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Kútásás helyett
 
„Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyülködjetek 
nagyon! - így szól az ÚR. Mert kétszeres rosszat 
cselekedett népem: engem, a folyóvíz forrását, elhagytak, 
hogy víztartókat vájjanak, repedezett falú víztartókat, 
amelyek nem tartják a vizet.” (Jer 11-13) 

Letagadom, semmibe veszem, elfojtom, 
kompenzálom, munkába ölöm, élményekkel leplezem, 
racionálisan megmagyarázom. A sebeket, amiket kapok, 
az őrt, ami bennem van, a fájdalmat és szenvedést, ami 
nap mint nap utolér. Fáj az, 
hogy a gyermekem nem tisztel 
és felém sem néz, hogy a 
betegség megnyomorít, hogy 
szeretetért és kedvességért 
cserébe megalázást és 
kötekedést kapok, hogy 
munkám senkinek sem kell, 
hogy magányosan élem életem, 
hogy csalódásaim keménnyé és 
rideggé tesznek, hogy az 
adósságspirál szorításából nincs 
esélyem kijutni, hogy a halál 
elválaszt attól, akit szeretek. 
Fáj az, hogy aggódások és 
bizonytalanságok között élem 
életem, hogy el nem múló 
bőntudat gyötör, hogy a 
törekvés és akarat kevésnek 
bizonyul, hogy lehetıségeket elmulasztottam, hogy nem 
kapok megértést és elfogadást, hogy színleléssel kell 
lepleznem valódi érzéseim és gondolataim. Fáj az is, amit 
nem is tudok konkrétan megfogalmazni, csak egyfajta 
hiány-érzés és sóvárgás lüktet itt bennem legbelül.   

Szomjasak vagyunk... Ássunk kutakat magunknak! 
Kézbe az ásót, elı a földtani ismereteket, és kérjük 
Istenünk áldását a nagy mőre! Élettervezés, stratégia 
kialakítása, prioritások meghatározása következik. Főt 
bennünket a lelkesedés és a hit: Szomjúságunk bizonyára 
enyhülni fog, és a kitartó munkának, a befektetett 
erıfeszítésnek, az elviselt tőrésnek és szenvedésnek 
boldogság, békesség és megelégedettség lesz méltó 
jutalma. Hisz Isten is a „mi oldalunkon” áll, ha bízunk 
benne, ha támaszkodunk ígéreteire, ha engedelmességre 
törekszünk, akkor enyhül a kín, akkor megszőnik a hiány-
érzés, jön a beteljesülés. 

Készülnek a kutak. A célok, tervek és lelkesedés 
ellenére azonban a seb, a csalódás, az őr marad. A kész 

kutak sem adnak enyhülést. Mélyebbre kell leásni? 
Nagyobb erıfeszítéssel kell építeni? Nagyobb 
odaszánással kell Isten felé fordulni? Színleljük azt, hogy 
kutaink enyhet adnak? Játsszuk el, hogy 
kiegyensúlyozottak, boldogok és erısek vagyunk, akik 
problémáikat megoldják, akik keresztényként az élet 
napos oldalán járnak, akik sikeresen veszik fel a harcot a 
mindennapok terheivel és fájdalmaival, akikben 
Krisztussal járva semmiféle őr sem lakozik? Vagy 

hagyjuk el Istent, mert olyan 
„csalóka patak” ı, aki nem ad 
enyhet, akinek követése nem 
szabadít meg belsı feszültségtıl, 
ürességtıl, fájdalomtól? Hiszen 
nap mint nap ugyanazért 
imádkozom, hittel, felé fordulva 
és benne bízva kérek, és a teher, 
a kereszt, az életemet sújtó 
csapás mégsem távozik. A 
kísértések elleni küzdelem, a 
felelısség, az állandó helytállási 
kényszer pedig inkább meg-
kötöz, mint szabadságot ad. 

Készülnek a kutak, csak épp 
ott ásunk és keresünk, ahol mi 
feltételezzük a víz jelenlétét. 
Elvárjuk, sıt követeljük, hogy 
ott találjunk felüdülést, ahol mi 

szeretnénk. Követeljük azt is, hogy a megpróbáltatások 
idejét kövesse az enyhülés, az áldások és megelégedés 
idıszaka. Ez a reménység ad erıforrást a nyomorúság 
elviseléséhez.  

Az Istenben való bizalom azonban pont azt jelenti, 
hogy nem magunk vesszük kézbe boldogulásunk 
hatalmunkat és erınket meghaladó terhét, hanem Isten 
kezébe tesszük le azt. Hisz Isten patakja tele van vízzel, és 
ı betölti minden szükségünket az ı gazdagsága szerint 
dicsıséggel a Krisztus Jézusban. (Zsolt 65,10; Fil 4,19). 
Saját elvárásaink követése és követelése helyett pedig 
bízhatunk Isten hatalmában és irántunk való szeretetében. 
Abban, hogy ı tudja és megadja nekünk mindazt, amire 
emberi életutunkon szükségünk van. Csalódásokkal, 
fájdalmakkal és hiányokkal együtt beteljesedett életre 
vagyunk elhívva a földön. A Pál apostolnak adott válasz 
hozzánk is érkezik: „Elég neked az én kegyelmem, mert 
az én erım erıtlenség által ér célhoz” (2Kor 12,9).  

Dr. Solymár Mónika 
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 
Istentiszteletek 

• Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. kápolna 
2009. szeptember 06. 11.00 óra Istentisztelet 
2009. október 04. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2009. november 01. 11.00 óra Istentisztelet 

• Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)   
2009. szeptember 27. 16.00 óra Istentisztelet  
2009. november 08. 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 

Köszöntjük Kónya Lajost 70. születésnapja alkalmából! 
„Kónya Lajos (Mezıcsávás, Románia, 1939. jún. 5.– ): operaénekes 
(bariton). A bukaresti konzervatóriumban végzett 1967-ben. 1966–
1971 között a bukaresti Román Opera, 1971–1980 között a kolozsvári 
Magyar Opera tagja volt. 1974-tıl többször fellépett Grazban, 
vendégszerepelt Bulgáriában, Jugoszláviában, Olaszországban, 
Franciaországban, Németországban, az Egyesült Államokban, 1973–
1977 között több ízben a Margitsziget színpadán. Jelenleg a 
Vereinigte Bühnen (Graz) tagja. Klasszikus bariton szerepekben 
aratta sikereit. F.Sz. Amonasro (Verdi: Aida); Renato (Verdi: Az 
álarcosbál); Luna gróf (Verdi: A trubadúr); Posa márki (Verdi: Don 
Carlos); Marcello (Puccini: Bohémélet); Scarpia (Puccini: Tosca); 
Tiborc (Erkel F.: Bánk bán); Hunyadi László (Erkel F.).“ A Magyar 
Színházmővészeti Lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest 1994.) e 
szavakkal mutatja be Kónya Lajos operaénekest. Mi hitérıl, 
magyarságáról, szerepeirıl kérdeztük. 

„Pár szerep kivételével mindig az volt a legkedvesebb, amit épp játszottam. Az elsı opera, amit elénekeltem Puccini 
Bohémélete volt, az államvizsgán Marcel festı szerepét játszottam. Szép pillanatok, élmények voltak. Örök kedvencek 
még a népdalok, érzésviláguk nagyon közel áll hozzám.” 

„Református vagyok, büszke vagyok erre. Köszönöm a kérdéseket, mert ezek kapcsán át kellett gondolnom, mi is van 
bennem hittel, magyarsággal kapcsolatban. Hit nélkül nincs értelmes élet, hittel a lehetetlen is elérhetı. Hiszek Istenben, 
és e hiten keresztül sok öröm ért engemet. Jó huszonöt éve minden nap imádkozom Istenhez, tudom, hogy van, tudom, 
hogy vigyáz rám és mindenkire, tudom, hogy segít. Kb. 25 évvel ezelıtt, autóbaleset után, borzalmas állapotban egy 
kıbıl kifaragott feszület elıtt imádkoztam, és ott kaptam bizonyosságot Isten léte, gondviselése és szeretete felıl. 
Életemben háromszor is közel voltam a halálhoz – vízbıl húztak ki, vonatbaleset és autóbaleset is ért – ezek lehetıséget 
adtak végiggondolni azt, hogy Valaki kezében hordja életem.” 

„A magyarság számomra természetes dolog, hozzám tartozik. Erdélybıl származom, itt nehezebb magyarnak lenni mint 
az anyaországban, itt meg kellett harcolni a magyarságért, pl. ezért verték ki négy fogamat Kolozsváron. Ahol és ahogy 
tudom, úgy segítem a magyarság ügyét. Székely és magyar népdalokat szívesen éneklek, kb. egy éve szabadidımben 
faragok is, nemrég fejeztem be egy székelykaput, amire büszke vagyok, hisz egyedül faragtam ki.” 

„Az Ausztriai Magyar Evangélikus Lelkigondozói Szolgálattal egyik jó barátom ismertetett meg. Eljött egy 
elıadásomra, és mondta, hogy Grazban is vannak magyar nyelvő istentiszteletek, irodalmi estek. Így ismertem meg 
Szépfalusi Istvánt, aki nagy hatással volt rám. Egyszer egy ilyen esten beszélgettünk, nótáztunk, és egyszer csak 
elkezdtem énekelni Kodály Zoltán: Erdı mellett estvéledtem népdalfeldolgozását. Ezt követıen minden 
találkozásunkat, istentiszteletet, irodalmi estet vagy vacsorát követıen ezt az éneket énekeltük el. Mindig szívesen 
énekeltem az istentiszteleteken is, ezt a grazi alkalmakon most is megteszem.” 

„Szívesen vagyok Grazban, Magyarországon az İrségi kis házamban és Erdélyben is. Az otthon az otthon van, 
Marosvásárhelyen. Az itthon pedig 1974 óta Grazban van.”  
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Határnyitás 1989-2009 
 

E címmel került megrendezésre Sopronban az a három napos szimpózium, 
amellyel a bajor, az ausztriai és a magyarországi protestáns egyházak a 
vasfüggöny leomlásának 20. évfordulójáról emlékeztek meg. Több mint 
kétszáz részvevı érkezett Németországból, az alkalom megszervezésében 
tevékenyen vettek részt a soproni és az ausztriai határmenti evangélikus 
gyülekezetek, a burgenlandi szuperintendencia. 2009. július 3.-án pénteken Dr. 
Kárpáti György „Páneurópai piknik 1989” címő filmjének megtekintésére és a 
film készítıjével való beszélgetésre került sor. Szombaton a kétnyelvő áhítatot 
követıen pódiumbeszélgetésen valamint kiállításmegnyitón vehettek részt a 

jelenlévık. A vasárnapi istentiszteleten – amely szép idıben, a szabadban azon a helyen zajlott, ahol elıször került sor a 
vasfüggöny megnyitására – dr. Johannes Friedrich bajor püspök prédikált. Újságunkban a pódiumbeszélgetés 
résztvevıinek egy-egy gondolatával idézzük fel az eseményt. 
 
Németh Miklós Magyarország akkori miniszterelnöke: 
 „1989. március 3.-án Mihail Gorbacsov elnökkel 
tárgyaltam. Elmondtam neki, hogy a magyar társadalom 
vissza akar térni ahhoz a keresztponthoz, ami 1945-47 
periódusa volt, vagyis többpárt-rendszerő demokráciát 
kívánunk bevezetni, de azt még nem tudom, hogy mikor 
és milyen törvény alapján fogjuk ezt létrehozni. (…) 
Tudtam: atomtöltető rakéták vannak az országban, 
nyolcvanezer szovjet katona állomásozik, tehát bármit 
tehetnek a magyar nép ellen és akár még 1956 is 
megismétlıdhet. Gorbacsovnak a másodperc töredéke 
sem kellett ahhoz, hogy a szék karfáját megragadva 
válaszoljon: Amíg én ebben a székben ülök, addig 1956 
nem ismétlıdhet meg. Ez nagyon fontos üzenet és nagyon 
fontos tételmondat volt a számomra.” 
„Elıre megjósolhatatlan volt, mit fog Moszkva lépni. 
Elmondtam az aggályaimat és kételyeimet az akkori 
honvédelmi miniszternek, Kárpáti Ferencnek, aki 
kinevetett. Látszik, hogy fiatal és tapasztalatlan vagy és 
nem ismered az orosz katonákat: ık csak akkor lázadnak, 
ha valaki felülrıl támogatja ıket. Azt válaszoltam neki, 
hogy ez lehet, de én nem tudom kizárni azt az 
eseménysort. Sok mindent tagadtak elıttünk az oroszok. 
Tóvázsonyban atomtöltető rakéták voltak és ezek a 
rakéták Olaszország irányába voltak fordítva. Ezt én 
miniszterelnökségem elsı idıszakában tudtam meg és ezt 
elıttünk mindvégig tagadták. Szóval bizonytalanságban 
voltam.” 
„A döntés gondos elıkészítést kívánt. Ausztriát is be 
kellett vonni, hiszen az átutazó tömegek egészségügyi, 
szociális, biztonsági kérdéseit nem lehet csak úgy 
félvállról kezelni. Fontos biztonságpolitikai kérdések is 
voltak, hiszen tudtuk, hogy tömegével dolgoznak a Stasi 
ügynökei is a táborokban, és ha átengedjük az embereket, 
akkor ezen a folyosón keresztül több száz Stasi ügynököt 
telepíthetnek át német területre. Szóval sok összefüggést 
kellett mérlegelni.” 
„Szeptember 10-nél már hamarabb elengedhettük volna 
az NDK-s állampolgárokat, de az akkor is burjánzó 
pártpolitikai és személyi érdekek miatt a dátum tolódott. 

Tudtam, minden nap késlekedés és esetleges tragédia az 
én lelkemen száradna. Ráadásul a piknik után pár nappal 
az elsı halálos esetet jelentette a sajtó. Egy Schulz nevő 
fiatalember a párjával és gyerekeivel verekedésbe 
keveredett és a fegyver véletlenül elsült és halált okozott. 
Személyes életembıl vett példák is mutatták: vállalni kell 
a kockázatot, nem lehet tovább halogatni a dolgot, meg 
kell nyitni a határokat.” 
„Fontos döntéseket hozó személyek, így a kormány, a 
kormánytagok és a kormányfı mellett a döntések 
végrehajtásában, zavartalan lebonyolításában minden nap 
ott éreztem, és ott éreztük a magyar nép, az osztrák 
polgárok, a civil szervezetek és az egyházak jelenlétét és 
hathatós támogatását. Ezek nélkül – azt hiszem – a döntés 
végrehajtása és megvalósítása nem úgy történt, vagy 
zajlott volna, mint ahogyan az a valóságban ténylegesen 
lezajlott. Köszönet mindenkinek, így az egyházaknak is 
ezért.”  
„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy tudtam, mi lesz. 
Amikor Gobacsovtól jöttünk haza a repülıgépen, az egyik 
tanácsadóm azt mondta: Tudod, azt nem tudom, hogy 
mikor, de lassan egyesül Európa. Kettı hónap elég volt 
ahhoz, hogy november 9-én az NDK rezsim 
összeomoljon és mindenki, nem csak pár NDK-s polgár, 
hanem az egész NDK megérkezett a szabadság földjére” 

 
A pódiumbeszélgetés elsı köre: Ronny Hartmann, Horst Weber, 
Németh Miklós, Walter Reiss és Kelemen Dorottya 
moderátorok, Christina Hartmann, Walter Last. (Fotó: Bolla 
Zsuzsanna) 
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Christina Hartmann 1989-ben férjével és akkor tíz 
esztendıs fiával Thüringiából az osztrák-magyar határon 
keresztül jutott az NSZK-ba. Így emlékszik a történtekre: 
„Amikor megérkeztünk Magyarországra, pár napig csak 
figyeltünk, hogy hogyan zajlik a határnál az élet. 
Megszámoltuk a teherautókat, honnan jön az erısítés, 
mikor váltják egymást a határırök, és azt fürkésztük, 
hogy hol lehet a legkevésbé veszélyesen átlépni a határt. 
Csak annyi cuccom volt, ami a kézitáskámban elfért és a 
ruhám, ami rajtam volt. 45 évesen ennyi vagyonom volt, 
amivel útra keltem. Szántóföldön át mentünk, a jobb 
oldalunkon magyar autó volt, épp elakadtak az úton. 
Nagyon féltünk, nehogy észrevegyenek. Elértük az elsı 
kerítést. A férjem szólt, hogy most fussunk nagyon 
gyorsan, mert ha ezen a szakaszon túl leszünk, akkor már 
átértünk a másik oldalra, ahol lesz a második kerítés. És 
akkor egy traktor tőnt fel az úton. Tudtuk, ha ez 
megfelelı rendszámú, akkor sikerült. És a traktor 
közeledett. Osztrák rendszáma volt. Lerogytam és sírtam. 
A férjem odajött és bíztatott, szedjem már össze magam. 
Azután egy táborba kerültünk, ahol a formalitásokat, 
papírokat elintézték. Majd Düsseldorfba mentünk, ahol 
volt egy unokaöcsém, aki ügyvéd volt és szerzett nekünk 
egy berendezett egyszobás lakást. 14 napon belül nekem 
és a férjemnek is lett állása, tehát kezdetektıl fogva jól 
éltünk, nem kellett lakókonténerben meghúznunk 
magunkat. De a legfontosabb, hogy akkor már 
biztonságban voltunk.” 

Horst Weber 1989-ben rendırként és Lutzmannsburg 
polgármestereként élte át az eseményeket: „Nagyon 
izgalmas, élményekkel teli, megerıltetı idıszak volt ez a 
határ mentén. Az egész humanitárius szervezıdést nálunk 
nem a politikusok, hanem az evangélikus egyházközség 
hozta létre. Akkor egy lelkésznı szolgált 
Lutzmannsburgban és természetesnek vette, hogy a 
Thüringiából érkezıket fogadnunk kell. Kis falunkban 
ezer ember él. 1956-ban mintegy 30 ezer embernek 
adtunk   otthont,   akkor  is  az  evangélikus   lelkész  és  a  

A fórumbeszélgetés második köre: Dr. Oplatka András, 
Susanne Hackl, Walter Reiss és Kelemen Dorottya 
moderátorok, Balog Zoltán, Prıhle Gergely. (Fotó: Bolla 
Zsuzsanna)  

gyülekezet volt az, akik a menekültek ellátásában 
segédkeztek. 1989-ben is beszélt pár egyháztaggal és 
lassan az egész parókia adományokkal meg emberekkel 
telt meg. Teával és kávéval vártuk a menekülteket, enni 
adtunk nekik, szállásról gondoskodtunk. Számomra a 
legmeghatóbb történet az volt, hogy valaki egy egészen 
pici babával menekült át és nem nagyon volt a gyereknek 
pelenkája, ruhácskája. Aztán jött egy határır, aki 
otthagyta szolgálati helyét, mert hallott a picirıl. Neki épp 
vele egykorú gyereke volt otthon, ezért hazaszaladt és új 
babaruhákkal szatyrában tért vissza. Megható volt, 
amikor a bébi szülei átvették tıle az ajándékait.” 

Dr. Oplatka András történész, a Neuer Züricher Zeitung 
korábbi külpolitikai szerkesztıje. 1956. decemberében 
hagyta el Magyarországot és Svájcban telepedett le 
családjával: „Az NDK vezetésének részérıl – és ez a 
dokumentumokból kiderül – megvolt az az elvárás, hogy 
ha Magyarország nem küldi vissza az NDK-s polgárokat, 
akkor erıszakkal fogják visszavinni ıket. Emögött 
azonban ott lapul a kérdés: a magyar kormánynak lehetett 
volna abban a történelmi szituációban másképp 
cselekednie, mint ahogy azt tette? Én úgy vélem, igen. A 
szituáció és a politikai atmoszféra egészen másmilyen 
lehetett volna, ha nem Németh Miklós és kormánya van 
hatalmon. Hasonlítsuk csak össze magunkat az egykori 
Romániával, Csehszlovákiával vagy épp az NDK-val. Ha 
ez a történet akkoriban ezekben az országokban történt 
volna, akkor biztosan nem ez lett volna a kimenetele.” 

“Jómagam úgy gondolom, hogy egy folyamat volt a 
rendszerváltás. A Szovjetunió gazdaságilag, ideológiailag 
meggyengült az Egyesült Államokkal szemben. A 
reformfolyamat tehát már elindult, viszont a magyar 
állam egy teljesen váratlan helyzetben élt az alkalommal 
és lépett. Ez begyorsította a változást, amelynek magja 
már a levegıben volt.” 

Prıhle Gergely a Magyarországi Evangélikus Egyház 
országos felügyelıje: „Ha arról beszélünk, hogy az 
egyház annak idején Európában milyen szerepet játszott 
az egész reformfolyamatban vagy a változásban, akkor 
megállapíthatjuk, hogy rendkívül különbözı esetek 
vannak. Az evangélikus egyháznak különbözı szerepe 
volt a társadalmi mozgalom összefogásában. Kezdettıl 
fogva volt a változásnak egyfajta transzcendentális 
dimenziója. Ha megnézzük a kor kelet-német politikusait, 
egészen a mai német kancellárig – aki mint tudjuk 
evangélikus papgyerek – akkor látható, hogy ez a fajta 
protestáns elkötelezettség és az egyháznak a hangsúlyos 
szerepe a személyeken is érzékelhetı.”  

„Ha összehasonlítjuk Magyarországot a többi kelet-
európai országgal, akkor láthatjuk, hogy nálunk ezeknek a 
mozgalmaknak és az egyházak szerepvállalásának más 
volt a szerepe és hangsúlya. Kár a dolgot szépíteni: 
azáltal, hogy Magyarországon nagyobb volt a szabadság – 
hogy mi úgy minısültünk, mint „a legvidámabb barakk”, 
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ahol kolbászból volt a kerítés – az egyház nálunk messze 
nem játszott akkora szerepet a rendszerváltásban, mint az 
NDK-ban vagy más országokban. Lengyelországról a 
Szolidaritás, Csehszlovákiáról a Charta 77 jut a németek 
eszébe, Magyarországon pedig a reformkommunista erık 
minısülnek úgy a széles közvélemény elıtt, mint akik a 
rendszerváltozás motorjai voltak.”  

„Németh Miklós abban az idıszakban 40-es éveiben járt, 
fiatalember volt. Abban a pártban voltak olyanok, akik 56 
leverését végigcsinálták, de annak megbánását azóta sem 
vitték konzekvensen végig. Amit Németh Miklós és az ı 
korosztálya akkor tett az MSZMP illetve a kormány 
reformintézkedései kapcsán, sajnos azok vétkeit is 
elfedte, akikéit nem lett volna szabad.” 

A harmadik beszélgetıkör résztvevıi: Dr. Michael Bünker, 
Thomas Wipf, Walter Reiss és Kelemen Dorottya moderátorok, 
Balog Zoltán. (Fotó: Bolla Zsuzsanna)  

Dr. Michael Bünker az Ausztriai Evangélikus Egyház 
püspöke: „A korábbi határ, mint egy vágás, olyan volt a 
kontinens belsejében és családi történetemet is érintette, 
hiszen ıseim Sopronból jöttek Ausztriába még a XIX. 
században. Természetes volt családom életében, hogy 
szabadon utaztak a Monarchia idején, hiszen ezen a 
területen szabad volt az átjárás. A rokoni kapcsolattartás 
azonban egy ideig nem volt lehetséges. Senki sem 
gondolta, hogy még a mi életünkben meg fog ez a helyzet 
változni. 1989-ben azonban bebizonyosodott, hogy 
nincsen olyan dolog, ami ne okozhatna meglepetéseket. 
Mivel nem számoltunk vele, meglepetésként ért 
bennünket a határnyitás. De hallva a miniszterelnök, 
Németh Miklós szavait, ahogy ecsetelte, hogy mennyi 
mindennek kellett ehhez a háttérben lezajlania, 
kimondhatom: ha számukra sem volt világos, milyen 
következményekkel jár ez, akkor számunkra még inkább 
nem volt látható. Viszont keresztényként tudjuk, 
megváltoztathatatlannak tőnı események is 
megváltozhatnak egyszer.”  

 
 
 

Balog Zoltán református lelkész, a határok megnyitása 
elıtt a budapesti táborban sorsuk eldöntésére várakozó 
NDK-menekültek között végzett lelkigondozói 
szolgálatot: 
„Azt jöttünk megünnepelni, hogy a történelem Ura a 
Mindenható Isten, Jézus Krisztus Atyja, Ábrahám, Izsák 
és Jákob Istene. Ez belsı szükségszerőség. Nem azért, 
hogy lássa a világ, hogy mi is a világon vagyunk, vagy 
hogy lám, vannak egyházak, netán hogy az Istent 
„mindenhova belerángatjuk”. Nekünk ez belsı igényünk. 
Hálát érzünk, és hálát adunk azért, hogy Isten kezében 
vagyunk!  
Másrészt pedig hogy rámutassunk: ma is vannak 
reménytelen helyzetek, különösen itt Magyarországon, de 
Isten most is a történelem Ura! Nem úgy, ahogy ezt a 
hatalmasok vagy az áldozatok elképzelik: hogy Isten vagy 
a hatalmasok, vagy az áldozatok oldalán áll. Nem úgy, 
hogy minden döntés vele igazolható vagy éppen 
cáfolható. De valahol, rejtetten, az Isten gondviselésének 
része az, ami velünk történik. Ez persze nem ment fel 
minket a felelısség alól. Nem ment föl a bőneink alól – 
megbocsát, de nem azért, hogy erre számítva újra bőnöket 
kövessünk el –, de adhat végsı biztonságérzetet. Adhat 
belsı szabadságérzetet. Hiszen e nélkül a külsı 
szabadság, amelyrıl itt oly sokat beszéltünk, nem ér 
semmit.  
A belsı szabadság úgy kapható meg a mai döntésekben, 
történésekben, hogy biztosít arról: bármi történik, mindig 
Isten kezében vagyunk. Isten kezében volt Kelet, Közép 
és Nyugat-Európa is, és néha felvillan ez, mint egy 
fénycsóva, s akkor mindenki rálát: hiszen ez nem lehetett 
csak a Gorbacsov, csak a Reagan elnök, csak a 
reformkommunisták vagy az ellenzék munkája! Valami 
több van emögött! Valakinek a keze nyomát ismerhetjük 
fel. Ez a hála és bizonyosság, ami ennek felismerése 
nyomán fakad, a keresztény hitünk lényegét fogja 
kifejezni.” 

 
A pódiumbeszélgetést kiállítsámegnyitás követte, amelyet Dr. 
Oplatka András történész és Thomas Wipf az Európai 
Protestáns Egyházak  Közösségének elnöke nyitottak meg. A 
kiállítás korabeli képekkel, tudósításokkal, szimbólumokkal 
emlékezett a történésekre. (Fotó: Bolla Zsuzsanna)  
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Bözödújfalu emlékére… 
 

 
 
      Az innen elszármazott, jelenleg Ausztriában élı 
Sükösd Árpád által 1995-ben emelt emlékmő felirata:  
„A tó fenekén Bözödújfalu nyugszik, 180 házának volt 
lakói szétszórva a nagyvilágban ma is siratják. A diktatúra 
gonosz végrehajtói lerombolták és elárasztották, ezzel egy 
egyedülálló történelmi-vallási közösséget szüntettek meg, 
melyben különbözı nemzetiségő és felekezető családok 
éltek együtt évszázadokon át, egymást tisztelve és 
szeretve, példás békességben. Immár a katolikus, 
unitárius, görögkatolikus és a székely szombatosok 
fohászai örökre elnémultak. Legyen e hely a vallásbéke 
helye és szimbóluma." 
 

 

 

        Minden év augusztusának elsı szombatján 
összegyülekeznek Bözödújfalu egykori lakói, hogy 
emlékezzenek arra a faluközösségre, amelynek 
helyén ma a Küsmöd patak víztározója található. 
        Húsz évvel ezelıtt, 1989-ben került sor a falu 
elárasztására, hogy az így létrejövı víztározó felfogja 
a Küsmöd patak esızések idején árvizekkel 
fenyegetı vizét. 
        A falut azonban nem feljebb költöztették, hanem 
mint közösséget megszüntették, az itt élı kb. 900 
embert a környezı településekre (Erdıszentgyörgyre, 
Hármasfaluba, Székelykeresztúrra és Bözödbe) 
panellakásokba költöztették. Sokan más településekre 
vagy külföldre vándoroltak.  
        Különlegessége volt e falunak, hogy csak itt 
maradt fenn a 20. század során is az a kicsiny székely 
szombatos felekezet, amely vallástörténeti 
érdekességet is jelentett. Származásukat tekintve nem 
voltak zsidók, de hittartalmukban közel álltak a zsidó 
valláshoz. Bözödújfalu megszőntével e vallási 
felekezet is megszőnt.    
        Mementóként az egykori falu két templomának 
– katolikus és unitárius – vízben álló épülete maradt 
meg. Az unitárius templom mára már az enyészeté, a 
katolikus templom tornya is a vízbe esett már.  
         
 


