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Mondják, a nemzetek történelmét a 
győztesek írják. Azt is mondják, csak a 
jövő biztos, a múlt az bizony néha változ-
hat. Nekünk magyaroknak megadatott 
ezt a „múltat” megváltoztatni. A bukás 
tényét nem tudjuk eltörölni, de sikerült 
felragyogtatni azt az egykori célt, amiért 
oly sokan fizettek az életükkel, börtön-
ben töltött évekkel, keserves mellőzések-
kel, nélkülözéssel. A korábban megírt 
történelmet az elbukottak, a vesztesek, 
csak ritkán tudják a világgal újra átérté-
keltetni, újra íratni. Mi magyarok azon 
kevesek közé tartozunk, akiknek ez sike-
rült, megadatott történelmünk során.

Egész évben az ’56-os ünnepi megem-
lékezések folynak itthon országszerte és 

külföldön is. Az evangélikus egyház veze-
tői is megemlékezésre hívnak mindenkit az 
ország evangélikus templomaiba.

Mi történt 1956-ban itt, Dunaföldváron, 
a mi kis gyülekezetünkben? Erről leghitele-
sebben a korabeli közgyűlés 1956-os évér-
tékelő jegyzőkönyve számol be, mely fel-
vétetett 1957. március 31-én. Ebből idézek 
részleteket:

„Lelkész ismerteti az elmúlt év esemé-
nyeit, amely tragikus eseményekkel teljes 
volt. Jan.12-én földrengés pusztított 
Budapesttől délre a Duna mellett, ami 
később a Dunántúl Zalai részénben és kör-
nyékén is folytatódik. Még helyre sem állí-
tottuk a romokat, amikor a Duna folyó 
árvizes jege tarolja le márc. elején a part-
ján elterülő közép és délmagyarországi 
községeket és településeket. Magával 
sodorja az állatok és emberek tömegeit a 

60 éve történt
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pusztulásba. Dolgozott az ország népe, 
épültek az új hajlékok, amikor új községek 
képének kialakulása közben, újabb vesze-
delem éri országunkat.

A munka eszközét felváltja a fegyver, a 
nyugalom helyére a forradalom lép. 
Tűzcsóvája lángba borítja városainkat, fal-
vainkat, csatatérré változtatja drága 
magyar földünket.

Majd megindul egy nagy népvándorlás, 
melynek vége sok elhagyott otthon, honta-
lan ember, meghasonlott ifjú, csalódott 
öreg. Tragédiák sora itthon és külföldön 
egyaránt.

Magyarországi evangélikus egyházunk 
sem vonhatta ki magát az események alól. A 
földrengésben, árvízkárokkal sújtott népünk 
segítségére siettek gyülekezeteink, híveink 
is adományaikkal. A forradalmi események 
pedig siettették az egyházon belül már 
korábban megindult eseményeket.”

„A gyülekezet életében is sok változást 
hoztak az októberi események. 
Dunapentelén nov. elejével megindult az 
általános iskolákban a hitoktatás 58 gyer-
mekkel heti két órában…."

„A júl. 28- aug.4-ig Magyarországon 
Gallyatetőn ülésező Egyházak Világtanácsa 
előkészítette D. Ordass Lajos püspök rehabi-
litációja ügyét. Okt. elején megtörténik reha-
bilitációja, most már nem sokat várat magára 
a végsőmegoldás, hisz a szeptemberi lelkészi 
konferenciákon is nyilvánvalóvá vált az egy-
házon belül megindult tisztulási folyamat 
szükségessége. Okt. 30-án lemondott Dezséri 
László és D.Dr. Vető Lajos püspöki állásuk-

ról. Ezzel egészen új helyzet állott elő. D. 
Ordass Lajos átvette a déli egyházkerület 
vezetését, az északi vezetésével pedig ideigle-
nesen Túróczi Zoltánt bízzák meg, akit később 
kerülete megválasztott püspökévé. Így egyhá-
zunk új vezetés alatt igyekszik megtalálni 
helyét az új helyzetben. „

A jegyzőkönyv beszámol az egyház 
országos szintű eseményiről, tevékenysége-
iről, intézményeinek áldozatos szolgálatai-
ról. Megismerjük a gyülekezet 1956 évi 
gazdasági helyzetét. Nagyon érdekes 
belepillantani mire mennyit költöttek, pél-
dául a futószőnyeget gyűjtésből vették 1692 
Ft-ért, az orgona roncsokat 500 Ft-ért 
adták el, belőle leválasztották a templom 
villanyvilágítását 335 Ft-ért. Megtudtuk, 
hogy e különösen nehéz évben önzetlenül 
adakoztak a hívek, több mindenre gyűjtöt-
tek, segélyekre gyűjtöttek, főleg segélyekre.

„Különös örömül szolgál a múlt évi 
nagy adakozás és áldozatkészség”

Megtudjuk, hogy 1956- évben 15 keresz-
telés volt, 9 fiú és 6 leány. Konfirmálás 11, 
esketés 3 (2 tiszta, 1 vegyes), temetés 4, 
úrvacsorázó 344  (90 férfi, 254 nő).

 A forradalmi események sok változást 
hoztak az egyház életében.  A nehézségek 
ellenére nem adták fel, előre tekintettek az 
előttük álló feladatokra, építették gyüleke-
zetüket- bízva a jövőben.

Legyünk büszkék elődeink tetteire, 
higgyük azt, hogy a mi nemzedékünk is 
erősebb, okosabb, összetartóbb lesz a min-
dennapokban, mert ez 1956 igazi üzenete. 

Forster Ferencné, gondnok
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Görög Alexandra és Szakolczay Joachim esküvője

Idén három esküvőt tar-
tottak templomunkban. 
Utoljára 1975-ben volt 
ugyanennyi, és ennél 
több (négy) 1970-ben.
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Kövesdi Péter és Kovács Bettina esküvője
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Lak Karolina és Csizmadia Gyula esküvője
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Megemlékezés útja
Halottak napjához közeledve a Fölvégi 

temetőben az evangélikus parcellát takarí-
tottuk. Ott nyugszik templomépítő lelké-
szünk is, Adorján Ferenc, és gyülekezetünk 
több jelentős személyisége.

Évek óta ápolgatjuk a régi sírköveket. 
Korábban szépen sorban felállítottuk azokat az 
elhagyott, elhanyagolt sírköveket, amelyeket a 
bozótosban megtaláltunk, s most, mint egy 
lapidárium, jelzést 
mutatnak. Legyen ez 
mementó!

Ha mi nem 
figyelünk oda a régi 
sírkövekre, ame-
lyek még jelzik, 
hogy hajdanán itt 
éltek német nyelvű 
őseink, itt teremtet-
tek maguknak hazát 
és hozták magukkal 
evangélikus hitü-
ket, mások számára 
sem lesz fontos 
sohasem.

Miért jó emlékezni és megállni ezek-
nél a régi sírköveknél? Mert ezek a 
kövek tanúskodnak arról, hogy a múlt-
ban Istenre hallgató és Istenben bízó 
emberek jövőt tudtak nekünk maguk 
után hagyni. Azt, hogy mi milyen jövőre 
készítjük fel a mögöttünk álló nemzedé-
ket, nagymértékben múlik azon, hogy 
hogyan tekintünk a múltba, és a múltban 
bennünket hordozó, jelenben megtartó 
kegyelmes Istenre.

Vas Boglárka 8 éves

Vas Ádám 5 éves
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Evangélium: Mt 25, 1 - 13
„S mert hosszú volt és meredek az út,
s magányos, sötét tájon vitt keresztül: 
ím, dalt fakasztott ajkamon
és lámpást adott kezembe az Úr!”

Ezzel a Joyce Kilmertől származó gon-
dolattal kezdi híres regényét Bess Street 
Aldrich, amerikai írónő, melynek címe a 
mottó utolsó sora: És lámpást adott kezem-
be az Úr. Nagy öröm és boldogság, hogy 
megkaptuk a hit lámpását. Kezdetben ez 
a lámpás nagyon fényesen világít, nemcsak 
nekünk, hanem azoknak is, akikkel kapcso-
latba kerülünk. Az életünk kivirul, mert 
tudjuk: van értelme. A kezdeti buzgóságot 
nem ritkán követi a fásultság. Először a 
buzgóság csappan meg, kormozva ég a 
lámpa, azután a hit is kialszik, mert elfo-
gyott az olaj. De mi az olaj? Minden a 
lanyhasággal kezdődik. Kimarad egy-két 
imádság, egy-két vasárnapi istentisztelet, 
nem Istennel kezdjük a napot, mert a feke-
tekávé, a reggeli, és a cigaretta, valamint a 
munka fontosabb, mint Ő. A lanyhaság után 
jön a közöny. Nem akarok sem hívő, sem 
hitetlen lenni, sem jó, sem rossz lenni, csak 
élni. Nem töprengeni az élet céljáról, nem 
gondolkodni, milyen lesz a jövő. Végül ezt 
követheti a megátalkodottság. 

Lámpás lehet minden olyan érték, 
amire az életünk épül: a házasság, a hit-
vestárs, a gyermek, a család. Ha van lám-
pám, de hiányzik a lámpát tápláló olaj, 
nem sokra megyek a világítótesttel. Mi 

táplálja a szeretet lángját? Gyönyörűen 
fejti ki ezt a bevezetőben említett könyv 
egyik jelenetében a főszereplő, Abbie 
Deal, akinek halva született egyik gyerme-
ke, és amikor eszébe jut a szomorú ese-
mény, dédunokájának és saját magának is 
bevallja, hogy a szeretet fénye segítette át 
azokon a borzalmas napokon: „A szerel-
met nem lehet leírni, Kathie, és nem lehet 
megmagyarázni. A szerelem végigkísér 
minket az egész életen. Olyan, mint egy 
lámpás, amelyet a kezünkben viszünk. Egy 
lámpás, amelyet kezünkbe adott az Úr. 
Először a gyermekes boldogság gyújtja 
meg, azután a romantika, azután az anya-
ság, azután, talán a kötelesség… Te, per-
sze, nem tudod elképzelni, hogy kötelesség 
is lehet utat mutató fény, ugye, drágám?A 
szeretet világító fáklya. Nincs egyebünk 
az életben, mint a szeretet, amely fényt 
szór sötét utunkra! Csak két dolog van, 
ami segíthet rajtunk: a bátorság és a sze-
retet.” 

A tíz szűzről szóló példabeszéd csak a 
készenlétet akarja hangsúlyozni. Nem az 
első óra a döntő tehát, hanem az utolsó. De 

Vas Boglárka 8 éves

Feketerigó
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Beharnagozó
A dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola 

Halleluja kórusa és Pachelbel kamaraze-
nekara részt vett az angliai Southend-on-
Sea városában az 1956-os magyarországi 
forradalom és szabadságharc 60. évfordu-
lója alkalmából szervezett ünnepi megem-
lékezésen.

Részletes beszámoló következő szá-
munkban.

mivel nem tudom, mikor lesz az utolsó, a 
készenlét, az ébrenlét, a várakozás nagyon 
fontos! Jézus visszatérése késhet, de ez 
nem ok arra, hogy a hűséges várakozást 
abbahagyjuk. Az üdvösségből csak saját 
hibáink miatt maradhatunk ki, s akkor 
nincs orvoslás, és másokat sem hibáztatha-
tunk. A hitünk lámpását tápláló olaj nem 
más, mint azok a jó tettek, amelyek 
Istenbe vetett bizalmunkat erősítik, 
növelik: imádság, Szentírás-olvasás, áldo-
zatkészség, adakozás, megbocsátás, köte-
lességteljesítés. Jakab apostol írja a levelé-
ben: „Mit használ testvéreim, ha valaki azt 
mondja, hogy van hite, cselekedetei azon-
ban nincsenek (Jak 2, 14) A remény is lehet 
lámpásunkat tápláló olaj, ahogyan a fen-
tebb említett regény sorai is erre biztatnak: 
„Abbie hirtelen megfordult és a gyerekek-
kel együtt bement a házba. Odabent sírt egy 
kicsit. Maga se tudta, miért. Azután össze-
szedte magát. Nem szabad. Nincs idő tétlen 
szomorkodásra. Ebédet kell főzni Willnek. 
A férfi az eke szarvát fogja, az asszony a 
főzőkanalat. Ezen a tavaszon komolyan 
megkezdődött az új élet. Abbie is tele volt 
színes tervekkel. Már ő is ragyogónak látta 
a jövőt. Abbie Deal boldogan végezte mun-
káját. Az egyik gyermek a karján ült, a 
másik a szoknyájába kapaszkodott. A bátor-
ság volt a vezércsillaga és a szeretet az 
útitársa – dal volt az ajkán és lámpás a 
kezében.”

Halottak napján gyertyákat, mécsest, 
kis világító lámpásokat gyújtunk szerette-
ink emlékére, imádkozva, hogy Isten 

kegyelmének fénye őrájuk is világítson, 
egykoron pedig együtt örvendhessünk a 
Mennyek Országának örök fényében. A 
gyertyák ugyan csonkig égnek, a teremtet-
len fény azonban gyújtatlanul gyullad és 
örökké világítja a mennyei Atyához vezető 
utat.

Molnár Iván


