
„Hervadáskor, pusztuláskor, /
Novemberi dérhulláskor, / Tiná-
latok, lent a kertben / Most is hull
a falevél. / Most is hervadt a fa
lombja, / De most mintha sírva
szólna: / Úgy-e, úgy-e nem hitté-
tek, / Rövid a nyár, itt a tél…”
(Ady Endre: Hervadáskor)

Elmúlás, megbékélés, nyuga-
lom, beletörõdés, mozdulatlan-
ság. Hulló falevelek, hideget hozó
szelek, ködös-nyálkás, sötét haj-
nalok. A temetõk csendje, a mé-
csesek halványan pislákoló, majd
utolsót lobbanó lángja, a betakarí-
tott termés, a pihenésre elõkészí-
tett földek az elmúlást hirdetik. A
múlté már a szüretek tevékeny vi-
dámsága, a természet színpompá-
ja fakó sárgává, majd egyhangú
barnává válik. Az állandóság, a
biztonság és a meleg otthon iránti
vágy felerõsödik.

„Uram, te voltál hajlékunk nemze-
dékrõl nemzedékre. Mielõtt hegyek
születtek, mielõtt a föld és a világ lét-
rejött, öröktõl fogva mindörökké vagy
te, ó, Isten!” (Zsolt 90,1–2)

Az elmúlás emlékezésre hív. A
lényegtelen dolgok kiesnek a fele-
dés rostáján, megmaradnak moso-
lyok és érintések, ízek és illatok,
szavak és csendek. Kikristályoso-
dik egy élet üzenete, amelyet más
nem mondhat el, amelynek hang-
súlyai csak visszatekintve tapasz-
talhatók meg. Küzdelmek, vágyak,
indulatok, érzések, feloldhatatlan
ellentétek megszelídülten elcsen-
desednek, a helyükre kerülnek.

„A halandót visszatéríted a porba,
és ezt mondod: Térjetek vissza, embe-
rek! Mert ezer esztendõ elõtted annyi,
mint a tegnapi nap, amely elmúlt,
mint egy õrváltásnyi idõ éjjel. Elraga-
dod õket, olyanok lesznek, mint reggel-
re az álom, mint a növekvõ fû: reggel
virágzik és növekszik, estére meg-
fonnyad és elszárad.” (Zsolt 90,3–6)

Az elmúlás számvetésre hív.
Milyen gyümölcsöket látok az

életemben? Hol vannak a rothadó
részek, és melyek az egészsége-
sek? Mely terhektõl kell szabadul-
nom, és mely felelõsségeket kell
továbbvinnem? Hinnem kell,
hogy letehetõ az, ami fáj, ami a lel-
kiismeretem terheli! A számvetés
nem engedi, hogy további károkat
okozzak ott, ahol a bûnvallás,
bûnbánat és újrakezdés útja a jár-
ható. A számvetés fogságban tart,
ha nem a jövõ felé indít.

„Életünk ideje hetven esztendõ,
vagy ha több, nyolcvan esztendõ, és na-
gyobb részük hiábavaló fáradság,
olyan gyorsan eltûnik, mintha repül-
nénk. Ki tudja, milyen erõs haragod, és
milyen félelmetes felháborodásod? Ta-
níts úgy számlálni napjaink, hogy bölcs
szívhez jussunk!” (Zsolt 90,10–12)

Az elmúlás elõretekintésre hív.
Hol állok most, és milyen célok
vannak elõttem? Milyen állapot-
ban vagyok? A választott úton já-
ráshoz van-e elég erõm, vagy má-
sikat kell keresnem? Mi az, ami lé-
nyeges, amit nem kerülhetek el?
Kik az útitársaim?

„Fordulj hozzánk, Uram! Meddig
késel? Könyörülj szolgáidon! Áraszd
ránk kegyelmedet reggelenként, hogy
vigadjunk és örüljünk egész életünk-
ben!” (Zsolt 90,13–14)

Az elmúlás reménységre hív.
Arra a csodára, hogy nem az elmú-
lásé az utolsó szó. Isten felhoz
bennünket a holtak hazájából, ne-
vünk fel van írva a mennyben.

„Elmúlik a világ / És játékai is, /
Még kívánsága is, / Szél szórja
szét a színes szavakat, / De sor-
som lényegének, / De lelkem Iste-
nének / Beszéde megmarad.”
(Reményik Sándor)

Solymár Mónika

(Az írás eredetileg
a Másokért Együtt címû lap

2007/5. számában jelent meg.)

AZ ÉLET KENYERE

Õszi
reménység

Egyházmegyei – esperességi –
férfitalálkozóra invitálták az ér-
deklõdõket a felvidéki Százdra
szeptember 14-ére, az ötven éve
helyi lelkész nélkül élõ kis ma-
gyar evangélikus gyülekezet
templomába. 

A magyar és a szlovák állam kö-
zött fennálló politikai és részben
egyházi feszültségekkel is meg-
terhelt idõben példaértékû volt
ez a találkozó. Kétszázan érkez-
tek – szlovákok és magyarok – az
esperesség gyülekezeteibõl. Az
alkalomra kétnyelvû plakát és
énekekkel kibõvített programfü-
zet is készült. 

Meghívást kaptak magyaror-
szági gyülekezetek is, mint Cso-
mád, Nagybörzsöny, Felsõpe-
tény. A nagybörzsönyi lelkész,
Lajtos János jó kapcsolatot ápol a

határ menti két gyülekezettel,
Ipolyszakállossal és Százddal. A
csomádiak õsei errõl a vidékrõl
származnak. 

E sorok írójának magyar nyelvû
elõadását szlovákra fordították.
Hasonlóan történt a nõi szekció-
ban is: dr. Drenyovszky Irénnek, a
Keresztény Orvosok Magyaror-
szági Társasága (KOMT) tisztelet-
beli elnökének az alternatív gyógyá-
szatról tartott elõadását is tolmá-
csolva hallhatták a szlovák érdeklõ-
dõk. (Férfitalálkozónak hirdetett
napon többen voltak a nõk…) 

Természetes, testvéri légkör-
ben egymás után szólaltak meg a
felelõs vezetõk is: a szlovák espe-
res, a magyarul nem tudó, de a ma-
gyar gyülekezetet elfogadó és se-
gítõ lelkésznõ, a helyi gyülekezet
áldozatos, kreatív felügyelõje és
mások. Gazdagította a programot

a csomádi népviseletes énekkar
szép mûsora és a helyiek több-
nemzetiségû citerazenekarának
szolgálata. 

Azóta az aradi gyülekezetben
is hasonló élményben volt ré-
szem. Románok, magyarok, né-
metek és szlovákok élnek egy vá-
rosban és egy gyülekezetben is.
Elfogadják és tisztelik egymást.
Az evangélikus gyülekezetben
mind a négy nemzetiség saját
anyanyelvén élheti át az isten-
tiszteleti közösséget. 

Emeljük fel szívünket Istenhez!
Onnan mindent másképp látunk,
és ennek következtében gondola-
taink, érzéseink és az ebbõl faka-
dó cselekedeteink is megváltoz-
nak. „Az az indulat legyen bennetek,
ami Krisztus Jézusban is meg-
volt…” (Fil 2, 5)

Szeverényi János
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Bizonyára nem egy olvasónknak
ismerõs a Magyar Rádióból a Be-
szélni nehéz és a Tetten ért szavak
címû mûsor. A méltán népszerû
adásoknak sok lelkes hallgatójuk
van. Még sincs ok a felhõtlen opti-
mizmusra, mert a médiában, a
közéletben, sõt a kultúra terüle-
tén is módszeresen folyik édes
anyanyelvünk megrontása. Egyes
alpári stílusú mûsorvezetõk és trá-
gár beszédû közéleti személyisé-
gek mellett az irodalmi elit egy ré-
sze is tudatosan igyekszik tönkre-
tenni ezt a drága kincset.

„Nyelvében él a nemzet” – vall-
juk reformkori nagyjainkkal. Az
anyanyelv pusztulása nem lényeg-
telen kérdés, nem felszíni jelen-
ség. Alkalmas arra, hogy aláássa

egyes emberek és közösségek jö-
võjét, ezért nagyon komolyan kell
vennünk ezt a problémát.

A reformáció ünnepének hó-
napjában gondolnunk kell lelki
anyanyelvünk ápolására is. Luther
életbevágóan fontosnak tartotta,
hogy mindenki az anyanyelvén ol-
vashassa Isten igéjét, ezért elsõ
tudatos reformátori mûve az Új-
szövetség anyanyelvre fordítása
volt. A németországi reformáció
áldott magyarországi következ-
ménye, hogy elõbb Sylvester János
fordításában az Újszövetség (1541),
majd Károli Gáspár mûveként a
teljes Szentírás (1590) is megszó-
lalhatott magyar nyelven.

Ötszáz évvel késõbb mégis ag-
gódva kérdezem: Értjük-e, amit ol-

vasunk? Beszéljük-e lelki anyanyel-
vünket? Nem váltunk-e lelki koz-
mopolitákká, akik Krisztust és az
anyaszentegyházat, a hitet és a
gyülekezeti közösséget elhagyva,
lelki anyanyelvüket feledve élnek
a pillanatnyi helyzetnek – teljesen
mindegy, hol, hogyan és miért?

Luther egy – ApCsel 8,30 alap-
ján tartott – igehirdetésében ezt
mondja: „Tanítanunk kell az em-
bereket, különösen a fiatalokat,
hogy értsék az Isten igéjét, ha
nem akarjuk, hogy Krisztus egy-
háza disznóóllá váljon.” Kemény,
de megszívlelendõ mondat!

Adja Isten, hogy a Biblia évében
(is) olvassuk, értsük, beszéljük
lelki anyanyelvünket!

Gyõri Gábor

Beszéljük-e
lelki anyanyelvünket?
Gondolatok a reformáció kapcsán

Így is lehet…
Esperességi férfitalálkozó a szlovákiai Százdon

Összességében nem tartozik a
könnyen áttekinthetõ és minden
történelmi összefüggés ismerete
nélkül érthetõ könyvek közé.

Jeremiás prófétai mûködése va-
lószínûleg több mint negyven
évig tartott. E hosszú idõ alatt ha-
zája a legviharosabb idõket élte át.
Hol Egyiptom, hol a káldeusok,
hol az asszírok, hol meg a babiló-
niaiak rohanták le, tették tönkre
és mindnyájan ki is fosztották az
országot. Sõt Jeremiás mûködése
idejére esett a legnagyobb nemze-
ti katasztrófa, a nép elõkelõinek
Babilonba való deportálása is
Krisztus elõtt 586-ban. Nem
könnyû azért a könyv nem idõ-
rendben összeállított jövendölé-
seit és történéseit a történelmi fo-
lyamatban elhelyezni.

Alig van viszont próféta rajta kí-

vül, akinek származásáról, elhívá-
sáról, egész életérõl olyan sok ada-
tunk lenne, mint éppen az övérõl.
Megtudjuk, hogy papfi volt Aná-
tót városkából, korán kapott meg-
bízást a próféta nem könnyû szol-
gálatára, amelyet – majdnem azt
mondhatnám – nem száz-, inkább
kétszáz százalékosan vett komo-
lyan és töltött be.

Az olvasónak az a benyomása,
hogy sok „szerencséje” nem volt,
hiszen mindig a vesztes oldalon
állt, s hogy a prófétálás volt élete
legnagyobb tragédiája. De ez téve-

dés! Jeremiás mindig is az Isten ol-
dalán található, még akkor is, ha
hallgatói tévesnek, sõt bünteten-
dõnek találják szavait és magatar-
tását. S õ mindezt csak szenvedé-
lyesen, teljes erõbedobással tudta
tenni, még ha az életébe került vol-
na is. Régi zsidó hagyomány sze-
rint nem is halt természetes halált:
amikor ultranacionalista honfitár-
sai erõszakkal Egyiptomba hur-
colták magukkal, állítólag ott meg
is kövezték – mint az ellenséggel
kollaboráló hazaárulót!

Nagy buzgóságából nem szabad

arra következtetnünk, hogy Jere-
miás nagyon élvezte volna azt,
amit csinált. Éppen ennek az el-
lenkezõje igaz: nem ismerünk
még prófétát, aki annyit lázadt
volna a megbízatás és megbízója,
az Isten ellen.

Már fiatalon, zsenge korára való
hivatkozással szeretett volna ki-
bújni az Úrtól kapott küldetés alól.
Sikertelenül. Amikor pedig még a
saját városbelijei is meg akarták öl-
ni, akkor csúnyán szemrehányást
tett Istennek, hogy „rászedte” õt.
De nem is vállalt könnyû felada-

tot, amikor ezt az utasítást kapta:
„…gyomlálj és irts, pusztíts és rom-
bolj, építs és plántálj!” (1,10) Már ön-
magában is ellentmondással van
tele ez a hallatlanul nagy feladat!

Bizony Jeremiás gyomlálta és
irtotta népének a nem Isten sze-
rinti „kinövéseit”, hamis elvárá-
sokat bírált meg, lerombolta a
képmutatásra, igazságtalanságra,
hazugságra és illúziókra épített
homokvárakat. S a történelmi ese-
mények – jellemzõ módon – min-
dig is õt igazolták. De ugyanakkor
mintha egy más lélek is mûködött
volna benne: teljes erõvel dolgo-
zott népe erkölcsi és anyagi fel-
emelésének programján, sõt még
a Babilonba elhurcoltakra is gon-
dolt, jó lelkipásztorként.
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Egy másik zsidó hagyomány sze-
rint az elhurcoltak közé került
volna õ is, miután Nebukadneccar
király elfoglalta Egyiptomot Krisz-
tus elõtt 566-ban. Így érthetõ,
hogy a deportáltakat sem ámította
a hamaros hazatérés hamis illúzió-
jával, hanem biztatta õket, hogy
építsenek, szüljenek, vessenek,
arassanak, és dolgozzanak „a vá-
ros jólétén”!

Mi hát az üzenete ennek a na-
gyon meghurcolt és sokat szenve-
dett Isten-szolgának a mi idõnk-
ben? – kérdezzük kicsit tanácsta-
lanul. De erre nincs okunk, mert
majdnem hogy modernnek kell
tartanunk témafelvetéseit és meg-
oldási javaslatait!

Mindenekelõtt az Istenért való
bátor kiállást tanulhatnánk tõle.
Szenvedélyesen ostorozott min-
denkit és mindent, aki vagy ami el-
hagyta a „folyóvíz forrását” – értsd:
az egy igaz Istent – csak azért, hogy
inkább repedezett falú ciszternák-
ból szürcsölgessen áporodott vizet.
A mi emberi ciszternáink nem tart-
ják a vizet, de megfertõzik az éle-
tünket! Jeremiás egyetlen nagy biz-
tatása: lehet és szabad „égni”, lelke-
sedni Istenért, mint ahogy perbe
szállni is lehet vele!

Azzal sem tarthatott számot
nagy sikerre és elismerésre, ami-
kor azt hirdette, hogy a népek,
nemzetek Urának nem csak Júda
és Izrael lakosai kell, hogy enge-
delmeskedjenek. Az Úr igényt
tart minden népre, mint ahogy õk
is részesei lehetnek az õ igazságá-
nak, és megtapasztalhatják az ir-
galmát. Mert õ mindenki által
megtalálható, ha teljes szívvel ke-
resik (29,13).

Azt is megtanulhatjuk Jeremiás-
tól, hogy nevükön nevezzük a dol-
gokat, és ne kenjük el õket! A go-
noszságot, a szociális igazságtalan-
ságot, a hamisságot, a házasságtö-
rést, a gyanús esküdözést, a pótis-
tenek utáni eszeveszett futkosást
annak nevezi, ami: tudniillik bûn-

nek! Valószínûleg nem itt állna mai
elszegényedõ kereszténységünk
sem, ha következetesen hirdettük
volna mindig, hogy Isten ugyan
megbocsátó Isten, de nem lehet al-
kudozni vele! „Az Úr a mi igazsá-
gunk” (23,6), s ez azt is jelenti,
hogy Isten nem kész a kompro-
misszumokra. Elõtte a bûn akkor is

bûn, ha sztaniolba csomagolva
akarjuk kívánatossá tenni.

Ez a papfi-próféta nem bírta el-
viselni – s ezt külön ki kell emel-
nünk! – a vallásos mezbe bújt ala-
koskodást. Amikor odaállt a temp-
lomkapuba, s a szemükre vetette a
templomlátogatóknak szeretetlen-
ségüket, szociális érzéketlenségü-
ket, azt, hogy saját honfitársaikat
teszik rabszolgákká, hogy az isten-
tisztelet után egészen másképp vi-
selkednek, akkor hevesen kikelt a
fölösleges templomba járás és a ha-
zug istentisztelet ellen. Mert na-
gyon rossz fényt vet az magára az
Istenre is, ha csak szájjal tiszteljük
templomában, de utána úgy te-
szünk, mintha az életvitelünk nem
is tartozna az õ uralma alá!

Biztosra kell vennünk, hogy Jé-
zus idején is nagy tekintélye volt
ennek az akkor már hat évszázados
prófétai könyvnek. Amikor Jézus
észrevette, hogy szavát hallgatják
ugyan, de igazából mégsem hallják
meg, akkor Jeremiástól kölcsönzött
egy mondatot, aki annak idején rá-
támadt népére, mert szeme van, de
nem lát, füle, de nem hall (5,21 = Mk
8,18). Amikor pedig megtisztította
a templomot, Jeremiás szavaival ûz-

te ki az árusokat, akik „latrok bar-
langjává” tették az imádság házát
(7,11 = Mt 21,13). És legkedvesebb
mondatában is visszacseng Jeremi-
ás üzenete: „Jöjjetek énhozzám…”,
és „megnyugvást találtok lelketeknek”
(6,16 = Mt 11,29).

Máté evangélistát is Jeremiás
szavaira emlékeztette a betlehemi
gyermekölés tragikus eseménye:
„…Ráhel siratta gyermekeit…”
(31,15 = Mt 2,18) Pál is szívesen
fordult a prófétához, sõt hozzá
hasonlította magát, amikor azt ír-
ta, hogy Isten „anyám méhétõl fog-
va kiválasztott” (1,5 = Gal 1,15). És
Jeremiástól vett szavakkal intette
a magukat túlságosan bölcseknek
tartó korinthusi ellenfeleit is:
„.Aki dicsekszik, az Úrral dicseked-
jék”, tudniillik hogy „érti és tudja
rólam, hogy én vagyok az Úr”
(9,22–23 = 1Kor 1,31).

Prófétánk legcsodálatosabb jö-
vendölését azonban, amelyben Is-
ten új szövetséget kínál fel a té-
velygõ népnek, a Zsidókhoz írt le-
vél szerzõje hallotta meg kitörõ
örömmel. Gyülekezete emlékeze-
tébe kívánta vésni Istennek ezt a
nagy ajánlatát olyan idõben, ami-
kor „elcsüggedt kezek és tántorgó
lábak” jellemezték az életét. A lel-
kipásztor szerzõ úgy gondolja,
hogy ha Isten ezt az új szövetsé-
get ajánlja föl, akkor ezzel leváltja
a régit, amelynek ideje lejárt. Az
újban Isten bocsánatot hirdet
meg, de akkor itt már fölöslegessé
válik mindenféle állatáldozat is
(31,31–34 = Zsid 8,8–12 és 10,6).

Végül Jeremiás szavaira emlé-
keztetett Jézus bennünket, ami-
kor az utolsó vacsorán a kehely
borra azt mondta: „…ez az én vé-
rem, az új szövetség vére, amely soka-
kért kiontatik a bûnök bocsánatára.”
(Mt 26,28) Úgy látjuk, hogy ezt
az új szövetséget jövendölte meg
az anátótbeli papfi-próféta, Isten
sokat megpróbált, lázadó, de min-
dig hûséges szolgája. Ezért „köte-
lezõ olvasmány” minden keresz-
tény számára Jeremiás könyve! 

Gémes István
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Az Amerikai Magyar Evangélikus
Konferencia (AMEK) 1941. évi
megalakulása óta szolgálja a mo-
dern idõk legnagyobb szórványte-
rületére, Észak-Amerikába került
magyar evangélikus híveket.

Statisztikai kimutatással nem
rendelkezünk, de ha az illetéke-
sek több mint egymillió magyar-
ról tudnak ezen a területen, akkor
szórványunknak el kellene érnie a
harmincezret. Hogy hittestvére-
ink hol és merre élnek, azt sajnos
még az AMEK hõskorában sem
tudtuk felmérni. Csak az bizo-
nyos, hogy az alakulás idején léte-
zett tizenhárom gyülekezet –
mindegyik a térség keleti felében
–, melyek azóta vagy elsorvadtak,
vagy teljesen amerikaivá váltak.
Megmaradt három kicsiny közös-
ség, melyben még magyar vagy
magyar–angol szolgálatot végez-
nek. Két gyülekezet van az ohiói
Clevelandban, egy pedig az onta-
riói Torontóban.

Gyülekezeteink egykor a 2. vi-
lágháború, majd az 1956-os forra-
dalom után bevándoroltaknak
nyújtottak sokféle és jelentõs se-
gítséget. Ezek elé visszatekintve
megemlítendõ, hogy a clevelandi
Elsõ Magyar Evangélikus Egyház,
mely két éve ünnepelte fennállásá-
nak 100. évfordulóját, 1913-ban lé-
tesítette Amerikában az elsõ ma-
gyar szeretetintézményt, árvahá-
zat és öregotthont, mely 1923-ig
mûködött. A trianoni tragédia után
az eperjesi evangélikus teológia in-
tézményét ugyanez a gyülekezet
háromszázezer aranykoronával tá-
mogatta, biztosítva ezzel a teoló-
gia egyévi mûködését.

Különösen a kilencvenes évek-
ben, de azt megelõzõen is csaknem
egymillió forint értékben juttatott
az AMEK anyagi támogatást kü-
lönféle Kárpát-medencei célokra,
fõleg a Budapest-Fasori Evangéli-
kus Gimnázium javára a genfi Fa-
sor Egyesületen keresztül. Igye-
keztünk megõrizni és megõriztet-
ni Ordass Lajos püspök úr emlékét
azzal, hogy Clevelandban, Akron-
ban, Torontóban, Allentownban,
Kelenföldön és Cegléden a püs-
pökrõl készült dombormû-emlék-
táblát helyeztettünk el.

Jelenleg aktívan részt veszünk
két ösztöndíjprogram kezelésé-
ben és közvetítésében. Chicagó-
ban a Lutheran School of Theo-
logy at Chicago intézetben eddig
huszonkét magyar evangélikus
teológus tanult-tanul egy-egy
évig, míg az ohiói Columbusban, a

Trinity Lutheran Seminary inté-
zetben eddig hat ösztöndíjast kö-
szöntöttünk. Ezeknek az ösztön-
díjaknak az összértéke meghalad-
ja a százmillió forintot!

Állandó tevékenységünknek szá-
mít a 78. évfolyamában járó Erõs
Vár címû lap kiadása. Eredetileg
havilapnak indult, de mintegy har-
minc éve kéthavonként jelenik
meg. Célja a hitmélyítés, az össze-
tartás erõsítése és a tájékoztatás. A
Kárpát-medencei magyar egyhá-
zak helyzetére különös figyelmet
fordítunk. A lap a hatvanas évek-
ben ezerkétszáz példányban jelent
meg, ma feleennyiben sem. Köszö-
netet mondunk – saját írógárda hi-
ányában – mindazoknak a magyar-
országi evangélikus lelkészeknek,
akik írásaikkal gazdagították vagy
gazdagítják a tartalmát.

Az AMEK és a Magyarországi
Evangélikus Egyház kapcsolatára
az elmúlt száz év folyamán nem
ritkán volt jellemzõ a feszültség. A
hazai egyház többféle körülmény
folytán nem mindig volt képes – és
sokszor talán az akarat is hiány-
zott – errõl a hatalmas szórvány-
ról gondoskodni, gondoljunk csak
a pártállami idõkre. Mindig örül-
tünk az évek során, ha akadt láto-
gatónk Magyarországról, püspö-
kök, lelkészek – még akkor is, ha a
mi állásfoglalásunkat egyik vagy
másik kérdésben kritikával illet-
ték. Megjegyezzük, hogy lelké-
szeink a huszadik század elején
még Magyarországról kibocsátott
lelkészek voltak, de a század má-
sodik felében inkább menekült-
ként kerültek ide, és álltak szolgá-
latba. Az AMEK erõfeszítései,
hogy Magyarországról lelkészt
bocsássanak az Egyesült Államok-
ba, 1996-ban a Tamásy házaspár
kiküldésével célt értek; ezért kü-
lön is köszönetet mondunk a hazai
egyháznak. Az AMEK alapító tag-
ként készségesen csatlakozott
mind a Magyar Evangélikusok Ta-
nácskozó Testületéhez, mind en-
nek az utódjához, az Orosházán
2006-ban alakult Magyar Evangé-
likus Konferenciához.

Jóllehet a jövõbe bizonytalanul
tekintünk, de azért abban a meg-
gyõzõdésben, hogy Isten méri ki
szolgálatunk idejét, és abban a re-
ménységben, hogy „szeret az Úr,
azért nincs végünk, mert nem fogyott
el irgalma” (JerSir 3,22).

Rácz Zsuzsanna és
dr. Tomaschek László,

az AMEK intézõbizottságának
tagjai

BEMUTATKOZIK…

Az Amerikai
Magyar Evangélikus
Konferencia

Amikor véget ért az istentisztele-
tünk a szeretetotthon emeleti ter-
mében, még egy befejezõ énekre
zendítettem, melyet mindenki is-
mert: „Áldjad, én lelkem, a dicsõ-
ség erõs Királyát!” (EÉ 57) Mind a
nyolc résztvevõ – magas kora elle-
nére – lendülettel velem énekelt,
felélénkülve az ismert dallamtól.

Egyszer csak egy idõs asszony
csatlakozott hozzánk kis járóko-
csiját tolva. Kifáradva sóhajtott
egyet, és leült körünkbe. Éppen a
második vershez értünk: „Áldjad
õt, mert az Úr mindent oly böl-
csen intézett…” Õ is bekapcsoló-
dott az éneklésbe halk, törékeny
hangjával, így a záróáldást is fo-
gadhatta.

Minekutána sorban elköszön-
tem az istentiszteleten részt ve-
võktõl, máris eltûnt késõn érke-
zett testvérem. Amint sejtettem,
a szobájába ment. Utánamentem,
s valóban, ott találtam õt ágyán
fekve, fejét mélyen a párnájába
rejtve. Valamit mormogott csu-
kott szemmel, magában. Vala-

hogy meghatott ez a kép, amely
szemem elé tárult most is, mint
oly gyakran szolgálatom közben.

Szólongatni próbáltam, s kife-
jeztem örömömet, hogy részt vett
az istentiszteleten, majd hogyléte
felõl kérdeztem. Nem reagált.
Még egy próbát tettem, és dúdol-
ni kezdtem neki az elõbb énekelt
ének dallamát. Parányi ablakocs-
kaként megnyitott szeme sarká-
ból kérdõn rám nézett, s nagy só-
hajtással mondta az általam oly jól
ismert mondatot: „Bárcsak ne él-
nék már!” Újra becsukta kis „abla-
kocskáját”, és még mélyebbre fúr-
ta a fejét párnáiba. Leültem az
ágya mellé, és kis idõt kivárva vi-
gasztalni kezdtem.

Mondtam, hogy ismerem szen-
vedése történetét, depressziójá-
nak fázisait, különösen a sötét év-
szakokban, s tudom, mennyire ki-
látástalannak érzi sorsát. Arról
kezdtem neki beszélni, hogy nap-
jaink azért mégsem egyformák. A
gyötrõen sötét napokat biztosan
felváltja egy világosabb.

Megkérdeztem tõle, hogy vajon
nem a fényre való vágyakozása ad-
ta-e azt a lökést, hogy keresse a
gyülekezet közösségét, mely erõt
adott neki a járáshoz is. Ekkor ki-
nyitott szemekkel rám nézve bó-
lintott. Felidéztem neki a bibliai
verset, amely az istentiszteleten
elhangzott: „Veled leszek, ahogy Mó-
zessel is vele voltam. Nem maradok el
tõled, nem hagylak el.” (Józs 1,5)

Józsué Istene a mi Istenünk is,
ma is, és nem hagy magunkra ben-
nünket, ha sötétnek éljük is meg a
minket körülvevõ világot. Õ min-
ket is kivezet a sötétbõl. Éppen
ha a szenvedés és a halál rettegtet
minket, és ebbõl a rettegésbõl ele-
günk van, segít nekünk ez az üze-
net – mondtam neki.

Hirtelen felegyenesedett, tágra
nyílt a szeme, kérte, maradjak még,
és énekeljem el még egyszer az
„Áldjad, én lelkem, a dicsõség erõs
Királyát!” címû éneket. Szeretettel
teljesítettem kérését, így számom-
ra is fénybe borult ez a nap.

Cseriné Nagy Katalin

„Szárnyad árnyékában” 
Egy lelkigondozó feljegyzéseibõl

> Folytatás az 1. oldalról
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Útitársa lettem
a természetjáróknak,
akik a hegyeket
csodálják,
akik a völgyek
titkait kutatják,
akik érzékelik fajsúlyát
a kimondott szónak,
és a leszálló estben
a csillagokkal tájékozódnak.
Akiknek vágya
megmaradt tisztának,
és akik az Életet

Isten ajándékának tekintik.
Akik végiggondolják
az elkezdettet…
Akik útközben énekelnek,
vagy csak dúdolgatják
a fuvolázó szellõ melódiáját,
és a madárdalt
hallgatják kíséretnek.
Akik a látottban
gyönyörködni tudnak,
és akik
a ragyogó égre föltekintve
imádkoznak.

Ritter Lajos András

Önkéntesen
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Már tíz éve éltünk akkor Dél-Ame-
rikában, amikor húgommal egy
skóciai nyári egyetemen vettünk
részt. Miután visszaérkeztünk,
szombaton, mint mindig, elmen-
tünk a cserkészek összejövetelére.
A várakozó cserkészmamák lelke-
sen fogadtak, és rögtön tudni akar-
ták, milyen is volt az utunk. „Csak
tegnapelõtt értünk haza…” – kezd-
tem, de tovább nem is jutottam.
Ugyanis az egyik cserkészmama
felemelte az orrát, lebiggyesztette
a száját, és odafordulva a többiek-
hez, epésen megjegyezte: „Halljá-
tok? Már õ is hazajön…”

Azóta visszatelepültünk Euró-
pába, és bõven van alkalmam vé-
gigzongorázni a lehetõségeket
ezekkel a megjelölésekkel. Mert,
ugye, rendszeresen hazamegyünk
(Magyarországra) rokonlátoga-
tásra, de általában nem maradha-
tunk soká, haza kell jöjjünk (Né-
metországba) dolgozni, unokákra
vigyázni. És vajon a kerti ollót
tényleg otthon hagytuk Budapes-
ten, vagy mégis itthon keveredett
el valami felfedezhetetlen helyen?

Mondhatnám a költõvel, hogy
mint a gólyamadárnak, nekem is
két hazát adott a végzetem, de fé-
lek, úgy járnék, mint legidõsebb,
külföldön született és felnõtt fi-
unk, akit egyszer „boldog kaméle-

onnak” neveztek. Azt mondta
ugyanis, hogy õ otthon is, itthon is
jól érzi magát, mert mindenhol sok
kedves ismerõse és barátja van…

Ha mint jó protestáns, a Biblián
tájékozódom, tudom, hogy mi itt
mindnyájan jövevények és vándo-

rok vagyunk, igazi hazánk nem itt
a földön, hanem máshol van. De
lehet-e ez mindent megoldó vá-
lasz arra a sokféle kérdésre, fájda-
lomra, problémára, amely a szét-
szóródottságunkból ered? Leg-
többünk nem tehet arról, hogy el-
szakadt az anyaországtól: hábo-
rúk és békekötések döntöttek
sorsunkról, megkérdezésünk nél-
kül. És bár tudom, hogy igazi ha-
zám nem itt van, de azt is vallom,
hogy mindenemet, így származá-
somat is Istentõl kaptam szeretni,
becsülni való, értékes ajándékul.

A kérdés csak az: felismerem-e
az értékét, és mit kezdek vele?
Ápolom-e nyelvét, kultúráját, és
felelõsséget érzek-e érte? Tudom-e
úgy képviselni, képes vagyok-e úgy
tevékenykedni a közösségéért,
hogy majd annak idején ezt a talen-
tumomat is kamatozva adhassam
vissza annak, akitõl kaptam?

Ha ezt magamévá teszem, ak-
kor lakhatom akárhol, mert ez
mindannyiunkra egyformán érvé-
nyes: itthoniakra és otthoniakra is.

– rk –

Itthon – otthon

Testvér-gyülekezeti kapcsolatokat bemutató rovatunkban ezúttal
nem egy régóta olajozottan mûködõ partneri viszony tényszerû le-
írását találjuk, hanem egy friss élménybeszámolót, amely egy Buda-
pest környéki gyülekezet Erdélyben tett látogatását, illetve egy új
magyar–magyar „lelki híd” alappillére elhelyezésének történetét
meséli el. 

Ez év augusztus elsején reggel hatkor indultunk el negyvenfõs csapa-
tunkkal a fóti templom mellõl. A buszban, majd a nagyszalontai csonka
toronyban elevenítettük fel az Arany Jánosról tanultakat. A Bihar-hegy-
ség elsõ nyúlványai között, Kiskoh faluban meghúzódó Medve-barlang
káprázatos látnivalót kínált, cseppkövek ezreit s a barlangban rekedt
utolsó medve hatalmas csontvázát. Torockón már nem elõször jártunk.
Másnap viszont új volt minden, a példaszerûen helyreállított Nagysze-
ben s benne az óriási szász evangélikus püspöki templom… 

Meghatódva álltunk meg Árva Bethlen Kata síremlékénél a fogarasi
református templom udvarán, s megcsodáltuk a megkopott vár óriás
épülettömbjét. Az autóbuszon és a kiállításokon foglalkoztunk Mikes
Kelemennel, Kõrösi Csoma Sándorral, Gábor Áronnal, s a csapat gyerekei
felváltva helyezték el az otthonról hozott csokrokat szobruk tövében
Zabolán, Csomakõrösön és Berecken.

Nem lehet sorrendet felállítani a tekintetben, hogy kinek mi tetszett a
legjobban, a világörökség részét képezõ gelencei templom Szent László
csatáját ábrázoló freskói vagy a kézdivásárhelyi múzeum több száz er-
délyi falu népviseletébe öltöztetett babái. Pusztinán, de már az oda ve-
zetõ úton is a moldvai csángók életével ismerkedtünk, a gyimesbükki
õrházban, a történelmi Magyarország határánál megnéztük a magyar és
a román vasút tárgyi emlékeit. Akadt útitársunk, aki a Hargitafürdõn
megtett hosszabb fenyõerdei sétának örült, melynek végén a magas fû-
ben vissza-visszacsúszva másztuk meg a Kossuth-sziklát. S akkor még
nem is szóltunk a prázsmári erõdtemplomban hallott hangversenyrõl, a
zetelakai iskolások énekérõl, szavalatairól. Nehéz lenne megmondani,
hogy a két szabadon választható programon részt vevõk közül kik jár-
tak jobban, a Szovátán fürdõzõk vagy a parajdi sóbányát látogatók. Ha-
zafelé ejtettük útba a hatalmas vajdahunyadi várat, néztük meg a gura-
szádi templomot, s hajtottuk meg fejünket Aradon mind az aradi tizen-
három emlékoszlopa, mind a Megbékélés terén felállított Szabadság-
szobor elõtt.

Szólnunk kel-
lene még az er-
délyi falusi tu-
rizmus nagysze-
rû lehetõségé-
rõl, a félpanziót
nyújtó háziak
terített asztalá-
ról, szíves kíná-
lásáról, kényel-
mes otthonairól
Gelencétõl Ze-
telakán át Cser-
nakeresztúrig.
A melléjük „tá-
lalt” testvéri szó
már a fizetségen
felüli volt.

Mi, fótiak rég-
óta vágytunk ar-
ra, hogy testvé-
ri kapcsolatba ke-
rüljünk egy er-
délyi gyüleke-
zettel. Barcaúj-
faluba az isme-
retség, a közös-
ség megalapo-
zásának reménységével érkeztünk meg. Nagyon meleg fogadtatásban
volt részünk. A szállásunk az egyházközség családjainál volt. A közös
étkezéseknek és a terített asztal melletti beszélgetéseknek az egyház-
község kultúrháza adott otthont. Biztos vagyok abban, hogy nem csak
nekem jelentett örömöt a gyülekezet lelkésznõjével, Székely Csillával
beszélgetni közös örömeinkrõl és gondjainkról. 

A megnyílt otthonokban nyitott szívekre is találtunk. Külön örömöt
adott nekünk a vasárnapi istentisztelet gazdag énekes liturgiája. Kedvet
kaptunk ahhoz, hogy itthon is gazdagítsuk istentiszteletünk liturgiáját.
Az úrvacsorai közösség csak megerõsített abban, hogy a mi Urunk sze-
retete nem ismer határt, országhatárt sem. Vasárnap délután az ottani-
akkal együtt látogattuk meg a közeli Höltövény szász gyülekezetének
gyönyörû templomát. A hatalmas és lélegzetelállítóan szép szárnyas ol-
tár fölött a megfeszített Krisztus kitárt karjai bátorítottak minket élõ
reménységre.

Reméljük, hogy a barcaújfalusiak, ha elõbb nem is, de a jövõ nyáron
visszaadják látogatásunkat. 

Dr. Cserhátiné Szabó

Izabella fóti lelkész

EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK…

Akik a megnyílt
ajtók mögött nyitott
szívekre is találtak…
A fóti gyülekezet kirándulása Barcaújfaluba

– Mely körülmények miatt vezetett
az útja Svédországba?

– Értelmes és tartalmas életre
vágytam, de a rendszer, melybe
Erdélyben beleszülettem, s az ide-
gen hatalom, mely rajtunk ült, le-
hetetlenné tette ezt. 1987-ben,
harminchét évesen még elég erõt
éreztem magamban az újrakez-
déshez. Nekilódultam a nagyvi-
lágnak, akkor még nem tudván,
hol kötök ki. Svédországba mene-
kültként érkeztem, mit sem tudva
az itteni magyarokról vagy egyhá-
zi-szervezeti életükrõl. Még a me-
nekülttáborban voltam, amikor
lelkész elõdöm próbaszolgálatra
rendelt Stockholmba, aztán 1990-
ben a szolgálat egésze rám sza-
kadt, s azóta nincs megállás.

– Hogyan határozná meg a diasz-
póralét jellegzetességeit, elõnyeit és
hátrányait?

– Az önként vállalt elvándorlás-
sal vagy kényszerû meneküléssel
az ember egy idegen, más nyelvû
és kultúrájú környezetbe kerül,
ahol a többséggel kell együtt élnie.
Ez lehet gazdagító hatású – példá-
ul a nyelv elsajátítása, bizonyos
magatartásminták átvétele –, de a
legtöbbször veszteséggel is jár. A
szórványhelyzet hátrányos olda-
lához tartozik az egyén elszigete-
lõdése, a szorongás, az elbizony-
talanodás és az identitászavar –
vagy éppen a nyelvvesztés. Az al-
kalmazkodási kényszer önfel-
adáshoz vezethet, rosszabb eset-
ben az egyénnek önmagával vagy
saját népcsoportjával való szem-
befordulásához is.

– Ilyen környezetben mire helyezte,
illetve helyezi leginkább a hangsúlyt
lelkészi munkája során?

– Elõször is a Magyarországról
és az elszakított területekrõl szár-
mazók, a katolikusok és a protes-
tánsok, a régebben és az újabban

érkezettek közötti válaszfalakat
bontottam és bontom folyamato-
san. A szétszórtságban egységünk
megõrzése mindennél fontosabb.
Éles különbséget teszek integrá-
ció és asszimiláció között, a beil-
leszkedést kívánatosnak tartva, a
beolvadást a leghatározottabban
elutasítva. Hangsúlyozom, hogy
az egyház és a magyarság együttes
megtartása és képviselete elen-
gedhetetlen a szórványhelyzet-
ben éppúgy, mint a kisebbségi lét-

ben. A magyar nyelvû kátéoktatás
és konfirmáció bevezetésével ifja-
ink egyházi közösségünkhöz való
tartozásának érzését szándéko-
zom erõsíteni.

Hangsúlyt fektetek a kapcsolat-
tartásra is; ezt szolgálja XV. évfo-
lyamában járó, Új Kéve címû la-
punk és öt éve indított internetes
honlapunk – www.keve.se – is. Ki-
emelt fontosságot tulajdonítok a
szórványközösségek egymás kö-
zötti kapcsolatának, illetve a ha-
zai egyházak és a belõlük valami-
kor kirajzott szórványgyülekeze-
tek reintegrációja kérdésének.

– Összességében milyennek látja a
svédországi, illetve a baltikumi ma-
gyarok helyzetét?

– A rendszerváltást követõ tör-
vényi változásoknak, a hazatérés

lehetõsége megkönnyítésének, a
mûholdas televíziózásnak, az egy-
re olcsóbb repülõjáratoknak – és
így tovább – köszönhetõen a szór-
ványban élõ egyének helyzete és
az óhazával fenntartott kapcsola-
tuk gyökeresen megváltozott,
összességében jobb lett. Ezzel
szemben az emigráció hagyomá-
nyos egyesületi és gyülekezeti kö-
zösségei egyre súlyosabb egzisz-
tenciális gondokkal küzdenek, el-
sõsorban az intézményi támogatá-
sok könyörtelen elvonása s ezzel
párhuzamosan az egyéni áldozat-
vállalás csökkenése miatt.

– Reformáció ünnepéhez közeledve
kérdem: van-e szüksége a mai világ-
nak megújulásra, illetve mennyire él
a mai protestáns egyházakban a re-
formáció szelleme?

– „Újonnan kell születnetek” –
mondta Jézus Nikodémusnak, s ez
a jézusi megállapítás és felszólítás
minden kor minden emberére vo-
natkozik. Lelki újjászületésre van
szükségük nemcsak a nagyvilágba
elszéledt szórványközösségeink-
nek, hanem az otthoniaknak is.
Lelki újjászületésre van szüksége
egész nemzetünknek! Luther a
„Mienk a menny örökre!” remé-
nyében és ennek eléréséért min-
dent, mi számára kedves volt, ké-
pes lett volna feláldozni: „Kincset,
életet, / Hitvest, gyermeket /
Mind elvehetik, / Mit ér ez õne-
kik!” – kiáltja. Ezt csak egy olyan
reformátor mondhatta ki, aki hit-
te, hogy „velünk az Úr táborba
száll, / Szentlelkét ránk bocsátja”.
Protestáns egyházainknak, közös-
ségeinknek, minden hívünknek itt
is, és otthon is kérniük kell Istent,
hogy Szentlelkét ránk bocsássa,
hogy ne csak mondjuk, de meg is
tapasztalhassuk: valóban erõs vár
a mi Istenünk!

Szûcs Petra

ÚTI-TÁRSALGÓ

„A szétszórtságban egységünk
megõrzése
mindennél fontosabb!”
Beszélgetés Molnár-Veres Pállal, a svédországi és a baltikumi
magyarok lelkészével
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Greifswald, Németország. Négyszázötven
évvel ezelõtt halt meg Johannes Bugenhagen,
akinek nagy érdeme volt, hogy az északné-
met tartományokban hamar meggyökere-
zett a reformáció. Amit Luther és társai hir-
dettek, azt õ nagy bölcsességgel, fõleg az
egyházi rendek kidolgozása által, a gyakor-
latba ültette át. Ennek emlékére hívott
össze a Lutheránus Világszövetség hetven
európai egyházi vezetõt tudományos ta-
nácskozásra, amelynek ez volt a témája:
„Növekedni, vezetni, alakítani”.

Bern, Svájc. Az Egyházak Világtanácsa
hetven szakértõ részvételével rendezett
konferenciát a közel-keleti válságról. Samu-
el Kobia fõtitkár azon fáradozott, hogy a zsi-
dó–palesztin áldatlan állapotot a média ne
nevezze két vallás egymás elleni háborújá-
nak. Egyetértés volt abban, hogy kereszté-
nyek, zsidók és muszlimok egymással való
párbeszédét intenzívebbé kell tenni a béke
érdekében. 

Windhuk, Dél-afrikai Köztársaság. Kö-
zös egyháztanácsot alapított a három namí-
biai evangélikus egyház. Az új szervezet
feladata, hogy az evangélium hitelessége
érdekében feldolgozza a múlt ellentéteit.

Vatikánváros. XVI. Benedek pápa az 1978-
ban elhunyt VI. Pálnak az ökumené érdeké-
ben kifejtett munkásságát méltatta. Õ vitte
sikerre a XXIII. János által összehívott
II. vatikáni zsinatot (1962–65), amely lehe-
tõvé tette az addig mereven elzárkózó római
katolikus egyház eszmecseréjét más keresz-
tény felekezetekkel és más vallásokkal. 

Hamburg, Németország. A helyi labdarú-
gócsapat (HSV) egyesülete külön temetõt
nyitott hûséges szurkolói számára – az
egyesület és a csapat közvetlen közelében.
A temetõt a helyi evangélikus püspök
asszony is megáldotta, de beszédében kérte
a szervezõket, hogy más csapatok szurkoló-
it se zárják ki a temetõbõl. 

Ljubljana, Szlovénia. A szlovén reformá-
tor, Primus Truber születésének ötszázadik
évfordulója alkalmából a Szlovén Tudomá-
nyos Akadémia háromnapos konferenciát
rendezett, melyen Trubert a „szlovén
nyelv Kolumbuszának” nevezték. 1550-ben
szlovén bibliafordításával ugyanazt a szol-
gálatot tette e nyelvnek, mint Luther a ma-
gáéval a németnek és Károli a magyarnak:
megteremtette népe irodalmi nyelvét.

Perejaszlav-Hmelnickij, Ukrajna. Mitrofán
érsek jelentése szerint a moszkvai patriar-
chátushoz tartozó ortodox egyházának az
országban 42 érseksége, 57 püspöke, 41 ve-
zetõ lelkésze és 12 püspöki vikáriusa van.
Ezek 10 904 gyülekezetet gondoznak, ame-
lyekben 8516 pap és 443 diakónus dolgozik.
173 kolostorban élnek apácák és szerzetesek.

Tbiliszi, Grúzia. A grúz–orosz háború az
ortodox egyházak közötti feszültséget is
megnövelte. II. Ilia grúziai pátriárka tilta-
kozó levelet írt II. Alekszij moszkvai pátri-
árkának az orosz papok Abháziában kifej-
tett tevékenysége miatt; Abházia a Grúziá-
tól való elszakadásra törekszik. II. Alekszij
válaszlevelében sajnálatát fejezte ki, hogy a
politikai feszültségek megzavarták eddigi
jó viszonyukat. 

Vatikánváros. A pápai állam nem szándé-
kozik elismerni Koszovó függetlenségét,
mert nem szeretné, ha megromlanának a
szerb ortodoxokkal való kapcsolatai. 

Arusha, Tanzánia. A Lutheránus Világ-
szövetség tanácsülésén bemutatták a Stutt-
gartban 2010. július 20–27. között megren-
dezendõ tizenegyedik világgyûlés hivatalos
logóját. Az erre kiírt pályázatot egy lud-
wigsburgi cég nyerte el. A kép nyíló rügy
közepén keresztet ábrázol, amely alatt a vi-

lággyûlés témája olvasható: „Mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma”.

Párizs, Franciaország. Még mindig nincs
vége a franciaországi orosz ortodox egyház
jogi helyzete miatt támadt huzavonának. A
kommunizmus elõl annak idején odamene-
kült fehéroroszok egyházát Jevlogij metro-
polita 1931-ben a konstantinápolyi ortodox
patriarchátus szárnyai alá „menekítette”, az-
az jogi fennhatósága alá helyezte. A moszk-
vai patriarchátus azóta sem nyugodott bele
ebbe az önkényes szakításba, és mindmáig
próbálja megosztani és zavarni a franciaor-
szágiak életét. A ma már soknemzetiségû
egyház orosz kisebbsége mindenáron támo-
gatná a moszkvaiakat, ennek azonban a nem
orosz többség hevesen ellenáll.

Kalinyingrád, Oroszország. Tizenkét évi
szolgálat után visszatér hazájába Heye Os-
terwald prépost, aki az orosz enklávéban
gondozta a német származású, fõleg Ka-
zahsztánból odavándorolt evangélikuso-
kat. A prépostsághoz negyvennégy gyüle-
kezet tartozik, amelyek csak igen hathatós
német egyházi segítséggel tudják végezni
nehéz munkájukat. 

Freiburg, Németország. A város három
evangélikus templomában három idõszerû
témával foglalkoznak a prédikációk: „Az
emberi szabadság az agykutatás fényében”
– „Eredmények a génlaboratóriumból –
meddig mehetünk el?” – „A bibliai terem-
téstörténet és a mai természettudományos
kutatások közötti különbség”.

Kairó, Egyiptom. Az ország hetvenkilenc-
millió lakosából csupán tízmillió a keresz-
tény. Egyházaikat megtûri az állami tör-
vény, viszont tiltja a muszlimoknak a ke-
resztény hitre való áttérést. Egy neves
egyiptomi személyiség már ötször kérte a
bíróságot, hogy engedélyezze az õ és csa-
ládja áttérését – mindeddig eredménytele-
nül. Mivel muszlim szélsõségesek halállal
fenyegették, kénytelen rejtõzködve élni.

Bogotá, Kolumbia. A legújabb felmérés
szerint az egykor csaknem színtiszta római
katolikus Latin-Amerika tizenöt és huszon-
négy év közötti ifjúságának hatvannyolc
százaléka vallja magát római katolikusnak
és tizennyolc protestánsnak. A százalék-
arány a protestánsok javára Bolíviában,
Ecuadorban és Paraguayban a legmagasabb.

Arusha, Tanzánia. A Lutheránus Világ-
szövetség tanácsa által felvett Kongói
Evangélikus-Lutheránus Egyházzal száz-
negyvenegyre nõtt a világszövetséghez tar-
tozó evangélikus egyházak száma. A tag-
egyházak hetvenkilenc országban összesen
68,3 millió evangélikust képviselnek.

Berlin, Németország. A Cicero címû lap
„népszerûségi listát” állított össze német ke-
resztény teológusokról a lapokban közzé-
tett cikkeik, tanulmányaik és a róluk szóló
írások alapján. A lista élén a német szárma-
zású római pápa áll, míg a második helyet
Wolfgang Huber berlini evangélikus püspök,
az EKD tanácselnöke nyerte el. Õt követi
Karl Lehmann mainzi római katolikus kardi-
nális és Margot Kässmann, a hannoveri evan-
gélikus egyház püspök asszonya. 

Mutare, Zimbabwe. Az Afrikai Metodista
Egyház központi konferenciáján elsõ ízben
választott püspökéül egy asszonyt az ötven-
egy éves Joaquina Filipe Nhanala mozambi-
ki lelkésznõ személyében. A mozambiki
egyház tagsága az utóbbi tizenhárom év alatt
háromszorosára nõtt, s jelenleg százhetven
gyülekezetben százötvenezer hívõt számlál.
A püspök asszony római katolikus volt, de
fiatalkorában a metodista ifjúságban tapasz-
talt élményei hatására metodistává lett.

Összeállította: G. I.

HÍREK, KITEKINTÉS

Családunk történetét egy angol közmon-
dással jellemezhetném: „There are three ge-
nerations from shirtsleeve to shirtsleeve” (há-
rom generáció kell ingujjtól ingujjig). Déd-
apám mint ügyvéd megszerezte a vagyont,
nagyapám megtartotta és gyarapította,
édesapám – önhibáján kívül – elvesztette. 

Jómagam 1916 áprilisában születtem Po-
zsonyban. Életem kezdeti szakaszán jó-
módban éltünk, kertvárosi villában lak-
tunk, autónk volt, és szüleimnek még kül-
földi nyaralásokra is futotta négy gyermek-
kel. 1930 körül azonban beütött a világgaz-
dasági krach. Ekkor kezdõdött el tulajdon-
képpeni „ingujjra jutásunk”. 

Én ebbõl akkor még keveset éreztem:
1938-ban fél évet tölthettem Svájcban fran-
cianyelv-tudásom gyarapítására, majd al-
kalmam nyílt egy amerikai tanárcsalád
négyéves kislányát németre tanítani. Há-
rom hónapot töltöttem velük Párizsban,
négy hónapot Ausztriában, majd Hambur-
gig is elkísérhettem õket. 

Hazaérkezésem után gyors- és gépírónõ-
ként helyezkedtem el az Esterházy János
vezette Magyar Pártban. Közeledett 1938.
november 2., az elsõ bécsi döntés ideje. A
Pozsonyban tartózkodó Ciano olasz kül-
ügyminisztert meg kellett gyõznünk arról,
hogy még jelentõs számú magyar él Po-
zsonyban. Tüntetésre szántuk el magun-
kat. Este hétkor, amikor a dóm harangja
megkondult, a Carlton Szálló elé vonul-
tunk, és elõszedve a kabátunkba rejtett pi-
ros-fehér-zöld zászlókat, elénekeltük a
Himnuszt. Amikor azonban belekezdtünk a
Szózat eléneklésébe is, a rendõrök gumibo-
tokkal és locsolóautókkal szétzavartak ben-
nünket. A bécsi döntés után teljes volt az el-
keseredettség. Sok ismerõsünk családostul
távozott. Mi maradtunk.

1939 januárjában levelet kaptam az ameri-
kai tanárcsaládtól. Azt írták, hogy szeretnék,
ha kiutaznék hozzájuk. Küldik a hajójegyet,
és tárt karokkal várnak. Nem kis nehézségek
árán sikerült megkapnom az útlevelet, és má-
jus 2-án a Queen Mary fedélzetén megérkez-
tem New Yorkba. Rengeteg élményben volt
részem. Eljutottam Kanadába, a Niagara-víz-
eséshez, Washingtonba, Bostonba.

Elérkezett azonban 1939. szeptember 1. A
háború kitörésének hírére gazdám kijelen-
tette, hogy addig nem enged haza, amíg
nincs vége. 1940 áprilisáig még bírtam a hon-
vágyat, de azután könyörögni kezdtem ven-
déglátóimnak, hogy valahogyan mégis jut-
tassanak haza. A Conte di Savoya fedélzetén
Gibraltáron keresztül érkeztem Nápolyba.
Rómában ki kellett váltanom az idõközben
érvényét vesztett csehszlovák helyett a
szlovák útlevelemet, majd Bolognán, Milá-
nón, Firenzén és Velencén keresztül április
23-án szerencsésen hazaérkeztem. Az ola-
szok júniusban léptek be a háborúba, és nem
sokkal késõbb kaptam egy újságot a tenger
habjaiban fekvõ, megtorpedózott Conte di
Savoya képével…

Hazaérve elõadásokat tartottam a rádió-

ban amerikai élményeimrõl, és folytattam
munkámat a Magyar Pártban. Itt kezdõdött
életem új szakasza. 1941 nyarán Esterházy
János megkért, hogy a vakációban készít-
sem fel fiát az õszi franciapótvizsgára. Ez
sikeresen meg is történt. 1942 februárjában
aztán újra szükség lett rám. Felesége beteg-
sége miatt Esterházy kénytelen volt gyere-
keit Budapestrõl Nyitraújlakra hozni. En-
gem kért meg, hogy kislányát, Alice-t tanít-
sam a negyedik elemi anyagára, hogy a tan-
év végén Budapesten levizsgázhasson. Ez-
után nagyon családias légkörben éltem át
velük a háborús éveket. A gyerekek örömé-
re, ha riadó volt a rádióban, nem az óvó-
helyre szaladtunk, hanem a parkból néztük
a felettünk repülõ gépeket. A gyerekek a
fûbõl szedték fel a radarok megtévesztése
céljából leeresztett ezüstszálakat. 1944 ka-
rácsonya elõtt el kellett jönnöm Nyitraúj-
lakról, mert az oroszok már közeledtek, és
én nem akartam elszakadni családomtól. 

Adóssággal terhelt villánk kényszerû el-
adása után beköltöztünk a városba. A Beneš-
dekrétumok következtében a magyarokat
mint „a Csehszlovák Köztársaság fasiszta
szétrombolóit” megfosztották állampolgár-
ságuktól, és pozsonyi lakásaikból a Duna túl-
oldalán fekvõ Ligetfalura telepítették ki
õket. Édesapám tehát ötvennyolc évesen vált
valóban ingujjassá: kitelepítve, irodája kon-
fiskálva, az ügyvédi kamarából kidobva, ál-
lampolgárságától megfosztva. Másfél évnyi
kitelepítés után kezdhetett új életet: egy po-
zsonyi magyar újság alkalmazta afféle minde-
nesként. Boldogan jött haza a hírrel: „Gyere-
keim, örüljetek, kifutófiú lettem!” Hetven-
két éves koráig dolgozott ezen a helyen. 

Saját történetem elbeszélését folytatva
1945-ben mint vöröskeresztes nõvér az
Auschwitzból megmenekült és Pozsonyig
eljutott zsidókat ápoltam. Ezren voltak el-
helyezve egy félig kész banképületben.
Feladatom a járni nem tudók ápolása volt.
Két hónapi megfeszített munka után a tí-
fusz elleni második oltás következménye-
ként negyvenfokos lázzal estem ágynak. 

1948-ban ért véget életemnek a Pozsony-
hoz köthetõ szakasza, amikor is férjhez
mentem az általam szeretve tisztelt pozso-
nyi lelkészünk fiához, Prõhle Henrikhez. Õ
ekkor Mosonmagyaróváron sógora fogke-
fegyárát igazgatta. Itt következett be az,
hogy én a negyedik generációban is folytat-
tam családunk ingujjra jutását, mert 1949
júniusában államosították a gyárat. A fér-
jem szerencsére el tudott helyezkedni Bu-
dapesten mint tervstatisztikus. 

Több mint ötven éve élek Budapesten, de
pozsonyi gyökereim mindvégig meghatáro-
zók maradtak. Talán jól illusztrálja ezt,
hogy a gróf Széchenyi István által 1836-ban
alapított, 1945-ben megszüntetett, majd
2001-ben újraéledt Pozsonyi Magyar Kaszinó
– mely ma a maradék pozsonyi magyarság
kulturális és társadalmi központja – adott
helyet 2006-ban a kilencvenedik születés-
napom megünnepléséhez. 

Prõhle Henrikné Samarjay Éva 

KÖZÉP-EURÓPAI ÉLETUTAK 2. 

Ingujjtól ingujjig
A 20. század elsõ fele egy pozsonyi magyar evangélikus
család sarjának szemszögébõl

Köszönjük külföldi olvasóink összegyûjtött adományait. Ausztriai olvasóinktól 100 eurót,
svájciaktól 250 svájci frankot, svédországi testvéreinktõl 29 ezer forintot kaptunk. A kapott
összegeket az Útitárs nyomtatási és postaköltségére fordítjuk.
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