
II. évfolyam, 1. szám 2015. tavasz

Beszélõ  kövek
100 éve történt

Az I. világháborúban több
mint 530 ezer magyar hon-
védhalt meg 1914-1918 kö-
zött, ami majdnem kétszerese
a II. világháborúban eleset-
tek számának.

Emlékezzünk hát azokra
a neves és névtelen hõsökre,
akik szörnyû, sokszor em-
bertelen körülmények között küzdöt-
tek távol a hazától, szeretteiktõl - fel-
sõbb hatalmasság utasításaira.

Templomunkba belépve a falon egy
márványtábla áll. Mementó az utókor-
nak.

Elhelyezésének körülményeirõl az
alábbiakat tudjuk a korabeli helyi új-
ságból:

„Bensõséges és magasztos
ünnepélyt ült Dunaföldvár ev.-
egyház maroknyi népe 1927
julius 10-én. Ekkor ünnepelte
anyaegyházzá alakulásának
100 éves (1827 IV/17-1927
IV/17.), Adorján Ferenc
ev.lelkész, lelkipásztori mûkö-
désének 40 éves (1886 XI.16-
1926 XI/16.) jubileumát és a 4

evangélikus hõsi halott
emléktáblájának lelep-
lezését.“

Nem tudom meg-
állni, hogy ne idézzem
tovább e jubileumi ün-
nepségrõl szóló részle-
tes tudósítást, ami Sza-
bó József elhunyt test-
vérünk jóvoltából ma-
radt a hálás utókorra:

„A hármas ünne-
pélyen már a reggeli

órákban megérkeztek a vidéki hívek
fogatokon és kocsikon. A lelkész egy-
kori tanítványai Budapestrõl, sõt
Berlinbõl is hajón és vonaton. Azon-
kívül megjelentek a felekezetek kül-
döttei, a nagyközség képviselõtestü-
lete Huber Ferenc fõjegyzõ vezetésé-
vel és az összes hivatalok képviselõi.
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Délelõtt fél 10 órakor harangzúgás
mellett megindult a menet a fellobogó-
zott „hegyen épített város felé“ és a
gyönyörûen feldíszített templom any-
nyira megtelt ünneplõ közönséggel,
hogy még a templomon kívül is nagy
sokaság szorongott.“

Majd megtudjuk a cikkbõl az ünne-
pi istentisztelet részletes menetét, utal-
va az ékesszólással, mélységes gondo-
latokkal megtartott magasztos beszé-
dekre az egyház 100 éves fennállásáról
és a lelkész múltjáról. 

„A szent beszéd után az 501. ének 5
versének akkordjai hangzottak fel, mely
alatt Adorján Ferenc lelkész vezette a
közönséget a templom falába épített hõ-
si halottak emléktáblája alá. Üdvözölte
az Isten házába, az Istenhez haza tért
hõsöket. Jézus erejével szt. Lukács
ev.19.sz.40. v. alapján beszélõ kõvé
avatta az emléktáblát, hogy hirdesse
Nagy-Magyarország feltámadását és az
örök életet. Szem nem maradt szárazon,
midõn az egyház által babérkoszorúval
megkoszorúzott emléktáblára a töpörö-
dött anyóka mezei virágból font csok-
rát, az árván maradt gyermek egy szál
virágát és a nyomorék csonka-béna
keblén viselõ szent ereklyét, a nemzeti
zászló egy darabját elhelyezte.

Meghallotta-e az Isten a honfiúi
sóhajtást? és tömlõbe szedte-e a köny-
nyeket? Hisszük, hogy igen!...“

A fekete márványtáblán négy név
áll, gyülekezetünk négy egykori tagja,

akik áldozatul estek az I világháború
szörnyû pusztításának: Bekker János,
Pólon Lajos, Franyó János, Remler
György.

E négy hõsrõl sajnos csak annyit tu-
dunk, amit az evangélikus egyház
anyakönyve õriz. Hol- és mikor estek
el, nincs feljegyzés. Esetleges házassá-
gukról nincs adat, feltehetõen mind
nõtlenek voltak. Fiatal katonák, egyi-
kük talán még 20 éves sem lehetett,
amikor a csatamezõrõl nem tért vissza.
Történészek leírásából ismerjük a Galí-
ciai hadszíntéren vagy az olasz fronton
folyó, nagy véráldozatot eredményezõ
csatákat. Talán ott estek el õk is?

Bekker János 1889. január 30-án
született, apja Bekker János takács,
anyja Holcztrakker Terézia. 

Pólon Lajos 1887.október 24-én
született, apja Pólon János kovács, any-
ja Csepi Juliánna. Sok gyerekes család
tagja volt, ma is élnek rokonai
Dunaföldváron. 

Franyó János 1896. február 18-án
született, apja Franyó János kanalas és
faedényes iparos, anyja Rubinszki An-
na. 

Remler Györgyrõl semmi nincs az
anyakönyvekben, feltehetõen nem
Dunaföldváron született.

Hármójukat ugyanaz a lelkész -
Adorján Ferenc - keresztelte és konfir-
málta, mint aki az emléktáblát avatta.

Nagyapám talán a szerencsének is
köszönhette, hogy neve nem került



3. oldal

E
rõ

s vár a m
i Isten

ü
n

k!

fel a márványtáblára a többi halott
neve mellé. A háború után szeren-
csésen visszatért családjához, fiatal
feleségéhez és pici gyermekéhez. A
Monarchia 4. hadtestének gyalogsági
hadosztályában szolgált honvéd hu-
szárként. Részt vett a Galíciai had-
színtéren, a Gorlicei áttörésben, a
Lupkowi-szoros védelmében. Az üt-
közetben tanúsított helytállásáért,
társai buzdításáért és hõsies össze-
tartásáért vitézségi kitüntetést ka-
pott. Drága nagyapám szerénységére
jellemzõ, hogy ezzel sosem kérke-
dett, kitüntetését nem viselte. Errõl
nem sokat beszélt, ezért hittük is
meg nem is. Évtizedek múlva, jóval
halála után elõkerült a család nagy
ámulatára a bizonyságot adó okirat:
Szuper Ferenc (képünkön) bronz fo-
kozatú vitézségi kitüntetése. Nemré-
gen egy családtag kitartó kutatása ré-
vén a bécsi katonai levéltárból meg-
küldték a kitüntetésre való felterjesz-
tésének másolatát is. 

A háborúból hazatérve Szuper Fe-
renc a dunaföldvári evangélikus egy-
ház gondnoka lett, és majd' 30 évig
szolgálta gyülekezetét, egészen 1947-
ig, amíg súlyos beteg nem lett.

A magyar honvédhadosztályok
kétségtelenül a Monarchia haderejé-
nek legmegbízhatóbb és legvitézeb-
bül küzdõ seregtestjei közé tartoztak.
Ezt bizonyítja a háború során a hon-
védség tisztjei és legénysége számá-

ra adományozott (467554 belföldi és
1855 külföldi) kitüntetések nagy szá-
ma is. (wikipédia)

S álljon itt még egy egykori, fele-
désbe merült törvénycikk: az 1924.
XIV. tv. cikk, mely a Hõsök Emlékün-
nepérõl szól, az 1914/1918. évi világ-
háború hõsi halottai emlékének meg-
ünneplésérõl szólt:

„...A nemzet soha el nem múló há-
lája és elismerése jeléül az élõ és jö-
vendõ nemzedékek hõsi halottainak di-
csõségére minden esztendõ május ha-
vának utolsó vasárnapját nemzeti ün-
neppé avatja. Ezt az ünnepnapot - mint
a „Hõsök Emlékünnepét“ - a magyar
nemzet mindenkor a hõsi halottak em-
lékének szenteli.“

Sajnos 1945-tõl 1989-ig nem ünne-
pelték, de 1990-tõl kezdve ismét meg-
emlékeznek több helyen, még ha, azóta
nem is nemzeti ünnep.

Magyarország elsõ világháborús
veszteséglistájának szomorú részét ké-
pezték a magyar hadifoglyok tíz- és
százezrei, akik nem minden esetben
megoldott élelmezési és egészségügyi
feltételekkel és idõnként ellenséges ér-
zületû államhatalommal néztek szem-
be.

Az utókor feladata megõrizni emlé-
keiben apái, nagyapái, dédapái diadal-
mas tetteit vagy szomorú, kegyetlen
halálát.

Forster Ferencné (Szuper Márta)
Gondnok
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Húsvéti elmélkedés
(Mt 28,4)

Máté feltámadás-elbeszélésében ró-
mai katonák õrzik Jézus sírját. A fõ-
papok és a farizeusok félnek, hogy Jé-
zussal a feltámadására vonatkozó jö-
vendölései valóra válhatnak. Be akar-
ják biztosítani magukat, és arra kérik
Pilátust, hogy õriztesse a sírt. Pilátus
ezt válaszolja: „Van õrségetek! Menje-
tek és biztosítsátok magatoknak, ahogy
tudjátok! Azok pedig elmentek, lepe-
csételték a követ és õrséggel biztosítot-
ták maguknak a sírt.“ (Mt 27,65-66)
Amikor azonban az Úr angyala leszállt
az égbõl, és elhengerítette a követ, „az
õrök megrettentek tõle való félelmük-
ben, és mint a holtak, olyanok lettek“.
(Mt 28,4) Istennel szemben az ember
nem tudja bebiztosítani magát, akár-
mennyire is lepecsételi és õrizteti a sírt.
Ha Isten beleavatkozik az életünkbe,
akkor a halál õrei halálra rémülnek. Is-
ten nem hagyja magát eltemetni.

Az õrök, akik azért õrzik a halottat,
nehogy az életre keljen, halottá válnak,
mikor a halott feltámad. Ez a feltáma-
dás paradoxona. Magunkban is isme-
rünk ilyen halottõröket. Õk ügyelnek
arra, hogy minden a régiben maradjon.
Õk õrködnek meggyõzõdéseink felett.
Amit a fejünkbe vettünk, annak úgy
kell lennie. Így gondolkodtak a farize-
usok is. Ám nem számoltak Istennel.

Szemlátomást féltek attól, hogy elkép-
zeléseik nem felelnek meg a valóság-
nak. Ezért minden erejükkel azon van-
nak, hogy elképzeléseiket keresztülvi-
gyék. Katonákra van szükségük ahhoz,
hogy megerõsítsék hatalmukat. A féle-
lem mindig õrök felállításához vezet. 

Bennünk is megvan ez a félelem.
Sokszor félünk magától az élettõl. Ne-
künk megfelelõ keretek közé akarjuk
szorítani. Félünk, hogy Isten egészen
másként cselekszik, mint ahogy azt mi
szeretnénk. Ezért vallásos életünkben
is õröket állítunk hitünk alapelvei mel-
lé. Ezek nem inoghatnak meg. Bebizto-
sítjuk magunkat Isten ellen. De a feltá-
madás Istene elveti az összes alapel-
vünket. Isten földrengésként tör be az
életünkbe, és a halottõrök halottá vál-
nak.

Ezek a halottõrök nem csak ben-
nünk léteznek. Elegen vannak a világ-
ban is. Õk azok, akik be akarják beto-
nozni hatalmukat, akik átgázolnak
mindenen, kerül, amibe kerül. A farize-
usok hazudnak, hogy hatalmon marad-
hassanak. Amikor az õrök nem tudták

Pihe nyuszi (Duschnig Anna fotója)
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megakadályozni Jézus feltámadását,
akkor a fõpapok megvesztegetik õket,
hogy ne adják tovább az igazságot. Ha-
mis szóbeszédet kell terjeszteniük, ne-
hogy a fõpapok hatalma és meggyõzõ-
dése meginogjon. Hozzájuk hasonlóan
vannak zsarnokok, akik elferdítik az
igazságot, és õrzik népük sírját, nehogy
egy próféta is feltámadjon és megkér-
dõjelezze hatalmukat. A sír õrei a feltá-
madás politikai dimenzióját is jelentik.
Ha politikai pártok, zsarnokok vagy
hataloméhes vezérek megannyira õrzik
is országuk sírját, nem érnek el sikert.
Isten hatalma erõsebb. Fel fogja tá-
masztani az életet. Földrengésként fog-
ja megtörni a bebetonozott emberi ha-
talmat, és akkor kõ kövön nem marad.
Akkor aztán a halottõröknek nincs töb-

bé esélyük. Nem tudják megakadályoz-
ni az élet gyõzelmét és az igazság feltá-
madását.

Hol vannak a te halottõreid? Tartsd
õket a feltámadás angyalának fényébe!
Földre fogja õket sújtani, hogy feltá-
madhass.

Áldott és békés húsvéti ünnepet
kíván minden olvasójának a
Gyöngyhalász !

Afrikai árvák

2014. novemberében Sárszentlõ-
rincen jártunk. Ezen a tartalmas délutá-
non alkalmunk volt Bálint Zoltánnal és
feleségével, Beáta asszonnyal, az Evan-
gélikus Külmissziói Egyesület munka-
társaival megismerkedni. Nyolc évet él-
tek Kenyában, ahol Zoltán kiküldetésben
dolgozott, Bea külmissziós tevékenysé-
get folytatott. 

Beszámolójukat színes diákkal egé-
szítették ki. A hallgatóság megrendül-
ten értesült Afrika egyre növekvõ prob-

lémáiról - mellyel, úgy tûnik, egyedül
marad az egyre fejlõdõ, gazdagodó vi-
lágban.

Kenya egyik legnagyobb - és egyre
növekvõ - problémája az árván maradt
gyermekek kérdése. Sokukból utcagye-
rek válik, az iskolából kimaradnak, nincs
hajlékuk, élelmük, bûnözésre kénysze-
rülnek és a környezetük végleg elutasítja
õket. Csodálatos dolog látni, amikor a tá-
mogatóra lelt fiatalok visszatalálnak a
normális életbe, a gyülekezet aktív, fény-
lõ szemû tagjává válnak, s akár 20-24
éves korukban folytatják a 7-8. osztályt,
ahol abbahagyták.

Pihe és Pitypang nyuszik
(Duschnig Anna fotója)
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A szerencsésebbeket befogadják ro-
konok, vagy ismerõsök, de mivel ezek a
családok maguk is koldusszegények, a
kis árva ahelyett, hogy iskolába járna, az
utcán tölti napját, kóborol és minden el-
képzelhetõ módon igyekszik élelmet ta-
lálni magának.

A Magyarországi Evangélikus Egy-
háznak Uhuruban van egy gyülekezete,
amely Alapítványt hozott létre az éhezõ
gyermekek és leányanyák számára. Min-
den segítségre nagy szükség van. A tá-
mogatást kétféle módon lehet megtenni:

– Árvák ebéd-programjának támo-
gatása. Jelenleg 40 gyermeket tudnak
ebédeltetni, 1 gyermek ebédje napi 80,-
Ft-ba kerül.

– Pártfogói támogatás. A pártfogó
személyesen vállalja 1 gyermek „fenn-
tartását“, ami havi 3000,- Ft-ba kerül. Ez
fedezi az iskolai tandíjat (az oktatás nem
ingyenes), a fennmaradó részt pedig ru-
hára, élelemre, orvosra költik az árva és
befogadó családja számára. Készpénzt
senkinek nem adnak. Így annyi élelem-
hez juthat, hogy nem kényszerül az utcán
bolyongva megszerezni a betevõ falatját.

Mindkét típusú támogatás 100 száza-
lékban jut el a rászoruló gyermekhez, mû-
ködési költségre nem vesznek el belõle.

Gyülekezetünk tagjai azt a felajánlást
tették, hogy részt vesznek a pártfogói tá-
mogatásban, oly módon, hogy aki teheti
„vállal egy hónapot“ és így egy gyermek
egész évi „fenntartása“ összejön. A
dunaföldvári gyülekezet a 12 havi össze-

get elõre átutalta az Evangélikus Kül-
missziói Egyesület bankszámlájára. Ezt
az egyesület könyvelõje a minden hó-
napban összeállított, név szerinti listának
megfelelõen továbbítja Kenyába. Így jut
el a dunaföldváriak adománya Kevin
Walwe-hez, egy 15 éves fiúhoz, akinek
bemutatását Bálintné Kis Beátától meg-
kaptuk és most ismertetjük:

„Kevin Walwe 2014

Kevint és öccsét kb. 8 éve ismerjük. A
helyi lelkésztõl hallottunk róluk miután
édesanyjuk meghalt és beteg apjuk kez-
dett gondoskodni a kisfiúkról. A férfinek
nem volt munkája, és semmiféle megél-
hetése. A kisfiúk nagyon soványak vol-
tak, és nem jártak iskolába.
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Támogatásuk azzal kezdõdött, hogy
felvettük õket az étkezési programba, és
ezzel már biztosítva volt, hogy legalább
egyszer esznek naponta. Gyakran vet-
tünk nekik élelmet (kukoricaliszt, zsír,
cukor, tea, stb.), hogy otthon is tudjanak
valamit fõzni. A rendszeresebb táplálko-
zásnak köszönhetõen a papa is erõre ka-
pott, s állandóan keresett valami alkalmi
munkát, amibõl származott valami pici
jövedelme.

Bekapcsolódtak az evangélikus gyü-
lekezet életébe, a fiúk nagyon aktívak
voltak.

Az ebédeknél sokszor találkoztam
Kevinnel és feltûnt, hogy milyen értelmes
kisfiú, már akkor is szépen beszélt ango-
lul, és zavarban sem volt, mint sok más
társa, értelmesen lehetett vele beszélget-
ni, sok mindent kérdezett. Akkor keres-
tünk neki egy pártfogót, és így iskolába
tudtuk küldeni. Hamarosan ott is bizo-
nyította, hogy milyen éleseszû, szorgal-
mas gyerek. A pártfogoltak között a leg-
jobb tanulmányi eredményt érte el, szé-
pen haladt, és nagyon jó eredménnyel fe-
jezte be a 8. osztályt. 

Felvették egy bentlakásos középisko-
lába, ami Kakamega megyében, távol
Nairobitól van. Ekkor kezdõdtek a prob-
lémák, mert már maga a középiskola is
jóval többe kerül, mint az általános, és
plusz a kollégiumi díj is magas. Vásárol-
ni is kell dolgokat, felszerelést, pl. plédet,
mûanyag lavórt, ágynemût a gyerekek-
nek kell vinni. A tavalyi évet nagyon ne-

hezen húztuk ki, a határán voltunk, hogy
hazaküldik az iskolából, mert nem tudjuk
kifizetni a tandíját. 

Így most a támogatás kipótolja, ami
hiányzik, és így a tegnap kezdõdött új
tanévben ki tudjuk fizetni a költségeit.

Hiszzük, és reméljük, hogy ez az okos
és szorgalmas fiú reménykedhet egy jobb
jövõben.

Idézek egyik korábbi körlevelembõl,
amiben éppen a két kisfiúval esett törté-
net szerepel. A fotó korábbi, kértem a
kinti önkénteseket, készítsenek újat, csak
az iskola távolsága miatt nem olyan kön-
nyû. Amint küldik, továbbítom neked.

Az egyik fiú testvérpár (akiket otthon
2 lánytestvér pártfogol), februárban ka-
pott új iskolacipõt. Mikor most találkoz-
tunk, a kisebbik „sportcipõt“ viselt, ami
már felismerhetetlenül szakadt volt.
Mintha egy rongydarab lett volna a lá-
bára tekerve. Kérdem: „Collins, hát hol
van az új cipõd?“ Mire õ: „Otthon van,
ezt akarom elõször elkoptatni (!!!!????),
utána veszem csak elõ az újat!“ Csak
néztem rá: most sírjak, vagy nevessek?
Egyiket sem tettem. Megsimogattam a
buksiját.“

Nairobi nyomornegyede a legna-
gyobbak közé tartozik, ahol rengeteg a
rászoruló gyermek. Tudjuk, hogy sem
Afrika, sem Kenya, de még az uhuru-i
éhezõk gondját sem tudjuk megoldani,
de ha egy gyermek általunk segítségre
talál, reménykedhet egy jobb jövõben.

Kérünk mindenkit, aki teheti, csatla-
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kozzon a támogatókhoz. Bármilyen cse-
kély összeggel megteheti ezt. Hisszük és
reméljük, hogy kevéske adományunk jó
helyre kerül. 

Forster Ferencné

„Nem mindenki megy be a mennyek
országába, aki ezt mondja nekem:
Uram, Uram, hanem csak az, aki cse-
lekszi az én mennyei Atyám akaratát.“
(Mt 7,21)

Ünnepi
Alkalmaink
Nagycsütörtök (április 2.) 16 órakor

- Ünnepköri elmélkedés

Nagypéntek (április 3.) 17 órakor

Húsvét ünnepe (vasárnap, április 5.)
10 órakor, Úrvacsorai istentisztelet

Családi Nap, 2015
Idén, június 7-én (vasárnap) ter-

vezzük megtartani gyülekezetünk Csa-
ládi Napját (immár 3. alkalommal).

Zenés istentisztelettel kezdünk 10
órakor, ezt követõen pedig gyerekek-
nek és felnõtteknek egyaránt színes
programokkal várjuk a közösség tag-
jait. Ebédet a helyszínen biztosítunk.
A részvétel díjtalan.

Sudár Napsugár rajza


