével, hanem szolgálni akarunk a bölcsek
szerénységével, akik tudják, hogy maguk is folytonos
tanulásra szorulnak. Álmunk egy olyan társaság, melyben
mindenki tanulva másokat gazdagít. Ezért legyen benne
mindenki egyforma. Legyenek benne funkciók, de ne
legyenek benne pozíciók! Nehogy elvétsük fő célunkat: a
bennünk rejlő keresztény értékek és szellemi kincsek
megőrzését, gondozását és – szolgálatteljes
továbbadását.“

Akadémia?
Az első akadémiát Plátó alapította Athén mellett egy
azonos nevű kertben 387-ben. Ezer évig működött, a pápa
megszüntette. Nagy Károly udvarán sok tudós ember
gyűlt össze, de első újkori utóda 1470-ben Firenzében
nyílt meg. Szoros a kapcsolat a főiskolákkal és
egyetemekkel. Akadémiák egyszerűbb „kivitelezésben“ is
működnek a sport vagy mesterségek terén.
Merész volt a 19 alapító tagtól Erasmus nevét felvenni és
„kör“ helyett az igényes „akadémia“ jelzést választani.
Megfeleltünk-e a külső és saját magunk elvárásainknak 10
évre visszatekintve? Nehéz munkával, de sikerült. Lássuk,
hogy mire alapozhatjuk ezt a megállapítást.

Rendezvényeink
Köztük van 49 tudományos előadási est vitával,
baráti együttléttel. Nyolc egésznapos
buszkirándulást szerveztünk jeles kulturális és
természeti szépségű úticélokhoz.
Az előadások szövege képekkel díszítve és a
kirándulásokról írt humoros és tanulságos
beszámolók (Schultheis Éva, Dobos Marika,
Benedek Annikó) mind elérhetőek terjedelmes
honlapunkon Harmat László gondozásában.
Ha nem is minden előadó küldte el részletes és
képes szövegét, a gyűjtemény egyedülálló és féltett
kincsünk.

Lelkipásztoraink
Lelkipásztoraink élen jártak keresztény hitünket közvetítő
teológiai témák ismertetésével.
Gémes István és fia, Pál előszeretettel az 500 éves
reformációról tartottak mélyen átgondolt tudományos
értekezést.
Tempfli atya a mai nagyon aktuális problémákról beszélt
teljes nyíltsággal sok lenyűgöző estén.
A stuttgartiak és a környék magyarsága szerencséjére a
két egyház e vezetői felkészültségükkel és önfeláldozó
munkájukkal virágzó ökumenikus vallásos életet
biztosítanak mindannyiuknak.

Az előadások
Számos kitűnő előadást tudnék kiemelni. Egy vendégünk
mégis megérdemli a legnagyobb elismerést:
Dr. Szathmáry Csaba. Mindhárom előadása [Velem
beszélsz, vagy az agyammal? Evolúció, vagy intelligens
tervezés? A szem a lélek tükre] az emberiség alapvető
kérdéseit vizsgálta. Óriási érdeklődéssel fogadtuk.
Ritter Lajos alapítónk talán ilyen horderejű témákról és
szakemberről álmodott, amikor Imre atyához fordult
ötletével. Csabán kívül talán csak ő maga tud hasonló
mélységgel igazán szép (magyar) nyelven fogalmazni.

Tevékenységünk lényege
A felvállalt tevékenységünk lényegét Ritter Lajos és Tempfli
Imre szabatosan meghatározták alapításunk alkalmával: „A
keresztény szellemiség hordozói akarunk lenni és minden
tudásunkat népünknek, vallásunknak, valamint kultúránknak
épülésére akarjuk szentelni.“
Schultheis Éva saját módján versalakba öntötte:
a tudás,
ha jó szándék vezérli...
a tudás,
ha nem csak hatalom...
a tudásvágy,
ha kérdéseket nyit bennünk...
a tudás,
ha választ kaphatunk, és ha nem...
a tudás,
ha megosztható...

1956 emlékezete
A tudást, tapasztalatainkat, hiteles emlékeinket a
legfontosabb ünnepi rendezvényünk alkalmával
megosztottuk legfiatalabb korosztályunkkal.
Bemutattunk egy cserkész-foglalkozáson két zenés
filmet eredeti felvételekkel. Látni kellett volna azt a
feszült figyelmet, mellyel e képeket követték. Az
ünnepélyen 2016 novemberében félkörben ültek
cserkészeink és a megmaradt 80 év körüli
Stuttgartban élő forradalmi résztvevők.
Átadtuk a stafétabotot.
(A kétórás film a honlapról nyitható, Dávid Ferenc
forgatta).

Kapcsolatok
- A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és
kassai és délvidéki társszervezetei vezetőségét
2014-ben vendégül láttuk Stuttgartban.
Együttműködési szerződést kötöttünk, hiszen
céljaink teljességgel fedik egymást.
Sajnos nem volt elég erőnk hatásos közös munka
megszervezéséhez.
- A JEL újság terjesztésében részt vettünk, egy
cikkünk is megjelent.

A jövő
Vessünk egy pillantást a jövőbe. Utánpótlás
nélkül nem leszünk részesei. Akinek e sorok,
vagy ünnepi programunk szíve-lelke kapuját
megnyitja, jöjjön közénk és folytassa
munkánkat!
Kedves, előzékeny emberekre fogsz találni…

