
III. évfolyam, 2. szám 2016. tavasz

Jó érzéssel töltött el, hogy Rebeka 
lányomat követően Virág lányom is beje-
lentette, hogy szeretne felkészülni és 
konfirmációs vizsgát tenni. Még szinte fel 
sem eszméltem már jött is a következő 
tény, az időpont. Arra nem számítottam, 
olyan felkészült, hogy a dátumot is közli. 
Húsvét vasárnap.

Nem tagadom, a szertartás közelsége 
miatt már nem volt természetes a moso-

lyom, de Molnár Iván lelkész, Virág és 
Anna magabiztossága, hamar meggyőzött 
engem is.

Virág és Anna barátnője nagyon lelkiis-
meretesen, céltudatosan készültek az ese-
ményre.

Húsvét vasárnapra virágba borult a 
templomunk. A gyülekezet tagjai és a csa-
ládtagok megtöltötték a templomot. A szer-
tartás előtt még készítettem pár fényképet 

Konfirmáció
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és közben jó volt látni a két izgalomtól 
fészkalódó, csinos konfirmandust és a zsú-
folásig telt padsorokat.

A két lány amennyire izgult, annyira 
magabiztosan válaszolt a lelkész kérdései-
re. Felváltva mindketten személyes vallás-
tételt tettek Krisztus és az evangélikus 
egyház mellett.

Konfirmációs levelüket személyesen 
Gáncs Pétertől a Magyarországi 
Evangélikus Egyház elnök-püspökétől 
vehetik át április 10-én a gyülekezet kisol-
tárának szentelésén.

Gartulálok Lányok!
Magyari Ákos
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Orgonák és kántorok
A kántor, azaz egyházzenész, az isten-
tiszteleti alkalmakon a gyülekezet 
énekét orgonán kíséri, és azt a liturgi-
kus szabályoknak megfelelő, önálló 
hangszerjátékkal gazdagítja. Egyik leg-
fontosabb eszköze az énekhangja és 
az orgona, illetve a harmónium.

Idős hívek elmondása alapján a duna-
földvári evangélikus templomban eleinte 
harmóniumon kísérték az istentiszteleteket. 
Rendszerint a tanító volt a kántor is. Köztük 
Németh Lajos tanító, a 30-as években. Azt 
a régi kis harmóniumot az irodában őriz-

zük, matuzsálemi kora, külleme miatt 
múzeumban is lehetne.

Hosszú évekig szolgált kántorként 
Névery Endréné, Lenke néni. Művelt, sok-
oldalú asszony volt, munkája mellett - a 
Kék Duna Szállóban dolgozott – odaadóan 
kísérte vasárnap délelőttönként az istentisz-
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teleteket, már a II. világháború előtt is.
Az első orgona a második világháború 

előtt, 1938-ban került a templomba. A rövid 
életű orgonát Pécsett építették. Weisz Józsi 
bácsi elmondása szerint - aki még gyer-
mekként látta a hangszert - szép nagy hang-
szer volt, legalább négy méter hosszú, 
magassága közel három méter lehetett, 
nagy klaviatúrával. A diákok örömmel 
segédkeztek az orgona körül, nyomták a 
fújtatót. 

Józsi bácsi visszaemlékezése szerint 
1945 elején, az orosz hadsereg elvonulása 
után, szomorú kép fogadta a templomba 
érkezőket. Az orgona már nem volt meg, 
eltüzelték a fa részét, a sípok szanaszét 
hevertek, a templomban lovakat tartottak, 
az oltárkép felhasítva.

A háború után az orgona helyett vettek 
egy nagyobb harmóniumot, egy EHALL 
típusút, ami több évtizedig szolgálta a 
hívek szívének szépülését. 

A háború után Györkönyből jött 
Hátszegi Lonci tanító néni. Egy darabig ő 
töltötte be a kántori tisztet, majd Mihácsi 
Lajos lelkész úr felesége, Márta néni is 
besegített.

Névery Lenke néni (1902-1977) 
továbbra is hűségesen játszott az istentisz-
teleteken, élete végéig, fizetés nélkül is. 
Mert pénz alig volt, sokszor a lelkész béré-
vel is elmaradt a gyülekezet. Lenke néni 
díjazása annyi volt, hogy a templomkertben 
lévő szőlő jobb oldalának termése az övé 
lett.

Névery Lenke
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A 80-as - 90-es években gyakran kíséret 
nélkül zajlottak az istentiszteletek. Később 
Stermeczki András tisztelendő úr hozott 
kántort magával, így 2001és 2003 között a 
kisapostagi Krizsán Zoltán Sámuel kísérte 
a gyülekezet énekét.

Németországi adományként került hoz-
zánk 1998-ban a jelenleg is működő elekt-
romos orgona. Ez a Hohner gyártású, 
Broadway típusú, szép zengésű hangszert 
télen a fűtött kis templomrészben használ-
juk. 

 2004-től 2008-ig Götzinger Laura, 
mint gimnazista, játszott ezen a harmóniu-
mon és énekelt.

Napjainkban ismét van templomunkban 
orgona. A németországi Ebsteinben élő, 
dunaföldvári kötődésű Kalmár Tibor önzet-
len támogatásaként, valamint a püspökség 
gyors segítségeként Holland gyártótól 
került hozzánk ez a két manuálos, pedálos, 
mechanikus traktúrájú, 9 regiszteres orgo-
na. Tibor bácsi szervezte a vásárlást és 
fizette a hatalmas összeg felét.

A mi orgonánk nem hasonlítható a nagy 
templomok, bazilikák bonyolult rendszerű, 
hatalmas orgonájához, méretében igazodik 
kicsiny templomunk akusztikájához.

Jelenlegi kántorunk Bodolai Péter cso-
dálatosan szólaltatja meg. Péter 2008 óta 
szolgál nálunk. Még gimnazista korában 
kezdte, azóta elvégezte a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, 
és már mérnöki diplomával rendelkezik. 
Első osztályos korában kezdett el zongo-
rázni és 12 éve orgonál. Kérdésemre, hogy 

mennyire más játszani a két hangszeren a 
következőket válaszolja:

Az alapvető eltérés az orgona felépíté-
séből adódik. Az orgonán más a billentés, 
nem húrok vannak, hanem a sípokat levegő 
szólaltatja meg. Plusz van egy pedálsor a 
basszusnak. Ez plusz készség, mert nem-
csak kézzel, hanem két lábbal is játszunk. 
Aztán ott vannak a regiszterek, mellyel a 
hangszínt választjuk, ezen kívül több 
manuállal rendelkezik, míg a zongora csak 
eggyel. Szóval összetett.

Amikor elkezdődik az istentisztelet és 
felcsendül Péter erőteljes, szép éneke, 
gyönyörű tenor hangja betölti nemcsak a 
templomot, hanem az egész templom-he-
gyet. Péter komolyan foglalkozik az ének-
léssel. Másfél éve magántanuló Dorogon, 
Orth Miklós operaénekesnél. A neves 
tanár bízatására szeretné énektudását pro-
fesszionális szintre emelni. Lehet, hogy 
most, vasárnaponként a jövő híres nagy 
tenoristáját halljuk kis templomunkban 
énekelni? 

Az orgonát a hangszerek királynőjének 
nevezik, mivel a teremtés valamennyi 

Magyari Virág
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hangját tartalmazza és az emberi érzelmek 
teljességének ad visszhangot. Ezen túlme-
nően, mint minden minőségi zene, megha-
ladja az egyszerű emberi világot és az iste-
nire mutat. Benne van a mélység, magas-
ság, finomság, erő. 

Noha az orgona elsősorban egyházi 
hangszer, repertoárja igen nagy. A kora 
barokktól a késő romantikus XX. századi 
alkotásokig, sok mindent lehet rajta játsza-

ni. Bízunk benne, hogy templomunk ott-
hont ad még sok koncertnek is, a zenesze-
rető és Istenben hívő emberek épülésére és 
örömére.

Kívánjuk, hogy orgonánk még sokáig 
hirdesse Isten dicséretét és az iránta való 
hálaadást zengje, továbbá, hogy hozzájárul-
jon a hitélet felvirágoztatásához.

Forster Ferencné
gondnok

Evangélium: Jn 20, 19-29
„A hit nem ott kezdődik, ahol az érte-

lem véget ér, hanem ahol a dac és ellenál-
lás megszűnik” Tamás apostol ezt tapasz-
talta meg a Jézus feltámadása utáni két 
hétben, amikor kétkedve fogadta apostol-
társai híradását a feltámadt Úrról.

Életét kutatva háromféle Tamást ismer-
hetünk meg az evangéliumból: a lelkest, a 
kérdezőt és a kételkedőt. Kezdettől szere-
pel az apostolok névsorában, de meghívá-
sának történetét nem ismerjük. A lelkes 
Tamás buzdít, amikor óva intik Jézust, 
hogy elmenjen Betániába a beteg Lázárhoz.: 
"Menjünk, mi is, haljunk meg vele együtt!" 
(Jn 11, 16). A kérdező Tamás az utolsó 
vacsorán vezeti be "Az Út" kinyilatkoztatá-
sát: "Uram nem tudjuk, hova mész, hogyan 
ismerhetnénk hát az utat?" Jézus válasza 
egyértelmű: "Én vagyok az út, igazság és 
az élet." (Jn 14, 5)

A kételkedő Tamás a húsvéti örömnek a 
hitre vonatkozó tanulságával gazdagít: 

"Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisz-
nek." (Jn 20, 24-29)

Leginkább János evangéliumából alkot-
hatunk képet róla. Az evangélista Tamáson 
keresztül mutatja meg a nem egykönnyen 
hívő, a töprengő, a kétkedő ember szemé-
lyét. Az ember, de főként a modern ember 
történetét nyugodtan meg lehetne írni a 
"kételkedés története" címszó alatt. S ez 
a kételkedés nem is olyan rossz dolog, mint 
azt első pillantásra gondolnánk. Hiszen 
nézhetjük úgy is, mint az ember szabadsá-
gának, természetfeletti rendeltetésének 
egyik ismertetője. Jelzi azt, hogy nem 
vagyunk maradéktalanul beleágyazva a ter-
mészetbe, hogy köztünk és adott világunk 
törvényei közt nincs tökéletes összhang, 
zavartalan megfelelés, s ez a hiányérzet 
önmagunk mélyebb megismerésére és 
megvalósítására sarkall.

De megvan a kételkedés súlyos árnyol-
dala is. S ez a veszély - amint azt a "kételke-
dés története" példázza - már nem az ember 
önállósulásához, hanem magának a kételke-
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désnek önállósulásához vezet. Nyomában 
szinte két világ született: az, ami van, és az, 
ami ezt kétségbe vonja. És így lett a kételke-
dés betegséggé, a kor, a modern ember 
betegségévé. Amint az se véletlen, hogy a 
kor legjellemzőbb elmezavara a tudatha-
sadásos elmezavar (skizofrénia), s hogy 
maga a modern művészet is telve skizoid 
jelekkel. Miközben tudatunk egyre mélyeb-
ben és merészebben hatol előre a valóság 
megismerésében, e megismeréssel párhuza-
mosan futnak kételyeink, mint két egymást 
lerontó és tápláló, kibékíthetetlen világ. 
Párhuzamosok kergetőzése ez, mely az 
emberi szívben idővel elviselhetetlen disz-
szonanciát, feszültséget teremt.

Tamás apostol alakja és kételyei iránt 
szenvedélyes érdeklődést érzünk. Ő bizo-
nyítékot szeretne a feltámadásról, nem tud 
bizalmat előlegezni. Ő inkább tudni akarja 
a dolgokat, mint elhinni. Pedig a hit és a 
tudás nem azonos. A víz bizonyos hőfo-
kon mindig felforr. Ezt tudjuk és nem hisz-
szük. A nehézkedés törvénye is bizonyítha-
tó, tehát nem a hit tárgya. A hit nem tudás, 
mert ha egyszerűen az volna, akkor a legna-
gyobb tudású emberek üdvözülnének, míg 
mindenki más ki lenne zárva az üdvösség-
ből. Istennél azonban nincs diszkrimináció. 
A tudás önmagában nem kezeskedik a 
hitről, nem is minősíti. Ezért például a 
teológus, a hittudós nagyobb tudása nem 
szükségszerűleg jelent nagyobb és erősebb 
hitet. Természetesen a tudás nagy érték, a 
hitnek elősegítője lehet, de önmagában 
még nem hit. Erre érzett rá a tudós Louis 

Pasteur (+1895) francia vegyész, biológus, 
amikor azt mondta: "Mert sokat tanultam, 
olyan erős a hitem, mint egy bretagne-i 
parasztembernek; ha még többet tanultam 
volna, olyan erős lenne a hitem, mint egy 
bretagne-i parasztasszonynak."

Tamás - ha jól megfigyeljük szavait - 
nem zárja ki a feltámadás lehetőségét. Csak 
feltételhez köti és kételkedik. És ami 
nagyon lényeges számunkra: ő csak a maga 
nevében beszél. Nem akarja elvitatni a 
többi tanítvány hitét. Nem akarja őket 
meggyőzni a maga álláspontja felől, és azt 
nem kényszeríti rájuk. Tamás teljesen nyílt. 
Ezért is enged aztán társai hívásának, és 
ezért megy el a közösségbe - az Egyházba, 
ahol már várja Jézus apostoltársaival 
együtt. Mielőtt "igazolást" kérne a feltáma-
dásról, nem sejti, hogy Jézus már tud kéte-
lyeiről, szomorú lelkiállapotáról. Mintha 
csak miatta jelent volna újra meg azon a 
helyen, ahol az apostolok összegyűltek.

Mi ebből a tanulság? Először azt, hogy 
amikor kétségeink támadnak, ne zárkóz-
zunk el, talán szégyenkezve: Mit is keres-
sek én így a közösségben, mit fognak rólam 
mondani? Ne is titkoljam el azokat, hanem 
kérdezzem meg a legközelebbiektől vagy a 
lelkipásztortól. Mert nincsen olyan hivő, 
akinek nincsenek, vagy nem lettek volna 
kérdései és kétségei. Amikor magunkba 
zárjuk kétségeinket, sokszor túlságosan 
is felnagyítjuk azokat. Ugye éjszaka, ami-
kor egyedül vagyunk, az árnyékok is 
nagyobbaknak és félelmetesebbeknek tűn-
nek? Ha kétségeinket odaadjuk
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Jézusnak, Ő mellénk áll és segít elosz-
latni azokat, segít, hogy eljuthassunk a 
személyes hit boldogságára, amikor mi is 
kimondjuk: „Én Uram, én Istenem!” (Jn 20, 
28) Ekkor a távoli Isten a mi Istenünk lesz, 
a megérinthetetlen Isten pedig hagyja, hogy 
megérintsük.

A szeretetben eltűnik az Isten és a 
köztünk lévő távolság, mert Krisztusban 
egyek leszünk Istennel! Nekünk nem jele-
nik meg – látható valóságban – Jézus, mint 
Tamás apostolnak, de mi is elmondhatjuk:
„Noha szent Tamással sebed helyét nem látom,
Uram, igaz hittel, jelenléted megvallom.
E vallásban tarts meg, szent színedet add meg,
Égben egykor meglátom!”

Heti útravaló: A héten Tamás apostol 
fohászával kezdjük és fejezzük be imád-
ságainkat: „Én Uram, én Istenem!” 
Egyidejűleg gondoljunk arra, hogy rá 
merjük-e bízni életünk, szeretteink életét 
naponta a Gondviselés oltalmára? Milyen 
kételyeink vannak hitünket illetően?

Hirdetések:
Április 10-én, vasárnap, a megszokott 

időben 10 órakor templomunk téli idősza-
kában használt térségében az újonnan 
készült oltárunk  szentelésére, megáldásá-
ra kerül sor. A szertartást valamint igehir-
detést Gáncs Péter elnök-püspök végzi. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Május 21-én (szombat) gyülekezeti 
kirándulást szervezünk a sárszentlőrinci 
evangélikus templomot és környékét láto-
gatva (t.k. Ilyés Gyula emlékházát is 
megnézzük). Indulás személygépkocsik-
kal 9 órakor a parókia elől, érkezés k.b. 
18 órára.

Június 16-19 sátortábort tartunk a 
templomunk udvarában (templom mögöt-
ti rész) 6-12 éves korosztály számára. 
Kezdés 16-án délután sátorok felállításá-
val, vasárnapi istentisztelet záró alkalom-
mal. Természetesen a szülők is sátoroz-
hatnak gyerekeikkel együtt, szombaton 
Családi Nap. Részvételi díj előreláthatóan 
700 Ft/nap, a részletes program folyama-
tosan kialakulóban. Igyekszünk sátorokat 
is biztosítani. Ne habozz: sátorozz! 

Újonnan épült (2004 május 29-én volt 
az ünnepélyes átadása) sajnos éppen hogy 
csak „túlélte” a 12. évét javítás nélkül. 
Tavaly, december közepén értek véget a 
lépcsősüllyedés okozta üreget feltöltő mun-
kálatok – 3,5 köbméter habbeton szüksé-
geltetett – majd azt követően a kőműves 
helyreállítás. A (nem várt) költségeket az 
Országos Gusztáv Adolf Segélyszolgálat 
(GAS), biztosítónk és a gyülekezeti forrá-
sok fedezték.

Lépcső


