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Szép új világ…? 
 

És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden 
kertjében, hogy azt mővelje és ırizze. (1Móz 2,15) 
Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok 
meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég 
madarain és a földön mozgó minden élılényen! (1Móz 
1,28) 
 Savas esıktıl senyvedı erdık, vegyileg kezelt 
élelmiszerek, üvegházhatás, ólommal és egyéb 
nehézfémekkel szennyezett levegı, olajfoltok a 
tengereken, kivágott esıerdık, 
folyóvizekbe engedett szennyvíz, 
veszélyes hulladékok, kísérleti 
atomrobbantások, klóno-zott 
állatok és idıvel emberek(?), 
mindent elborító szeméthegyek, 
exportált szeméttelepek, vízhiány, 
káros sugárzások a légkörben, 
emberi fül számára veszélyes 
zajszint. Allergiától szenved a 
lakosság jelentıs része, a rák, a 
különbözı járványok, az éhínség és 
vízhiány szedik áldozataik, sok 
száz állatfaj a vadászat és az 
élıhely beszőkülése miatt 
kipusztulásra ítélt. A hıség elıl az 
ember klímatizált mővilágba 
menekül, autóval megy a közelben 
lévı munkahelyre, és egyre csak 
fogyaszt, fogyasztása melléktermé-
keivel mit sem törıdve. 

Ha látom az eget, kezed 
alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket 
ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom – hogy törıdsz 
vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel 
tetted ıt kisebbé Istennél, dicsıséggel és méltósággal 
koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a 
lába alá vetettél: a juhokat és marhákat mind, még a 
mezei állatokat is, az ég madarait, a tenger halait, 
amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk! 
Mily fenséges a te neved az egész földön. (Zsolt 8,4-10) 

Találmányok, amelyek fáradt kezek munkáit 
könnyítik, gondolatok, amelyek vigaszt és erıt adnak 
nehézségek idején. Korábban gyógyíthatatlan 
betegségbıl meggyógyított emberek, az utókornak 
megörökített pillanatok, kipusztulástól megmentett 
állatfajok, világőrben végzett kísérletek, törekvések, 
amelyek a világ megismerésére, szebbé és jobbá tételére 
irányulnak. Az ablakban muskátlik virágoznak, gondos  

kezek öntözik és ápolják a virágokat. Az iskolában 
környezettudatos életrıl hallanak a tanulók, elültet és 
ápol mindegyik egy kis facsemetét. Cégek és emberek, 
akik nem csak a saját hasznukat nézik, hanem 
figyelemmel vannak a körülöttük lévı világra is. Álmok, 
amelyek valósággá válásáért áldozatot és lemondást is 
vállalnak egyesek.   

Akkor az Úr ezt mondta Kainnak: Hol van Ábel, 
a testvéred? Kain ezt felelte: Nem tudom! Talán ırzıje 

vagyok én a testvéremnek? (1Móz 
4,9) 

Munkaerık, akiknek csak a 
teljesítményére van szükség, de 
emberként már nem tudnak velük 
mit kezdeni. Területért, hatalomért, 
pénzért és gazdasági befolyásért 
folytatott háborúk, a terror alaktalan 
és megfoghatatlan, idegekbe 
beköltözött réme. Vallásukért 
megkínzott és megölt jóakaratú 
emberek. Letagadott családi 
kapcsolatok, nem felvállalt 
gyermekek, elhagyott és 
megtagadott szülık. Önzés és 
rosszakarat, bezárkózás, elfordulás, 
hamisság, lelki zsarolás.  

Akkor így szól a király a 
jobb keze felıl állókhoz: Jöjjetek, 
Atyám áldottai, örököljétek azt az 
országot, amely nektek készíttetett a 
világ kezdete óta. Mert éheztem, és 

ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény 
voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és 
felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, 
börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. (Mt 25,34-36) 

Egy kisfiú, aki szüleitıl szeretetet és figyelmet 
kap, egy kiskamasz, aki nem üt vissza, egy társ, akire 
jóban-rosszban lehet számítani. Egy ismeretlen, aki 
kedvesen és figyelmesen pár szó erejéig beszélget a 
parkban ülı magányos nénivel, egy hivatalnok, aki 
fáradtan a sokadik ügyfélnek is kedvesen válaszol. 
Nagyszülık, akiket nem hagynak magukra, gyermekek, 
akiket nem az utca nevel. Emberek, akik érzik, szükség 
van rájuk. Nyílt tekintetek és ıszinte érzések. 
Pillanatokra megtapasztalt boldogság.   

A királyi széken ülı ezt mondta: Íme, 
újjáteremtek mindent! (Jel 21,5) 

Solymár Mónika
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS HÍREK 
 

Istentiszteletek 
• Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. 

2007. szeptember 02. 11.00 óra Istentisztelet 
2007. október 07. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2007. november 04. 11.00 óra Istentisztelet 

 

• Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)   
2007. szeptember 23. 16.00 óra Istentisztelet 

 2007. november 04. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
 
A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhetı): � +43/650 58 777 12 
A lelkészi hivatal e-mail címe: � evang-ungarisch@chello.at 
 
 

Kedves Olvasóink! 

Hagyományainkhoz híven júniusban a mellékelt csekkel adományozásra hívjuk fel támogatóinkat. Kérjük, 
ezúttal is gondoljon arra, hogy mőködési költségeink jelentıs részét az Önök adományai fedezik. 
Megköszönve eddigi hozzájárulását, kérjük, továbbra is segítse munkánkat! 
Erıt adó és kikapcsolódásra is lehetıséget teremtı nyári idıszakot kívánunk Mindnyájuknak! Isten áldja 
életünk, munkájuk, szeretteik életét! Köszönettel: 
           A gyülekezet presbitériuma 
 
 
 

Bemutatjuk az Ausztriai Evangélikus Egyház újonnan megválasztott püspökét 
Dr. Michael Bünker egyházfıtanácsost 

 
2007. június 1-én Eisenstadtban az Ausztriai Evangélikus Egyház 

zsinata megválasztotta új püspökét Hon. Prof. Dr. Michael Bünker 
személyében. Az új püspök 2008. január 1-tıl lép hivatalba, akkor váltja 
Mag. Herwig Sturm jelenlegi püspököt, aki nyugdíjba vonul. 

Michael Bünker Leobenben (Steiermark) született 1954-ben. 
Villachban érettségizett, teológiai tanulmányait Bécsben az evangélikus 
fakultánson végezte. Bécs-Döblingben volt segédlelkész, majd 1981-ben a 
bécsi teológián doktorál újszövetségi teológiából. Ezt követıen a Bécs-
Floridsdorfi gyülekezet lelkésze, majd az Evangélikus Valláspedagógiai 
Akadémiát vezeti ugyancsak Bécsben. 1999-ben az Ausztriai Evangélikus 
Egyház egyházfıtanácsosnak választja, munkaterülete az ökumené, képzés és 
hittanoktatás valamint az egyház nemzetközi kapcsolatai. 2003 óta a Bécsi 
Evangélikus Teológiai Fakultáns tiszteletbeli professzora valláspedagógiából. 
Nemzetközi egyházi területen is ismert a személye, az Európai Protestáns 
Egyházak Konferenciája (Európai protestáns egyházi szervezet – GEKE) 
2006. ıszén fıtitkárává választotta. Michael Bünker házas, két gyermeke és 
egy unokája van.  

Az evangélikus püspök feladata az ausztriai egyházi törvények szerint az egyház lelki vezetése, az 
evangélium tiszta hirdetésének és az egyház egységének és rendjének megırzése. Feladata továbbá a 
lelkészek lelkigondozása és az „evangélikus hang” megszólaltatása a társadalomban, a nyilvánosság felé. 
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Magyar evangélikusok a nagyvilágban 
 

A külföldön élı magyar evangélikus hívek 
lelkigondozása hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Már 
az 1956. októberi események elıtt is összegyőltek 
istentiszteletre Európa különbözı városaiban. A nagy 
menekültáradat 1956-1957-ben szükségessé tette a 
rendszeres és szervezett lelkigondozást. Így bízta meg 
az akkori osztrák püspök Gerhard May a fiatal 
Szépfalusi Istvánt 1956. ıszén a magyar 
evangélikusok támogatásával. Ebbıl alakult ki az 
Ausztriai Evangélikus Lelkigondozói Szolgálat. A 
menekültekkel Ausztriába került evangélikus lelkészek 
és teológiai hallgatók bekapcsolódtak ebbe a munkába, 
s majd Európa és a tengerentúl országaiba eljutva 
folytatták. Hozzájuk kapcsolódtak azok is, akik már 
1956. elıtt külföldön éltek.  

Közös szolgálatukat 50 évvel ezelıtt 1957. 
márciusában alapozták meg a Külföldön Élı Magyar 
Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége 
(KÉMELM) megalapításával, amelyben 18 lelkész és 
3 teológus vett részt. Annak idején lényeges segítséget 
nyújtott Vajta Vilmos professzor a Luteránus 
Világszövetségen belül. Erre emlékezve ez év május 
9-11. között a burgenlandi İrszigeten jubileumi 
győlést tartott a KÉMELM alapító tagjainak egy része, 
így Pátkai Róbert (Nagybritannia), Gémes István 
(Németország), Glatz József (Németország), Pósfay 
György (Svájc), valamint a késıbb bekapcsolódott 
lelkészek. A munkaközösségnek sohasem volt célja 
egy külföldön mőködı un. „exil-egyház” alapítása, 
hanem bekapcsolódtak a befogadó országok egyházai 
életébe és ennek keretén belül gondozták a magyar 
híveket.  

Gémes István az ırszigeti templomban tartott 
ünnepi istentiszteleten prédikációjában Ef 5,15-20 
alapján négy gondolatot kiemelve emlékezett az elmúlt 
50 esztendıre: Isten akaratának felismerése, az idı ill. 
alkalom kihasználása, a Szentlélek és az életvitel, 
valamint a hálaadás, emlékeztetve az ige egyik 
részére: „...mondjatok egymásnak zsoltárokat, 

dicséreteket és lelki énekeket...és adjatok hálát az 
Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi 
Urunk Jézus Krisztus nevében.” Az 1957-es alapító 
nyilatkozat kijelentette többek között: „Az evangélium 
vigasztalását sokat szenvedett népünkhöz ma is 
elvihetjük – ezért egyéni sorsunk alakulását 
mindenben az evangélium ezen szolgálatának 
szükségleteihez irányítjuk.” Majd a most İrszigeten 
elfogadott ünnepi nyilatkozat pedig kimondja: „A 
munkaközösség további célja a lelkigondozók 
egymással való kapcsolattartása, a lelkigondozói 
munka átgondolása és jövıjének tervezése... Meg 
vagyunk gyızıdve arról, hogy Urunktól és népétıl 
nem választhat el semmi és senki, idıbeli és térbeli 
határok ellenére sem...Végül feltámadott Urunkra 
gondolva az a bizonyosságunk, hogy az Úrban végzett 
munkánk nem hiábavaló... Erıs várunk marad az 
Isten!” 

A KÉMELM ünnepi ülését követıen a Magyar 
Evangelikus Konferencia (MAEK) tartotta győlését és 
Kiss Jenı nyelvészprofesszor  (Budapest)  „Az 
evangélium hirdetése és az anyanyelv” címmel beszélt. 
Eljött a Magyarországi Evangélikus Egyház 
mindhárom püspöke, Ittzés János, Gáncs Péter és 
Fabiny Tamás, valamint Zászkaliczky Pál fıtitkár és 
Benczúr Gyula építész, kerületi felügyelı is. A 2006-
ban Orosházán megalakult MAEK célja Alapszabálya 
szerint „...a Magyarországon, a Kárpát-medencében és 
a világon bárhol élı magyar anyanyelvő evangélikus 
(protestáns) egyházak, gyülekezetek, illetve a nem 
magyar anyanyelvő egyházak közösségében élı 
magyar anyanyelvő evangélikusok testvéri és 
szolgálati közössége”. 

A vendéglátó ırszigeti evangélikus gyülekezet 
és lelkésze Mezmer Otto nagy szeretettel fogadta és 
látta el a sok országból érkezett vendégeket, népi 
tánccsoportjuk pedig magyar tánccal és énekkel 
színesítette az együttlétet.  

Fónyad Pál
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Lange Nacht der Kirchen – „Templomok éjszakája” Bécsben 
 

Brockhauser Tamás építész, 
és pedagógusi végzettséggel 
is rendelkezik. Az Újpest-
Belvárosi Református 
Gyülekezet presbitere, itt a 
gyermek- és ifjúsági 
munkában való részvétele, 
valamint személyes 
érdeklıdése következtében 
jelentkezik Szegedre a 
vallástanári szakra. Ebben a 

szemeszterben Erasmus ösztöndíjjal a bécsi 
teológiai fakultáns hallgatója. Újságunkban a 
"templomok éjszakája" programról írott 
benyomásait olvashatjuk. 
 
Egy ritka pillantás… – magasság és mélység 
Minden jel arra mutat… – kiplakátolt bátortalanság 
Fények és csontok… – turista evangélium 
Hol van a te szíved… – elér az üzenet 

Ezekkel a szavakkal zsongnak bennem 2007. június 
1-ei éjjel élményei.  
„WWW.LANGENACHTDERKIRCHEN.AT” 
Ilyenkor Ausztria szerte több száz keresztény 
templom és gyülekezet nyitja meg estétıl hajnalig 
kapuit, különféle programokkal, rendezvényekkel. 
Mit is tehet ebben a helyzetben egy fiatal építész, 
aki ösztöndíjas teológus hallgatóként, csupán egy 
szemeszterre került Bécsbe? Megnéztem hát a 
leghíresebbeket, „amit ilyenkor látni kell”, és 
kerestem ami közel áll szívemhez, az 
evangéliumot… 

Uááá! Juhééé!!! – hangzott fel gyakran elıttem a 
csodálattal teli felkiáltás, egy idısebb hölgy teljes 
lényébıl, mikor a Votivkirche tornyát mászva, a 
sötét, szők csigalépcsıbıl egy-egy szintre 
felérkeztünk. Az élmény valóban magával ragadó 
volt. Ezek a pillantások ritka pillanatok. Egyszerre 
szédült bele az ember a 125 éves templom 
neogótikus gyönyörőségébe, és mérmővei között a 
csodálatos kilátás, a magasság és a mélység élménye 
tette fel az örök kérdést: Ki vagyok én ebben a 
világban? 

Kerestem a neten, mit nézzek meg. Kerületenként 
volt rendezve a program. No, akkor nézzük, hol is 
lakom: 9. kerület. Kiállítás > „Ein geheimnisvolles 
Haus”  > Messiaskapelle; Ifjúsági program > 

Messiaskapelle; Csendesség > Messiaskapelle… 
Minden jel arra mutatott, ezt nem hagyhatom ki. 
Megnéztem hát a térképen. Nevettem egyet: a 
mellettem levı utcában van. Elmentem és otthoni 
gyülekezetem jutott eszembe. Tele élet, szín, 
kedvesség, kreativitás, fiatalság, zene… Mégis!? 
Bementem és lényegében „szó nélkül” kijöhettem… 
Testvérek! Ébresztı! Bátorság! Mi tudjuk, hogy 
Krisztusban van az örömhír, mégsem mondjuk!? 
Kitesszük a falra, meg hallgatjuk vasárnaponként. 
De ki fogja elmondani az embereknek? 

Tömeg volt az éjszaka közepén a Stephansplatzon, 
és a dómban is alig lehetett mozdulni. 
„Turistalátványosság” – én sem hagyhattam ki. 
Szépséges fényjáték a béletes kapuzaton, a 
fıhajóban aláhajló drapériákon, az oszlopcsomókon. 
Mécses út vezetett a katakombákban a számomra 
néhol már morbid csontokig. A folyamatosan 
hallható kellemes zene és néhol egy-egy idézet 
hangjai között, egyszer csak megpillantottam egy 
oldalszárnyban: ”Gebetsdienst”. Kár, hogy ebben a 
sokadalomban a rendezıkön kívül csak itt volt 
bıven szabad hely. 

Még visszamentem egy esti csendességre a 
szomszédomba. Diaporáma. A képek számomra 
mindig beszédesek. De most az igékkel feliratozott 
zenés, képes bemutató is egyértelmően feltette a 
kérdést: „Wo ist dein Herz?” – Mert ahol van a ti 
szívetek, ott van a ti kincsetek is. 

Brockhauser Tamás 
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„Isten nem hagyott el, megırzött a veszélyben és hazasegített.” – 
Beszélgetés Dr. Irányi Béla orvossal 

  
Irányi Béla, Svájcban élı magyar orvos több szálon is kötıdik 
az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezethez. Életútjának 
bemutatását „Norilszki emlékek – 50 év múltán” címő 
visszaemlékezésébıl válogatva tesszük meg. 

Kecskeméten születtem 1925-ben, magyar értelmiségi 
családból, szüleim tanáremberek voltak. Édesapám 
vallását követve evangélikus lettem. A kecskeméti 
Református Kollégiumban majd a budapesti Evangélikus 
Gimnáziumban (Fasor) végeztem tanulmányaimat. 1942-
ben földrajzból megnyertem az országos középiskolai 
tanulmányi versenyt. Életemre nagy hatással volt az alma 
mater evangélikus és református szellemisége. 

Mint joghallgató önként jelentkeztem a magyar 
hadseregbe, mikor a front a Kárpátokat elérte. 1945 
januárjában Észak-Magyarországon szovjet fogságba 
estem. Onnan megszöktem és hazatértem Budapestre, 
szüleimhez. Valószínőleg följelentés alapján 
letartóztattak és a szovjet haditörvényszék kémkedésért 
10 évre ítélt.  

A mai értelemben használatos gulag kifejezés 
tulajdonképpen Szolzsenyicin nyomán terjedt el, amely 
valójában a kényszermunkatáborok fıhatóságának 
kezdıbetőibıl alakított mozaikszó, de a Nobel-díjas író 
könyve alapján – átvitt értelemben – a lágereket, az 
ártatlan embereket sújtó önkényességet is jelenti. A 
második világháború alatt több mint 5 millió rab 
dolgozott a táborokban. A különbözı adatok, becslések a 
háború utáni évek rabjainak számát 6-12 millióra teszik, 
akiknek jelentıs része nem maradt életben.  

Az ítélet kihirdetése után a rabokat a központ által 
meghatározott helyre kellett szállítani büntetésük 
letöltésére, ami a Szovjetunió irdatlan nagy területén 
többhetes utazást is jelenthetett, marhavagonokban. Ez 
volt az etap, a gulagban átélt szenvedések, szörnyőségek 
egyik tetıfoka. A központi vezetés nem hagyta sokáig 
egy helyben a rabokat. Gyakori átcsoportosítások 
riogatták a bizonytalanságtól is szenvedı elítélteket, így 
a rémhírek még nagyobb hatást értek el. Mikor? Hová? 
Hányan? Ezt elıre sohasem tudtuk, csak amikor 
elérkezett az indulás napja.  

Sapkánk gyakran odafagyott a dérborította vagonfalhoz. 
Ha megállt a vonat, az ırök ormótlan fakalapáccsal 
verték a vagon falát, alját, nem vágtunk-e rést valahol. A 
vagon mérete szerint 60-80-120 személyt tuszkoltak be a 
priccsekre. Feküdni lehetett, felülni nem, a csupasz 
deszkán oldalunkon fekve vezényszóra tudtunk csak 
fordulni a helyszőke miatt. Háromnapos útra elıre 
kaptuk meg az élelmet, szárított kenyeret és sózott 
apróhalat, néha még kiskanálnyi kristálycukrot is. Akitıl  

elrabolták a kenyeret, vagy rosszul gazdálkodott, az 
bizony éhezett, ha egyáltalán életben maradt.   

Budapestrıl Sopronkıhidára vittek, onnan Lembergbe, 
az elosztó táborba, pár hét múltán a Don-medencébe egy 
kıfejtı táborba. Itt pár hónap alatt legyengültem, 46 kg-
ra fogytam, ezért sok hasonló társammal együtt 
Medvezsjegorszkba vittek, hogy munkaképessé 
tápláljanak egy feljavító kórháztáborban. Itt kezdtem el 
ügyeskedni, latintudásom segítségével segédápolóból 
férfiápoló lettem. Miután fölerısödtem, Szibériába 
szállítottak. 1955. november 25-ig összesen 27.000 km-t 
tettem meg (ezt utólag mértem meg a térképeken), 
bizony nem jószántamból, de teljesen ingyen, útlevél 
nélkül.  

A sarkvidéki Norilszk melletti Kajerkan táborban hat 
esztendıt töltöttem, nagyrészt mint segédfelcser és 
patikus, végül a szénbánya villanyszerelı brigádjába 
osztottak be. Norilszk roppant gazdag szén-, réz-, színes- 
és ritkafém bányái látták el a szovjet ipart már a háború 
alatt is. Ezeket a bányákat államtitokként kezelték, az 
egész vidék zárt terület volt. 1948 ıszén, mikor 
odakerültem, nagyrészt kézi erıvel folyt a kitermelés. A 
bányában három mőszakban dolgoztak, a külsı 
építkezésen egyben, sürgıs munka esetén azonban 
kettıben, hiszen a 24 órás napsütést ki lehetett használni. 
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Mire a bányába kerültem, már tapasztalt elítélt voltam. A 
tábori rendet ismertem, elég jól megtanultam oroszul, 
persze a nyelvtanban bukdácsoltam még. Itt latin 
nyelvtudásomnak nagy hasznát vettem, jóllehet a 
gimnáziumban nem szerettem. Bárhol találkoztam 
mővelt orosznyelvő fogolytárssal, mindig megkértem, 
hogy segítsen a latin kaptafa szerint az orosz nyelvtant 
összeállítani. Persze ezeket a papírdarabkákra írt 
följegyzéseket a ceruzával együtt minden etapnál, 
minden motozásnál elvették, de ahogy lehetett, megírtam 
az új, javított kiadást.  

A jól végzett munka, akármilyen nehéz és keserves is 
volt, de örömet okozott. Több napig dolgoztam a nagy 
teljesítményő csörlı villanymotorjának bekötésén. Végre 
kész lett és bekapcsoltam. A behemót nagy, holt anyagba 
életerı szállt, megindult és az emberi tehetség 
bizonyítékaként elvégezte soktucatnyi rab vértizzasztó 
munkáját. Álltam, néztem és örültem, nem éreztem az O-
159 szám szégyenét. 

A bányában az állandó fagy hımérséklete uralkodott, de 
ez lényegesen kellemesebb volt, mint a felszíni, szeles 
idıjárás. Az örök hó hazájában nagyon sajnáltam, hogy 
gyermekkorom kedves látványát, a hópihék 
szállingózását itt elsöpörte az állandó szél. Az erıs 
szélben a foglyok ötösével összekapaszkodva, szorosan 
fölzárkózva, belehajolva a szélbe, lehajtott fejjel, 
kaukázusi fej és vállvédıbe csavarva lépegettek elıre, 
hogy a szélvihar el ne sodorja ıket. Mindenki örült, ha 
baj nélkül elérték a kaput. A purga nevő szélvésznek van 
egy különlegesen veszélyes fajtája, a fekete purga, 
amikor a kinyújtott karon a kezet sem látni, annyi hó van 
a levegıben. Tájékozódni nem lehet, még barakktól 
barakkig sem találtuk a célt. Egyszer a 60 tonnás vasúti 
vagonokat is fölborította. 

Azt megfigyeltem, hogy a kiegyensúlyozott, kemény 
személyiségek könnyebben viselték el a nehézségeket. 
Ilyeneket találtam leginkább az istenhívı társaim között. 
Maradandó élménynek és értéknek tartom az egyik 
karácsonyi ünnepet, amikor öt egyház papja közösen 
emlékezett meg Jézus Krisztus születésérıl, ennek 
jelentıségérıl.  

Hazatértünk után sokan érdeklıdtek afelıl, hogy mi 
bántott leginkább, mit volt a legnehezebb elviselni; az 
éhezést, a testi bántalmakat, a nehéz munkát, a 
honvágyat, a kilátástalan helyzetet vagy a 
bizonytalanságot. Nekem a megalázás, emberi 
méltóságom semmibevétele fájt leginkább. 
Önállóságomat, szabadságomat, nevemet elvesztve egyén 
helyett szám lettem egy amorf tömegben. Megvetett 
fasiszta rabszolga. De az átélt események bizonyságot 
adtak arról, hogy Isten nem hagyott el, megırzött a 
veszélyben és hazasegített. 

Többször tapasztaltam, ha valamilyen bajból magam 
akartam kikászálódni, nem ment, de ha Isten vezetésére 

bíztam magam, sikerült. Eleinte néhányszor próbáltam 
megszökni. Mindhiába. Többször lıttek rám közelrıl is. 
Nem találtak el. Sokáig, évekig tartott, míg 
megemésztettem ezt a nyomasztó élményt. Megtanultam, 
hogy a miérttel nem szabad foglalkozni, a rám mért 
megpróbáltatást el kell fogadni, vele élni. Idısebb, 
tapasztaltabb társaimmal beszélgetve lassanként rájöttem 
arra, hogy az átélt szenvedés, a sikeresen megállt próba, a 
megalázás legyızése megváltoztatott, megacélozott, 
lelkileg elınyömre vált.   

A gulagból 1955 novemberében szabadultam, folytattam 
az egyetemet, de nem a jogi, hanem az orvosi szakon. 
1956 ıszén részt vettem a szovjet elleni 
szabadságharcban. 1956 decemberében szüleim lakásán 
keresett az ÁVO, elılük Svájcba menekültem, ahol most 
is élek. A Berni Egyetemen szereztem meg orvosi 
diplomámat. Grindelwaldban, a berni havasokban volt 
saját rendelım, családi, általános orvosi feladatok mellett 
fıleg sport-traumatológiával foglalkoztam. Rendelımet 
1995-ben adtam át utódomnak. Feleségem berni 
születéső svájci fizikoterapeuta, három gyermekünk és 
négy unokánk van. A család minden felnıtt tagja 
többnyelvő, a szép magyar nyelvet éppúgy tisztelik és 
ápolják, mint „berndütsch” anyanyelvüket.    

Gimnazista koromtól vallom: Teher alatt nı a pálma. A 
gulag megváltoztatta a világnézetem, más szemmel látom 
embertársaimat, más az értékrendszerem, másképp ítélem 
meg a problémákat, az anyagiakat és fıként saját 
magamat. Nem én vagyok a legfontosabb. Nem az 
életpályán elért rang, cím a fontos, hanem a belsı érték, 
az emberi magatartás. A gulagon alapoztam meg 
életfilozófiámat, határoztam meg életcélomat, amely felé 
következetesen haladtam és remélem haladni fogok 
életem végéig. Nyugodt lelkiismerettel kimondhatom 50 
év múltán, hogy a gulag életiskolája formált azzá, aki ma 
vagyok. A tandíj magas volt, de a kapott érték megérte a 
nyomorúságot. Egy olyan életiskola – universitas – 
praktikumában volt részem, amit a világ egyetlen 
egyetemén sem kaphattam volna meg. 
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Misszióban Ausztriában 
 

  
Tamás Tünde Piroskának hívnak, 
Sepsiszentgyörgyön születtem, 
Nagyszebenben a Lucian Blaga 
egyetemen német – angol 
filológia szakot végeztem. 
 Jelenleg az Internationale 
Akademie für Evangelisation 
(Bécs) tanulója vagyok.  
 

Vallásórák látogatása során, ha feltettük a 
tanulóknak azt a kérdést, hogy mit jelent számukra a 
misszió szó, sokaknak Afrika és az ott tevékenykedı 
hittérítı papok jutottak eszükbe. 
Az elmúlt nyolc hónapban sokszor kerültünk ilyen 
helyzetbe, és csalódást okoztunk mindazoknak, akik 
farmernadrágos fiatalokkal találkoztak, vagyis 
velünk, akik tizennégyen, nyolc különbözı 
országból azért lakunk kilenc hónapig együtt, hogy 
Isten-keresı utunk során hitünket erısítve 
tapasztalatainkat átadhassuk az utca emberének. 

Hogyan lehetséges számunkra úgymond 
misszionálni? Minden szerdán Bécsben a 
kärtnerstrassei katolikus Maltheser templom elıtt 
gyertyával a kezünkben próbáljuk a munkából 
hazasietı vagy éppen bevásárlásból jövı embereket 
behívni a templomba, ahol csapatunk egy része 
énekel. De misszióztunk már Brüsszelben is, ahol az 
ott rendezett kongresszus programjának szórólapját 
osztogattuk vagy bonbonokat adtunk kis bibliai 
idézetekkel. 

Az ádventi idıszak és húsvét két fontos 
keresztény ünnep, amikor lehetıségünk nyílik a 
keresztény, de hitükrıl néha megfeledkezı 
embereket emlékeztetni, hogy Megváltó születik 
vagy rákérdezni, hogy mit is jelent az istenhit 
számukra. Adventkor a grazi bevásárlóközpontban 
Máriának és Józsefnek öltözve kérdeztük az arra 
járókat karácsony jelentıségérıl. A bécsi 
Westbahnhofon az ünnepre el- vagy hazautazókat 
kis gyertyával vagy csokoládéval kínáltuk, majd 

felajánlottuk, hogy leírhatják vágyaikat, 
kívánságaikat, amit a jászolba tehetnek. De voltunk 
már drogfüggık vagy hajléktalanok között is 
Mikulás napján, ahol Mikulás csomagot osztogatva 
meleg teát és kávét kínálgattunk a Karlsplatzon vagy 
az aluljárókban. 

Sokan kérdik, hogy miért evangelizálni, 
misszionálni? Akár bonbont osztogatva, akár 
gyertyát kínálva, lehetıségünk nyílik szóba állni 
emberekkel, és nagyon sok beszélgetés mögött egy 
megtört szív vagy összetört lélek húzódik. A 
beszélgetések mindig nagyon jó lehetıségek arra, 
hogy rájöjjünk; a huszonegyedik század legnagyobb 
problémája, a SZERETETHIÁNY, igen ilyen 
nagybetősen. És arra is rá kell jöjjünk, hogy legtöbb 
összetört élet oka a tragikus egyedüllét, a 
családhiány. Nagyon sokan azt is megkérdezték, 
hogy mit tanulok ebben az iskolában? És 
érthetetlenül állnak, amikor azt próbálom 
megmagyarázni, hogy minden munkahely egy 
misszió. Az élet bármelyik területén dolgozunk, ha 
hitünkbıl, erınkbıl és szeretetünkbıl valamit 
átadhatunk és evvel segítettünk valakin, ezáltal mi is 
gazdagodunk, és van értelme az itt és így eltöltött 
idınek. 

Tamás Tünde 
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A szeretet himnusza 
 
Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, 
vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy ,,van 
egy álmom'', de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, 
mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja.  
Ha futurológusként, a jövı mérnökeként vagy csalhatatlan 
közvélemény- kutatóként elıre látom is a jövıt, szeretet 
pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összelapított 
üres kólás doboz, amelyet unottan rúgnak tovább a 
kamaszok. 
Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, Luther 
Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak 
együttvéve, de szeretet nincsen bennem, olyanná lettem, 
mint a szél által cibált ördögszekér.  
Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat vagy 
tizedet adok minden jövedelmembıl, szeretet pedig nincs 
bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett 
és skorpiót hal helyett.  
Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késı estig 
robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám 
szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belő 
hagyma.  
Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra 
olvasom Bibliámat és halálomra is bizakodó hittel 
tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével 
megerısítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, 
semmi hasznom abból.  
A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton 
vonul be a városba.  
A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezébe 
nádszálat, fejére töviskoszorút adnak.  
A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóiért imádkozik.  
A szeretet esendı, mint amikor valaki azt mondja: 
,,szomjúhozom''.  
A szeretet meglepı, mint amikor valaki szelíden 
megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben.  
A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai elıtt 
megy Galileába.  

A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel, nem 
kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga 
fontosságát, nem örül pártok és politikusok 
acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki 
megtalálja elgurult drachmáját.  
Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt 
örül a mezı liliomaival és az ég madaraival. 
Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül 
a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, 
nagy erıfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát.  
A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el 
szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz 
unalmas, mint a tegnapi újság.  
Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. 
Legyenek bár egyházak, meg fognak szőnni. Legyen bár 
ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni.  
Még nem találtuk meg a rák és az AIDS gyógyszerét, nem 
értjük távoli földrészek lakóinak nyelvét, nem fogjuk fel 
más civilizációk felénk sugárzott jeleit.  
Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk körül mindnyájan, 
és ı lesz majd minden mindenekben.  
Mert a szeretet nélküli kötelességtudat: kedvetlen.  
A szeretet nélküli felelısség: figyelmetlen.  
A szeretet nélküli igazság: kemény.  
A szeretet nélküli okosság: gıgös.  
A szeretet nélküli barátságosság: hővös.  
A szeretet nélküli rend: kicsinyes.  
A szeretet nélküli hatalom: kíméletlen.  
A szeretet nélküli birtoklás: fösvény.  
A szeretet nélküli adakozás: képmutató.  
A szeretet nélküli vallásosság: bigott.  
A szeretet nélküli hit: vakbuzgó.  
A szeretet nélküli remény: fanatikus.  
A szeretet nélküli élet: értelmetlen.  
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. 
Ezek közül pedig legnagyobb: Jézus.  

Dr. Fabiny Tamás
 


