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ÖNFELÁLDOZÓ ÉLETRE HÍV
Részlet Túróczi Zoltán a magyar Petőfi-Rádió Budapestben elhangzott igehirdetéséből,
1957. március 10. vasárnap reggel
„Mikor pedig a Jeruzsálembe vezető úton mentek,
Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak,
akik pedig követték, féltek. Ekkor újra maga mellé
vette a tizenkettőt, és beszélni kezdett nekik arról,
ami vele történni fog: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe,
és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak,
kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik,
de a harmadik napon feltámad...
Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja
váltságul sokakért. (Máté Evangéliuma 10,32-34.45)
Jézus az önfeláldozó élet és önfeláldozó halál között
tesz különbséget. Az önfeláldozó halál könnyebb,
mint az önfeláldozó élet. Ott egyszerre, itt viszont
apránként dobja oda az
ember az életét. Könnyebb
egyszer meghalni, mint
naponként. Az önfeláldozó
halálnak megvan a maga
dicsősége, az önfeláldozó
életnek azonban nincsen
nimbusza. Ez nem katonai,
hanem
civil
feladat,
melynek
jámborságát
sokszor
kihasználják,
kicsúfolják. A hősi élet a
történelem lapjaira kerül,
az önfeláldozó életnek
nyoma vész.
Jézus mind a kettőt vállalta. Feláldozta életét és
idejét másokért. Nikodémust nem küldte el magától
éjjel. Amikor Júdeából Galileába menve leült a Jákób
forrása mellett, amíg tanítványai ételt hoznak, és
amikor az asszony megjelenik a kútnál, elfeledve
mindent igyekszik életét rendbehozni. Étkezését is
feláldozta másokért. – A pusztában 40 napos böjtje
alkalmával nem változtatja a köveket kenyerekké,
mert magáról van szó, de csodát tesz, amikor 5000
ember megvendégeléséről van szó. – Az égi
madaraknak volt fészkük, de neki nem volt fejét
hová lehajtania. Ebbe belenyugszik, de abba nem,

hogy övéinek ne legyen hajlékuk. Elmegy, hogy
övéinek helyet készítsen...
Vállalja a halált, hogy másoknak élete legyen.
Ezt az önfeláldozó életet követeli övéitől.
Az önfeláldozó életnek a keresztyénségen kívül is
vannak példái. Az édesanya a gyermekéért, a tudós
a laboratoriumában a betegség kórokozójáért, a
fanatikus mindent vállal, még börtönt is. De mindez
nem változtat azon a tényen, hogy az önfeláldozó
élet nehezebb, mint az önfeláldozó halál.
A megtérés az ember életében súlypont eltolódást
jelent. Isten lesz a súlypont. Ezt az „eltolódást“ maga
Isten végzi el. Az önző ember így válik szolgáló
emberré. Tud kicsinnyé lenni, észrevétlenül
feloldódni.
Ti
megalázottak,
kigúnyoltak emeljétek
fel
szemeteket.
Krisztus
észrevesz
titeket.
Ti pedig uralkodók
halljátok meg Jézus
szavát: alázzátok meg
magatokat, hogy Isten
annak
idején
felemeljen titeket.
Mindannyiunkat
önfeláldozó életre hív
az, aki önmagát, életét feláldozta mindannyiunkért.
Valljuk meg Urunk előtt: nem látszik rajtunk, hogy
nekünk Önfeláldozó megváltónk van.
Túróczi Zoltánt 1956. november 3-án az Északi
Evangélikus
Egyházkerület
újra
püspökévé
választhatta. Az államhatalom nyomására azonban
1957 december 4-én hivatala elhagyására kényszerült.
A rádióban elhangzott igehirdetés részleteit Szépfalusi
István 60 évvel ezelőtt, az Orate Fratres című
körlevélben közölte, amely a Másokért Együtt
gyülekezeti újságunk elődje.
Kép: Munkacsy Mihály: Ecce Homo. forrás: internet
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK, ISTENTISZTELETEK
•

•

Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a
Április 2.

11:00

Május 7.

11:00

Húsvét-váró istentisztelet úrvacsoraosztással
Igét hirdet: Dávid Adél lelkipásztor
Pünkösd-váró istentisztelet úrvacsoraosztással

Június 11.

17:00

Ökumenikus istentisztelet

Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.
Április 9.

16:00

Virágvasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással

Május 14.

16:00

Istentisztelet úrvacsoraosztással
Igét hirdet: Fónyad Pál lelkipásztor

Június 18.
GYÜLEKEZETI NAP – részletek egyeztetés alatt.
(Jelentkezni és érdeklődni Juhász Réka lelkésznőnél a lelkészi hivatal elérhetőségein keresztül.)
IDŐPONTVÁLTOZÁS!

MÁJUS 21 – 15 ÓRA
FINNUGOR ISTENTISZTELET
Szeretettel hívunk és várunk finn és észt evangélikus testvéreinkkel közös istentiszteletünkre
Május 21-én, 15:00 órakor a gentzgasse-i svéd evangélikus templomba

GENTZGASSE 10, 1180 WIEN.
A REFORMÁCIÓ TÜKRÉBEN –
GYÜLEKEZETI TEOLÓGIAI ALKALMAK
ÁPRILIS 8 (szombat) – 15:00
MÁJUS 13 (szombat) – 15:00
Helyszín: Capistrangasse 2/15
A reformáció 500 éves évfodulója alkalmából havi
rendszerességgel (július és augusztus kivételével)
közös együttgondolkodásra hívunk és várunk
minden kedves Érdeklődőt hitünk és keresztyén
életünk alapvető és gyakorlati kérdéseiről.
Áprilisban a reformáció politikai és társadalmi
hatásairól beszélgetünk. Májusi alkalmunkat az
ÚRVACSORA témájának szenteljük.
Az alkalmakon való részvételi szándékát kérjük
jelezze a lelkészi hivatalban, hogy az esetleges
változásokról időben tudjuk tájékoztatni.

KONCERTAJÁNLÓ
BÉCSBEN ÉS GRÁCBAN
BÉCS
14.4. – 20:00 – Lutherische Stadtkirche
(Dorotheergasse 18.)
Tenebrae: nagypénteki koncert és meditáció
01.05 – 19:30 – Lutherische Stadtkirche
(Dorotheergasse 18.)
„Concentus Votivus” – zene a reformáció korából
GRAZ
14.4. – 9:30 – Kreuzkirche (Mühlgasse 43)
Adrian Snell:”The Passion”
20.5. – 19:30 és 21.5. – 17:00 – Heilandskirche
(Kaiser-Josef-Platz 9)
Ökumenikus jubileumi koncert: J.S.Bach – H-moll
mise

A lelkészi hivatal elérhetőségei:
) +43/650/58 777 12, *e-mail: evang-ungarisch@aon.at
1060 Wien, Capistrangasse 2/15
:www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikus-Gyulekezet
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A HITÉRT ÉGNI – BÉCS LUTHER UTÁN
REFORMÁCIÓS TÁRLAT NYÍLT A BÉCSI WIEN MUSEUM-BAN
Nem is gondolná a kedves Olvasó, hogy Ausztria és
egyben Bécs felekezeti térképe a Reformáció korában
mennyire megváltozott. Luther Márton bátor fellépése
a korszakot átható tévhitekkel és az egyházban
uralkodó hatalmi harcok és anyagiassággal szemben az
egész akkori Német-római Császárság területén
visszhangra és követőkre talált. Az ausztriai nemesség
nagy része a reformáció hívévé vált. A reformáció
szellemisége az 1500-as évek közepén a Habsburg
udvarra is hatással volt, noha nyilvános „áttérésre“ a
Habsburg uralkodó-házban nem került sor. A
reformáció
szellemisége
mégis
kitörölhetetlen
nyomokat hagyott, amelyek itt-ott, mint rejtett üzenetek
feltárulnak a korszak iránt érdeklődők előtt.
Egy ilyen rejtett üzenetet hordoz a kiállítást bemutató
plakát is, amelyet bécsi Olvasóink bizonyára a város
több pontján már felfedeztek. A plakáton látható kép
1561-ben
készült
egy
istentiszteletről
az
Augustinerkirche-ben.
A festmény feltehetően a
császár udvari papját (Johann Sebastian Pfauser)
ábrázolja prédikálás közben, aki a bécsi reformáció
egyik meghatározó egyénisége volt....

Március 18-án, a „Reformáció tükrében“ című
gyülekezeti alkalmunk keretében, gyülekezetünk lelkes
csapata a Wien Museum-ban megnyílt reformációs
kiállítás megtekintésére és az egészen Bécsig elvezető
„reformációs nyomok“ felfedezésére indult. A tárlat jól
tagolt tematikája segítségével először a korszak
világképével, gazdasági és politikai helyzetével
ismerkedhettünk meg, amelyek a reformáció termékeny
talajának előkészítői voltak. A korabeli hitfelfogásról
igen szemléletes képet kaphattunk egy korabeli St.
Pölten-ből származó oltárkép segítségével, valamint
korabeli kritikus röpcédulák ábrázolásai alapján. A
kiállítás fénypontját – több eredeti irat és dokumentum
mellett – az 1530-ból származó Ágostai Hitvallás és az
1555-ös Augsburgi Vallásbéke alkotják, amelyek külön
erre az alkalomra kerültek a féltve őrzött levéltárakból
a Wien Museum kiállítótermébe. A kiállítás – és
egyben a kiállítóterem – középpontjában a reformáció
ausztriai és bécsi helyzetével találkozhat a látogató. A
paravánok a korabeli Bécs város alaprajzát követve
segítenek megértetni, hogy a reformáció mozgalma
miért okozott az 1600-as évektől kezdődően olyan
nagy ellentétet az ausztriai katolikus tábor és a
protestantizmus hívei között, de ugyanakkor hogyan
válhatott a protestáns szellemiség az ausztriai katolikus
egyház hitéletére is a megújulás felé ösztönző
hatással...
A Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából
összeállított kiállítás MÁJUS 14-ig tekinthető meg a
bécsi Wien Museum-ban (Karlsplatz 8, 1040 Wien). A
kiállítás anyagáról készült katalógus „Brennen für den
Glauben. Wien nach Luther“ címmel kapható vagy
megrendelhető a könyvesboltokban.
SZERK.

„NAGYPÉNTEKI” HÍREK MAGYARORSZÁGRÓL
Nagypéntek munkaszüneti nap április 14-től immár
Magyarországon is.
A parlament 163 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
támogatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
valamint Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere és
Varga Mihály nemzetgazdasági tárcavezető erről szóló
egyéni képviselői indítványát.
A nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét előtti
péntek, amelyen a keresztények Jézus Krisztus
kínszenvedéséről, kereszthaláláról és temetéséről
emlékeznek meg – emlékeztetnek az előterjesztők

indítványukban, hozzátéve, a munkaszüneti nap
nagypéntek méltó megünneplését segíti elő.
Ennek a napnak az üzenete, hogy áldozat nélkül nincs
ünnep, halál nélkül nincs föltámadás, nagypéntek nélkül
nincs húsvét – fogalmazott Balog Zoltán a javaslat
általános vitájában.
Balog Zoltán tájékoztatása alapján a nagypéntek
Európában 14 országban ünnep. A miniszter kitért arra is,
hogy a munkaszüneti napok száma nem felétlenül
befolyásolja egy ország gazdasági teljesítményét.
EVANGELIKUS.HU
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MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZZENEI TRADÍCIÓK A
REFORMÁCIÓ IDEJÉN
Az egyházújítás 500. évében érdemes röviden megemlékeznünk mindazon egyházzenei műalkotásokról, amelyek a ma is használatos énekeink valamint
énekgyűjteményeink mellett a reformáció kezdetétől annak egész történelme során a gyülekezeti
éneklésben nagy szerepet játszottak és lettek alapjául mai gazdag egyházi dallamkincsünknek.
Azok az énekek, amelyeknek sikerült beépülniük az
állandó gyülekezeti repertoárba az egyházzenei
tradíciók állandó változékonysága ellenére, újabb, átdolgozott változatokban maradtak meg. A legtöbbjük
azonban, a korabeli egyházi oktatás minőségének hiánya vagy a zene fontosságának alábecsülése miatt, túl
nehezen énekelhetőnek, bonyolultnak vagy nem elég
dallamosnak, tehát „kevésbé értékesnek“ találtattak és
elvesztek a történelem süllyesztőjében. Pedig énekeik
és énekeskönyveik már az első magyar gyülekezeteknek is voltak, nem ritkán már akkor nyomtatásba kerültek, gyakran több száz oldalt kitéve. De vessünk egy
pillantást a korabeli énekeskönyvek lapjaira és ismerkedjünk meg a reformáció-korabeli gyülekezeti
énekléssel.
Az első két ismert énekgyűjtemény már 1536-ban
Gálszécsi István által „Mi hiszünk“ és 1538-ban
Székely István keze nyomán „Az eklézsiának régi deák
hymnus nevezettel való énekei“ címmel került kiadásra
Krakkóban. Míg az előbbi kötet töredékként fennmaradt, az utóbbi tragikus módon elveszett, azt viszont lehet tudni, milyen
énekeket
tartalmazhatott.
Mint ahogyan a
reformáció a katolikus
egyház
erkölcsét volt hivatott
helyreállítani, így a
zenében sem valami
új
létrehozására törekedett, hanem
a
katolikus
dallamok
és
szövegek
átvételével,
a
dallamok
valamelyest való
leegyszerűsítésével

és a szövegek magyarra fordításával jöttek létre az első
protestáns énekek, amelyek viszont a liturgiától
függetlenül, szabadon való alkalmazás során kerültek
be a protestáns egyházi énekes gyakorlatba. Tehát amíg
Luther Márton Németországban a „Deutsche Messe“
(1526), vagyis a német nyelvű miseéneklés
megalkotásán munkálkodott, addig Magyarországon is
feltámadt az igény a magyar nyelvű istentiszteletek
iránt. Így került sor a katolikus gregorián énekek és
recitált zsoltárok, himnuszok, Credok, lamentációk, Te
Deumok és passiók lefordítására, melyeket az
evangélikus templomokban sem a gyülekezet, hanem a
lelkész és annak énekére válaszoló iskolamester vagy
diák énekelt. (Megj.: Luther kiváltképp szerette például
a szereztetési igét énekelve elmondani, meggyőződése
volt, hogy mondanivalója a hallgatók szívébe a dallam
által hamarabb utat talál.)
Az egyre növekvő számú énekek kézírás, notáció útján
terjedtek és maradtak fenn, mint például a Batthyány-,
Óváry- vagy Ráday-Graduál.
Az egyre romló
kézírásos technika miatt viszont a kották egyre
olvashatatlanabbá váltak, mígnem 1560-ban újabb
gyűjtemény került kiadásra, Huszár Gál munkássága
révén. „A keresztyéni gyülekezetekben való isteni
dicséretek“ című gyűjtemény 1574-ben érte meg
második kiadását és amelyet 1602-ben Újfalvi Imre
saját kiadású énekeskönyvében (amely valószínűleg
tartalmilag a Huszár Gáléval azonos) ekképpen említ:
„Huszár Gál bocsátott ki isteni dicséreteket és
psalmusokat, azok közül válogatottakat, melyek a
jámbor
atyafiaktól
szereztettenek,
anno
1560. in octavo, cum
dedicatoria epistola ad
Petrum Melium.” A cím
egyértelműen utal egy
másik,
mai
napig
jellegzetes
korai
protestáns műfajra, a
gyülekezeti
ének
műfajára, amely szintén
középkori
gyökerekre
támaszkodik,
gyakran
világi
dallamoknak
vallásos, intő és tanító
jellegű szövegeket adva.
Huszár
Gál
énekeskönyve
az
egyetlen, ahol kottakép
is készült a mintegy 150,
ekkorra
már
szilárd

Huszár Gál énekeskönyvének címlapjai
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repertoárnak számító énekek szövegei mellé. A
dallamaiban egyszerű, a gyülekezet által könnyedén
egyszerre énekelhető énekek szövegei sokszor
drasztikus méreteket öltöttek, nem ritkán meghaladva
az 50 versszakot. A gyülekezet emiatt vagy
énekeskönyvből vagy falvakban, ahol az írás-olvasás
ismeretlen volt, diktálás után énekelt, ami azt
jelentette, hogy a padsorok előtt álló kántor előénekét
ismételték vissza. Tartalmában változatos, sokszor
bibliai történeteket elmesélő, hittani-oktató, hitre
buzdító, erkölcsi intő, hittételeket vagy bibliai részeket
magyarázó (zsoltárok) vagy éppen temetésre,
virrasztásra írt elmélkedő jellegű énekek voltak.
Ugyanebben a műfajban alkotta meg máig énekelt és
számtalan zeneműnek témát adó énekeit Luther
Márton, akinek dallamai közül számos az 1536-os
Gálszécsi-féle énekeskönyvben már magyarra fordított

szövegek kíséretében került kiadásra.
Még két nagyon jelentős kiadvány született a fent
említett korai műfajok megörökítésére: az „Eperjesi
Graduál”, amelynek első példánya 1635-ben
Eperjesen készült el, nem csak gyülekezeti énekeket,
hanem azok négyszólamú változatait is tartalmazta.
Innen feltételezhetjük, hogy a kóruséneklés már a
kezdetek során is jelen volt a protestáns liturgiában. Az
„Öreg Graduál”-t, I. Rákóczi György saját költségén
adatott ki és küldetett szét a protestáns gyülekezetekbe
1636-ban. Az elnevezés nem korára hanem méretére
utal, hiszen nem csekély 780 oldalt foglalt magába. Az
„Öreg Graudál” jól szerkesztett, összefoglaló műve az
első száz év protestáns egyházzenei tradícióinak,
amelyek biztos alapot nyújtottak a későbbi protestáns
egyházzene fejlődéséhez és énekeink megmaradásához,
hogy így legyenek mind a mai napig naponta lelki
táplálékul a szentírás mellett az őket éneklőknek.
„És azt csakugyan, tapasztalatból tudjuk, mekkora
ereje és hatalma van az éneknek arra, hogy az emberi
szíveket
Istennek
még
forróbban,
még
szenvedélyesebben buzgó segítségül hívására és
dicséretére indítsa és gerjessze föl.”
(Kálvin János, 1543, Genf)
Irodalomjegyzék:
Dobszay László: Magyar zenetörténet. Budapest, 1984.
Draskóczy László: Himnológia jegyzet. Pápai Református
Teológiai Akadémia. Pápa, 2001
Irodalomtörténeti Közlemények 1976. 367–377.
Andrew Wilson-Dickson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből.
Budapest, 1998. 62.o.
Képek forrása: http://typographia.oszk.hu,
http://evangelisch.4p4culture.com

Luther Márton német miséjét tartalmazó korabeli
énekeskönyv Wittenbergből

TÓTH IMRE
(A SZERZŐ BÉCSI ISTENTISZTELETI ALKALMAINK ORGONISTÁJA)

A SZENT ZENE SZOLGÁLATA
Evangélikus egyházunkban különösen is hangsúlyos az
egyházi zene szolgálata. A zene nem csupán
másodrendű kísérőjelenség az istentiszteleten, hanem
annak lényegi része. A musica sacra lutheri értelmezése
emlékeztet arra, hogy Istennek ez a csodálatos
ajándéka igehordozó, igehirdető jelentőségű.
Ahogyan az igehirdetésre csak jól felkészült
prédikátorok alkalmasak, úgy az egyházzenei
szolgálatot végzőknek is képzetteknek kell lenniük.
A legősibb és legszebb hangszer az emberi hang. Ezért
az istentisztelet keretében kiemelt szerepe van a
szolgálattevők
és
a
gyülekezet
énekének.
Letisztultságával és kiforrottságával, ugyanakkor
egyszerűségével és mélységével a gregorián ének és a
lutheránus korál különösen is alkalmas a liturgikus
tartalom megszólaltatására.

A Szentírás azonban számos helyen említi az „új ének”
kifejezést, amely a megújult, újjászületett ember
énekének megnevezésén túl azt is jelenti, hogy az
énekelt imádságot, a hitvallást, a zenében megszólaló
igét minden korban újra lehet és kell fogalmazni.
Liturgikus használatban azonban csak magas
színvonalú, teológiailag helytálló, az ügyhöz méltó
énekek szólaljanak meg.
Egyházunk hagyományos, istentiszteleti szolgálatba
állított hangszere az orgona. A Zsoltárokban és a
Szentírás más könyveiben azonban arra is találunk
utalást, hogy Isten népe sokféle hangszert használt a
liturgikus szolgálatban. Egyetlen olyan hangszer sem
idegen a liturgiától, amely természetes módon (tehát
nem elektronikus hangkeltéssel) szólal meg!
EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET. LITURGIKUS KÖNYV. BUDAPEST 2007. 15F.
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KITEKINTŐ: RIPORT MOSZULBÓL
A MAGYAR ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET HELYI
MUNKATÁRSÁNAK BESZÁMOLÓJA
2017. február 5-én felmérő úton voltunk Moszulban.
Az út apropóját az Iszlám Állam (IS) uralma alól felszabadított Kelet-Moszulban újrakezdődő élet problémái és az általános körülmények felmérése adták.
A várost számos ellenőrző ponton keresztül, engedélyek birtokában lehet csak megközelíteni. Az út
utolsó ötven kilométerén gyakorlatilag egyetlenegy
ép ház sincs, a golyónyomokkal tarkított, kifosztott
lakóházak a szerencsésebbek közé tartoznak. Az ipari, kereskedelmi, közigazgatási épületek fölrobbantva, kiégve, kifosztva. Aknamentesítés után
tulajdonképpen mindent újjá kell építeni. Ennek legfőbb oka, hogy az Erbíl–Moszul útvonal mentén
jobbára keresztény és síita települések voltak, amelyeket az ISIS módszeresen elpusztított, lakóit
elüldözte, az ott maradókat zaklatta, kivégezte. A
szunnita arabokat sem igazán kímélték.

legnagyobb probléma a vízhiány; élelmiszerhiány
azonban nincs. A város elektromos rendszere
összeomlott, minden generátorokról működik, ezért
az üzemanyag a leginkább keresett javak közé tartozik.
A látogatás során a Khadraa nevű negyedben
jártunk, ott interjúvoltuk meg Mohammed Deja
Adnát, akinek a története tükrözi az egész konfliktust. Adna Szinjarból származó szunnita arab, az
iraki hadsereg katonája volt, a nyolcvanas években
Egyiptomban kapott katonai kiképzést. Szinjarban
élt családjával, jezidi és keresztény szomszédaival.
Az egységében is vegyesen voltak síiták, szunniták,
jezidik és keresztények. Jelenleg Moszulban él, és
egy nagyon minimálisan felszerelt kebabozót
működtet.

Az infrastruktúra jelentős károkat szenvedett, az utakat bombatölcsérek tarkítják, a hidakat
lebombázták, a középületeket fölrobbantották. Erre
a sorsra jutottak a minisztériumok és az egyetem
épületei is. Még a mecsetekben is komoly károk keletkeztek, és ép autót sem látni sehol. Mivel a házak
túlnyomó része valamennyire lakható maradt, valamint az elmúlt két év – az ISIS uralma – alatt is lakottak voltak, az élet viszonylag gyorsan helyreállt,
természetesen a rendkívül korlátozott lehetőségeknek megfelelően. A boltok újra kinyitottak, az
utcákat ellepték az árusok.
A vízhálózat gyakorlatilag megsemmisült, az ENSZ
napi ezerháromszáz köbméter vizet szállít be lajtos
kocsikon. A helyi közkutak sáros vizének kétszáz literje négyezer dinárba (ezerkétszáz forint) kerül.
Emberi fogyasztásra alkalmatlannak tűnik, de a
jelentések szerint használják. Moszulban jelenleg a

Adna azzal kezdte a beszélgetést, hogy ami történt,
arra nincsenek szavai. Amikor az ISIS bevonult Szinjarba, az ott élők két órát kaptak, hogy elhagyják a
várost, miközben a katonák elkezdték lemészárolni
a keresztényeket és jezidiket. Őt és a családját
több száz másik emberrel együtt egy mecsetbe terelték azzal a céllal, hogy ott megöljék őket. Megjelent hét-nyolc ISIS-harcos a szinjari fegyveres
szervezetek tagjainak nevét tartalmazó laptopokkal.
Körülbelül hatszáz személyt kerestek, aktív és leszerelt rendőröket, katonákat, a különleges erők és
a titkosszolgálat embereit, akikre azonnali kivégzés
várt. Akit közülük a mecsetben megtaláltak, azt
megölték.
Mielőtt rátaláltak volna Adnára, valaki bejött a
mecsetbe azzal, hogy Abu-Bakr al-Bagdadi (az ISIS
vezetője) megkegyelmezett nekik, és majd elmehetnek, a rendőrök és a katonák kivételével.
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Délután háromnegyed négykor és negyed ötkor az
iraki légierő légi csapást mért a mecsetre, az
elsőben több mint hatvan ember halt meg, és a
másodikban is sokan odavesztek. Adna is megsérült,
de el tudott menekülni. Eközben minden jezidi
boltot kifosztottak és leromboltak, és az összes
házat kirabolták. Adna mindent hátrahagyva Moszulba menekült a családjával, ahol lakást bérelt, és
egy kisebb boltot nyitott. Három lánya közül az
egyik Erbílben ápolónő, a másik Szíriában van a
férjével, a harmadik még otthon lakik velük. A fiai a
boltban dolgoznak.
Az ISIS uralmának két éve alatt a család megtört.
Mindenki látott lefejezéseket az utcán, sokszor a saját barátaikét és szomszédaikét. Adna fiainak is
végig kellett nézniük, ahogyan lefejezik a barátaikat.
Mindent elvettek az emberektől, sokaktól még a
feleségüket is. Fizetést senki sem kapott. Mobiltelefon birtoklásáért halálbüntetés, a saría – az iszlám
vallásjog – által előírtnál hosszabb szárú nadrág viseléséért pedig hatvan korbácsütés járt.
Adna felesége és lánya két évig nem hagyták el a
lakást. A férfi azt sem engedte a gyerekeinek, hogy
iskolába járjanak, mert nagyon félt attól, hogy az
agymosás elfordítja őket a családtól, és
mártírhalálba kényszerítik őket. Megmutatta az
iskolai könyveket. Az ötből három Korán-értelmezés
volt, egy tudományos iromány és egy matematikatankönyv. Utóbbi ilyen példákat tartalmazott: „Ha
70 dzsihadista elindul, és csak 29 érkezik meg, akkor hányan haltak mártírhalált? Ha egy dzsihadista
48 rakétát csinált, és ebből 34-et lőtt ki a hitetlenek
felé, akkor mennyi maradt neki?”

Az ISIS hét-nyolc éves gyerekeket toborzott, Adna
családjában is próbálkoztak, de sikertelenül.
A környéken lakott egy orosz dzsihadista is a marokkói feleségével. Az asszony mindenhova AK
gépfegyverrel járt, és időnként lelőtt embereket.
Semmit nem tudtak tenni ellene. Három hónappal
ezelőtt, amikor megkezdődött az offenzíva, az ISIS a
felkeléstől való félelmében újabb razziákat tartott,
és minden kiképzett embert kivégzett. Adna a boltjában rejtőzött el, így megmenekült.
A férfi az átélt borzalmak hatására két év alatt
látványosan megöregedett. Iraki identitását elvesztette, a kormányzattól semmilyen segítséget nem
kapott, nem hisz többé az állami szervekben. Legszívesebben hazamenne Szinjarba új életet kezdeni,
de nem teszi. Nem bízik senkiben, és meggyőződése,
ha visszamenne, belátható időn belül újra
elüldöznék onnan. Adományra nincs szüksége, az
állását, az életét szeretné visszakapni, és azt, hogy
hagyják boldogulni. A nála elfogyasztott ebédet
hosszas próbálkozás után sem hagyta kifizetni. Azt
mondta, azzal segítettünk, hogy ott voltunk, és meghallgattuk, és hogy amit elmondott, az nemcsak tinta lesz a papíron, hanem eljut majd más emberekhez.
Adna elkeseredett. Mivel Moszulban élte végig az
ISIS uralmát, Erbílben kollaboránsnak tekintik, és
ujjal mutogatnak rá, hogy az ISIS embere. A kórházban külön teremben vannak a moszuliak, Duhokba
pedig be sem engedik az arabokat.
Az átélt borzalmak hatására feltehetőleg nincs olyan
ember Moszulban, akinek ne lenne szüksége
szakemberre…
SEGELYSZERVEZET.HU

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország
egyik
legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív
szervezete. Az alapító egyházak összefogása ma már
szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős
vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti
a bajbajutottakat és nélkülözőket. A Segélyszervezet a
nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra való
tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és
átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt
segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpátmedencében és a nemzetközi közösség részeként.
A Segélyszervezet képviselete ERBILBEN/Irak

2014 óta keresztény és más kisebbségekhez tartozó
családok százezrei kényszerültek elhagyni otthonukat
szíriai és iraki területeken, az ISIS elől menekülve. Az

Irakban kialakult humanitárius válság egyike a legösszetettebb és legmélyebb
kríziseknek a világon.
A Segélyszervezet 2014 óta több alkalommal
kapcsolódott be az Észak-Irakba érkező menekült
családok támogatásába, élelmiszerrel és a hideg téli időszakok átvészeléshez szükséges eszközökkel.
2016-ban állandó humanitárius képviseletet nyitottak Erbilben, hogy folyamatos helyszíni jelenléttel tudják
segíteni a rászorulókat, bekapcsolódjanak nemzetközi
szövetségük, az ACT Alliance humanitárius tevékenységébe. Iraki segélyprogramot online adományozással
vagy banki átutalással a 11705008-20464565-os OTP
számlaszámra, a közlemény rovatban "Irak" megjelöléssel lehet támogatni. Minden kis segítségre szükség
van!
SEGELYSZERVEZET.HU
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Minden kedves Olvasónknak Juhász Gyula versével és egy húsvéti recept-különlegességgel kívánunk

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET A FELTÁMADÁS REMÉNYÉVEL!
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
JUHÁSZ GYULA: HÚSVÉTRA
Köszönt e vers, te váltig visszatérõ
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,
Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: gyõzelem az elmuláson.

HOZZÁVALÓK:
550g liszt
35g élesztő
kevéske kristálycukor
250 ml tej
100g mazsola
50g kandírozott narancsdarabok
50g kandírozott citromdarabok
50g aprított mandula
2cl
rum
200g vaj
150g cukor
½ tk só
1
vaníliarúd veleje
késhegynyi sáfrány
8
tojássárgája
vaj a kenéshez
Cukormázhoz:
150g porcukor
2 ek víz
1 ek citromlé
kandírozott gyümölcs díszítéshez

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt
dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

A „KULICS“
– HÚSVÉTI KALÁCSRECEPT OROSZORSZÁGBÓL –
1. A tésztához egy tálban két evőkanál lisztet az élesztővel, cukorral és langyos
tejjel elkeverünk. Félretesszük és 10 percig lefedve meleg helyen kelni hagyjuk.
2. A mazsolát, narancsot, citromot és a mandulát rumba áztatjuk, félretesszük.
3. Az olvasztott vajat a cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a fűszereket
(vanília, sáfrány) és a tojássárgáját. Ezután hozzáadjuk a maradék lisztet, majd
az egészet az időközben megkelt élesztővel együtt tésztává dolgozzuk. Lefedve
15 percig állni hagyjuk.
4. A tésztához hozzáadjuk a rumba áztatott gyümölcsöket és még 25 percig
pihentetjük.
5. Egy magas falú formát kibélelünk sütőpapírral, beleöntjük a tésztát, majd újra
egy kis időre lefedve kelni hagyjuk, amíg térfogata megkétszereződik.
6. A sütőt 200 °C-ra előmelegítjük. A kalácsot az alsó rácson előbb 15 percig,
majd a hőmérsékletet 185 °C-ra csökkentve még 60 percen át sütjük. Hűlni
hagyjuk.
7. A cukormázhoz a porcukrot a vízzel és a citromlével összekeverjük, a
kalácsra öntjük és kandírozott gyümölccsel díszitjük.
FORRÁS: KATJA SINDEMANN: GÖTTERSPEISEN. 2010 WIEN, 79.

