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Toldi Tamás 
Devecser város polgármestere

Tisztelt emlékező közönség, kedves 
hölgyeim és uraim!

Nagy öröm számomra, hogy Önö-
ket itt, ebben a környezetben most 
látom. Nagyon sok arcot látok, akiket 
az elmúlt két évben, ebben a háború-
ban, ami itt történt, akkor munka 
közben láttam, akik segítettek ben-
nünket mindenféle dologgal. 

Nem hittük volna – talán sokan nem 
hitték –, hogy ez elkövetkezhet. Hogy 
ez ennyi idő alatt elkövetkezhet. Nem 
tudom, emlékeznek-e Önök arra, ami-
kor november hónapban, még 2010-
ben arról próbáltam beszélni, Önöket 
meggyőzni, hogy van élet Devecser-
ben, nem kell megijedni. Hogy nem 
kell elmenekülni Devecserből. 

És lám-lám, most itt vagyunk. Néz-
zenek körül. Hol vagyunk most… Ez 
egy csoda. Ami most mögöttem van, 
és amit most eljöttünk, hogy megün-
nepeljünk és átadjukn, ez a szép ká-
polna, ez egy csoda. A károsultak még 
nem lakták be az új helyüket, még 
nem érzik igazából a magukénak; 
nem is hihető, szinte nem is természe-
tes dolog, hogy ez így történt, hisz 
mindenüket elveszítették a kárese-
mény következtében, sokan az egész 
múltjukat – hosszú idő kell, mire  be-
gyógyul ez a seb – de hinni kell a jö-
vőben, és azt hiszem, hogy ez itt egy 
példa. Példa arra az összefogásra, amit 
Devecser megélt és aminek a központ-
ja volt Devecser; a város, amely be 
nem csak hazánkon belülről, de kívül-
ről is rengeteg segítség érkezett.

A mai nap több eseményre is sor 
kerül, ünnepélyes átadásokra, ame-

lyek bizonyítják, hogy rengeteg dolog 
történt – és még nem vagyunk a vé-
gén. Még szeretnénk folytatni, és van 
is erre lehetőségünk; hála Istennek, a 
magyar kormány támogat bennünket. 
Én azt kérem minden itt lakótól, hogy 
továbbra is bízzanak bennünk, bízza-
nak ebben a közösségben, az össze-
fogás erejében; örüljenek ennek a 
gyönyörűszép épületnek, ami itt áll 
előttünk, amellyel – azt hiszem – meg-
valósult ennek a lakóparknak a teljes-
sége.

Ígérem Önöknek, hogy azokat a 
problémákat, amiket még nem győz-
tek le, megpróbáljuk segíteni megol-
dani Önöknek; begyógyítani a lelki 
károkat, amiket ez a katasztrófa oko-
zott, s amiken nem lesz egyszerű túl-
lépni – jól tudjuk, hogy ez még hátra 
van, ezzel mindannyiuknak dolguk 
van még, de lássák, hogy kik jöttek ide 
el, hogy kik állnak itt; ők segíteni fog-
nak Önöknek, úgyhogy azt hiszem, 
minden remény megvan arra, hogy 
Devecser valóban újjászületik. Köszö-
nöm, hogy meghallgattak.

Baranyai László
a Magyar Fejlesztési Bank elnöke

Igen tisztelt érsek és püspök urak, 
tisztelt esperes és főrabbi úr, 
tisztelt kormánymegbízott úr, 
tisztelt polgármester úr,
tisztelt ünneplő közönség, 
tisztelt megjelentek!

Két esztendővel a tragikus vörös-
iszap-katasztrófa után, miután a közös-
ség kárvallottjai átvehettek már szá-
mos közintézményt és családi otthont, 

elérkezett az ideje, hogy átadjuk az 
Isten hajlékát. Megtiszteltetés és meg-
ható érzés számomra, hogy a Magyar 
Fejlesztési Bank vezetőjeként, mint a 
huszonkét állami erdőgazdaság tulaj-
donosi jogainak gyakorlója, itt állha-
tok most Önök előtt, és elmondhatom 
Önöknek, hogy Devecseren elkészült 
az Isten háza. A közösség, amikor 
templomot épít, hogy az Istent mél-
tón tisztelhesse, egyidejűleg önmagát 
is megtiszteli ezzel, kifejezi összetar-
tozását, annak erejét; elkötelezettsé-
gét, a közösség, a hit, a megbecsülés 
iránt. Ezt tették itt Önök, ezt tették azok 
az erdőgazdaságok, amelyek közre-
működtek, és odaálltak az itt, a térség-
ben tevékenykedő Bakonyerdő mellé, 
amely maga is súlyosan károsodott 
abban a katasztrófában, amelyet Önök 
is megéltek. A huszonkét állami erdő-
gazdaság közül egy súlyosan károso-
dott, másik huszonegy pedig a károso-
dott erdőgazdaság és a térség mel lé 
állt. Segítette a helyreállításban, segí-
tette a mindennapi élet megújításá-
ban, és segítette abban, hogy új léte-
sítmények, intézmények jöhessenek 
létre. Önök pontosan tudják, hogy 
me lyik társaság, melyik közösség mi-
vel segítette a katasztrófát elszenve-
dett embereket, településeket. 

Ezt a mögöttem álló, gyönyörű épü-
letet, amelyet rövidesen arra nálam 
sokkal avatottabbak fognak méltatni, 
a huszonkét állami erdőgazdaság 
testvéries, egyenlő tehervállalással 
építette föl. Ezúton hálásan megkö-
szönöm nekik az áldozatvállalást. A 
szervezés sok-sok aprómunkáját a 
helyiek, a Bakonyerdő Zrt. munkatár-
sai vállalták. Nekik kétszeres köszönet 
jár, mert őket magukat is sújtotta a 
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tragédia; nemcsak önmagukkal, de 
embertársaikkal együtt kellett talpra-
állniuk. Az újrakezdést akaró embere-
ket egymást segítve kellett eljuttatni 
abba a helyzetbe, hogy megújulhas-
sanak testben és lélekben, és azokban 
az épületekben, amelyek itt körülve-
szik Önöket és ebben a templomban 
is, ami itt áll előttünk. 

Fekete György
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

Mélyen tisztelt házigazdák, 
vendéglátóink!
Mélyen tisztelt vendégek, 
érdeklődők, szimpatizánsok, 
és mindazok, akik a rádió 
és a televízió hullámhosszain 
most itt együtt vannak velünk,
és mélyen tisztelt Makovecz Imre, 
aki itt van… természetesen itt van.

Nekem, mint Makovecz Imre mél-
tatlan, de hát megválasztott utódjá-
nak, az a dolgom, hogy elismerésün-
ket elmondjam az Akadémia nevében. 
Legyünk szomorúak az áldozatok 
miatt, és legyünk büszkék azokra, akik 
az áldozatokat tényekké, tervekké, 
utcákká, településekké, családokká 
képesek formálni. Nekem mindig az 
volt az érzésem, hogy a dolgoknak 
később jön meg a jelentőségük. Nek-
tek, akik itt vagytok, akik szenvedő 
vagy boldog alanyai vagytok ennek a 
hatalmas változásnak, ennek az elké-
pesztő urbanisztikai csodának, hadd 
mondjam el azt, amiről nagyon kevés 
szó esik: a sok szomorú magyar tény 
között ez egy elképesztő csoda. Itt egy 
olyan példa született, amiből egy ne-
héz helyzetben lévő országnak külön-
böző tényei pozitívan következhetné-
nek. Ez példa, ezt lehet utánozni, ezt 
szabad utánozni, ezt kell utánozni. A 
Magyar Művészeti Akadémia írói, 
költői, színészei; építészei, zeneművé-
szei, népművészei, filmművészei – két-
százan – nagy tisztelettel adóznak 
nek tek; azt kívánják, hogy vegyétek 
ezt a települést úgy birtokba a követ-

kező évtizedekben, hogy a tiétek le-
gyen; szüljétek ide a gyerekeiteket és 
neveljétek itt az unokáitokat. 

Valaha, majdnem hónapra ponto-
san húsz esztendővel ezelőtt Mako-
vecz Imrével ketten egy egypéldányos, 
magyar templomokról szóló könyvet 
vittünk a sevillai érseknek a sevillai 
Világkiállítás alatt. Az érsek úr kezébe 
vette a könyvet, végiglapozta, és azt 
mondta: nem is gondoltam, hogy Ma
gyarországon ennyi templom van. Ma-
kovecz Imre közbeszólt, és azt mond-
ta: és még tizennégyezer… Elképedt az 
érsek úr; nem gondolta, hogy ebben 
a szocializmus kényszereiből kiszaba-
dult nemzetben a hit, az Istenbe vetett 
hit ilyen mély és ilyen erős, hogy 
templomokat épít…

Makovecz Imre ezzel a templommal 
a maga templomépítő tevékenységét 
befejezvén a világ leghíresebb temp-
lomépítésze lett. Jó, ha tudjátok, hogy 
egy ilyen kincsnek a birtokában vagy-
tok. És áldjon meg benneteket az Isten, 
hogyha ebbe a templomba jártok, 
mert a templom az én kis dédunokám 
szerint antenna. Antenna, ami az em-
ber és az Úristen közötti kommuniká-
ciót, beszélgetést – sírást, panaszt, 
örö möt, könyörgést, köszönetet – köz-
vetíteni tudja. 

Használjátok ezt az antennát, és Is-
ten áldjon benneteket.

Dr. Kovács Zoltán
Veszprém megyei kormánymegbízott

Tisztelt emlékező, 
és egyben ünneplő közösség!

Az imént, a Himnusz éneklésekor azt 
énekeltük, hogy megbűnhődte már 
e nép a múltat, s jövendőt… azt gon-
dolom, hogy ez Devecser népére kü-
lönösen igaz. „Léptünk botlik, utunk 
elfogyott, / Mondtam, fiam, építs temp
lomot. / A remény elvész, a hit fakulni 
kezd, / De felragyog az oltár és a kereszt.” 

– írta Reményik Sándor a közelmúltban. 
Egy évvel a vörösiszap-katasztrófa 

után sikerült elérni, hogy mindenki 

feje fölött tető legyen, felszámoltuk az 
elsődleges károkat; a folyamatos kár-
elhárítás mellett most, a második esz-
tendőben az évfordulóra már újabb 
fontos emléket jöttünk állítani a tava-
lyi emlékállítás után. A templom és 
akár ez a kápolna nemcsak egy egy-
házi épület, amely életünk főbb állo-
másainak; keresztelőknek, házasság-
kötéseknek, halottaink gyászmiséinek 
helyszíne lehet, hanem az emlékezés 
emlékműve, tere is egyben itt, Deve-
cserben. Arany tűben végződő, tizen-
három méteres tornya az éghez fo-
hászkodik. Azokért a gyermekekért, 
szülőkért és nagyszülőkért, akiket két 
évvel ezelőtt elsodort a gyilkos iszap-
áradat. Fohászkodik mindannyiunkért, 
hogy hasonló katasztrófát ne kelljen 
többé átélnünk. Az angyalok kitárt 
szárnyai mostantól ránk vigyáznak. A 
földből kiemelkedő kupolatér és az 
égbe törő torony együttese jeleníti 
meg az erőfeszítést, ami lehetővé tet-
te a vörös iszappal szennyezett terület 
helyreállítását, az élet visszaköltözését 
a Torna-patak völgyébe. 

A kápolna bejáratával szembeni fa-
lon Kun Éva képzőművész táblaképe 
látható, amely egy tisztást ábrázol egy 
kígyót taposó báránnyal – annak jel-
képeként, hogy a tisztaság és az ártat-
lanság legyőzi a gonoszságot. Az 
össze fogás kápolnája ez; emléket állít 
annak, hogy az újjáépítés, a helyreál-
lítás során a kormány, a helyi önkor-
mányzat, az önkormányzatok, az egy -
házak, karitatív szervezetek és ma gán-
személyek a világon szinte egyedülál-
ló módon fogtak össze. Hasonló ösz-
szefogás övezte e kápolna építését is; 
Makovecz Imre, Kossuth- és Ybl-díjas 
építész, akinek munkásságát végigkí-
sérik a Kárpát-medencében felépült 
keresztény templomok, Devecsernek 
ajánlotta utolsó munkáját, mielőtt 
végleg elment közülünk, mielőtt vég-
leg letette a rajztollat. Ter vei sok-sok 
ember áldozatos és önzetlen munká-
jának köszönhetően valósággá váltak. 
A magyar erdészek Ma kovecz Imrét az 
erdők építészének is tartják, így ők 
voltak azok, akik többek között meg-

teremtették az anyagi fel tételeit annak, 
hogy ez a tomplom, az Újjászületés 
Kápolnája megépülhessen. A tulajdo-
nosi képviseletet gyakorló Magyar 
Fejlesztési Bank gesztorságával hu-
szonkét erdészeti részvénytársaság 
egyenlő részben osztozott a körülbe-
lül harmincmillió forintos kivitelezési 
költségeken; az építéssel kapcsolatos 
teendőket, a kápolna folyamatos kar-
bantartását – mint ahogy már Önök 
is hallhatták – a Bakonyerdő Zrt. vál-
lalta. Az ökumenikus kápolna helyszí-
nének szánt területet a város biztosí-
totta, de nagyon sokan fogtak össze 
és dolgoztak azért, hogy mára, a má-
sodik évfordulóra időben elkészülhes-
sen az Újjászületés Kápolnája. Mako-
vecz Imre tanítványai pedig befejezték 
a Mester megtört kézmozdulatát, s 
meg valósították a tervet, amelyet az 
elhunyt neves építész – az ő Mesterük 

– tavaly augusztus közepén rajzolt – az 
utolsó művét. 

Ez a kápolna jelzi azt is, hogy van 
feljebbvaló, aki erőt adott, hogy ezt a 
munkát el tudjuk végezni. Akiben 
reménykedünk, aki erőt ad a fizikai 
sebek után a lelki sebek begyógyítá-
sához is. 

Egy templom oszlopai vagytok, akik 
ugyanazt a tetőt tartják, de önmaguk-
ban állnak. A tető tartása szempont-
jából együtt vannak, de lényegüket, 
lényüket tekintve különállók. Az Újjá-
születés Kápolnája itt, az új devecseri 
lakóparkban kapott helyet; viselje 
mostantól a család, az önkormányzat 
döntése alapján ez a városrész a Mako-
vecz-park nevet, és legyen a néhai 
Kossuth- és Ybl-díjas építész emléké-
nek méltó őrzője. Itt, az új lakópark 
szívében, a sportpálya, a pergola és a 
kápolna szomszédságában már elül-
tettük az együttműködés fáját; nevez-
zék hát mostantól ezt a központi teret 
Máltai-kertnek azért az önzetlen segít-
ségért, amit Devecser városa és a 
térség kapott a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálattól a katasztrófa idején, és 
az azóta eltelt időszakban. 

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves 
devecseriek,

A fájdalom a por, amelyből a főnix-
madár feltámad; benne kezdődik az 
újjászületés. Az élet legnagyobb tudo-
mánya az el nem csüggedés, a remény 
megőrzése, az állandó újrakezdés. 
Ebben segít bennünket a hitünk; bár 
a vörösiszap örökre megsebezte a 
Devecserben és környékén élők testét 
és lelkét, kívánom, hogy az ökumeni-
kus kápolna az emberi lelkek gyógyu-
lását, újjászületését is hittel szolgálja 
a közösség életében.

Gondolataimat Babits Mihály Reg-
geli templom című versével zárom: 

„Ez a templom példázhatja még
az életet; mély értelme bús;
de ha nézed tarka, szép szinét,
örömökkel koszorúz.”

Dr. Róna Tamás
az Alföldi Régió főrabbija

Áldott az az ember, aki bízik az Örök-
kévalóban. 

Emlékező, ünneplő gyülekezet!
Két évvel ezelőtt templomainkban, 

zsinagógáinkban minden hívő ember 
lelke elszorult, amikor hallottuk a 
szörnyű hírt, hogy mi történt Deve-
cserben. Olvassuk a Szentírásban: a 
Jóisten lángja az emberi lélek. Tíz láng 
hunyt ki egy pillanat alatt. Valamennyi-
ünk ajkaiból egyszerre tört föl a fájdal-
mas sóhaj, és tudjuk, hogy az idő a 
sebeket lassan gyógyítja. Két év távla-
tából csodát láthatunk. A teremtett 
ember a Jóisten akaratából közösen, 
együtt összefogva, Devecser lakói, a 
közösség, szeretett hazánk minden 
egyes hitében-lelkében honpolgára 
itt volt az elmúlt években. Az elmúlt 
800 évben, amióta e város létezik, né-
ha szebb, néha nehezebb események 
sokaságát kellett túlélni. 1882-től 1884-
ig a kor, hazánk egyik géniusz írója, 
Gárdonyi Géza tanított itt, s ő az egyik 
munkájában úgy fogalmaz, hogy 
amikor megtérünk a világ alkotójához, 
illetve amikor valami új születik, az 
olyan, mint amikor a Jóisten áthelyez 
minket az egyik tenyeréből a másikba. 

Polgárdi Sándor 
a Veszprémi Evangélikus 
Egyházmegye esperese

Kegyelem néktek és békesség Istentől, 
a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztus-
tól – Amen. 

Hallgassa meg az emlékező gyüle-
kezet azt a szent igét, amelyet válasz-
tottam a Példabeszédek Könyvéből. 
Így hangzik: Mindig szeret a barát, de 
testvérré a nyomorúságban válik. Tisz-
telt ünneplő közösség, testvéreim az 
Úr Jézus Krisztusban. Ezekben az órák-
ban emlékképek, emlékező gondola-
tok hangoznak el, vagy éppen villan-
nak fel gondolatvilágunkban. A Gond-
 viselő úgy adta, hogy abban a szomo-
rú és szörnyű órában, a nyolcas főköz-
lekedési úton, úgy tizenhárom óra ti-
zenöt perc körül én is erre autóztam. 
Óriási tumultussal találtam szem  be 
magam a nyolcas főúton Devecsernél. 
Nem tudtam, miért áll a forgalom, vi-
szont a vasút mellett lehetett látni a 
vörösiszapot, ahogy ellepi a kisváros 
külső részét, s a rádiót hallgatva érte-
sültem az eseményekről. Abban az 
órában, azokban a napokban nemcsak 
Magyarországon, hanem az egész 
világon milliók találkozhattak a riasztó 
képekkel. 

Mindig szeret a barát, de testvérré a 
nyomorúságban válik. 

Az ige üzenete és a tenniakarás 
őszinte szándéka találkozott hazánk-
ban határon innen és túl. Ahogy az 
egész országban, a Veszprémi Evan-
gélikus Egyházmegyében is egyfajta 
gyűjtés kezdődött el. Volt lelkészünk 
az Alföldről, aki ezerhatszáz ebédet 
ajánlott fel. Érdeklődtek az ausztriai 
evangélikusok, s kifejezték támogató 
szándékukat. Genfből a világ evangéli-
kusságát összefogó Lutheránus Világ-
szövetség is a segítségét ajánlotta. 
Vagy testvéregyházunk, a Bajororszá-
gi Evangélikus Egyház. Mindenki meg-
mozdult. Összefogásban testvér a 
testvért, ember az embert segítette. 

Az Evangélikus Egyház nevében 
meg áldom ezt a kápolnát az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében. 
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tragédia; nemcsak önmagukkal, de 
embertársaikkal együtt kellett talpra-
állniuk. Az újrakezdést akaró embere-
ket egymást segítve kellett eljuttatni 
abba a helyzetbe, hogy megújulhas-
sanak testben és lélekben, és azokban 
az épületekben, amelyek itt körülve-
szik Önöket és ebben a templomban 
is, ami itt áll előttünk. 

Fekete György
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

Mélyen tisztelt házigazdák, 
vendéglátóink!
Mélyen tisztelt vendégek, 
érdeklődők, szimpatizánsok, 
és mindazok, akik a rádió 
és a televízió hullámhosszain 
most itt együtt vannak velünk,
és mélyen tisztelt Makovecz Imre, 
aki itt van… természetesen itt van.

Nekem, mint Makovecz Imre mél-
tatlan, de hát megválasztott utódjá-
nak, az a dolgom, hogy elismerésün-
ket elmondjam az Akadémia nevében. 
Legyünk szomorúak az áldozatok 
miatt, és legyünk büszkék azokra, akik 
az áldozatokat tényekké, tervekké, 
utcákká, településekké, családokká 
képesek formálni. Nekem mindig az 
volt az érzésem, hogy a dolgoknak 
később jön meg a jelentőségük. Nek-
tek, akik itt vagytok, akik szenvedő 
vagy boldog alanyai vagytok ennek a 
hatalmas változásnak, ennek az elké-
pesztő urbanisztikai csodának, hadd 
mondjam el azt, amiről nagyon kevés 
szó esik: a sok szomorú magyar tény 
között ez egy elképesztő csoda. Itt egy 
olyan példa született, amiből egy ne-
héz helyzetben lévő országnak külön-
böző tényei pozitívan következhetné-
nek. Ez példa, ezt lehet utánozni, ezt 
szabad utánozni, ezt kell utánozni. A 
Magyar Művészeti Akadémia írói, 
költői, színészei; építészei, zeneművé-
szei, népművészei, filmművészei – két-
százan – nagy tisztelettel adóznak 
nek tek; azt kívánják, hogy vegyétek 
ezt a települést úgy birtokba a követ-

kező évtizedekben, hogy a tiétek le-
gyen; szüljétek ide a gyerekeiteket és 
neveljétek itt az unokáitokat. 

Valaha, majdnem hónapra ponto-
san húsz esztendővel ezelőtt Mako-
vecz Imrével ketten egy egypéldányos, 
magyar templomokról szóló könyvet 
vittünk a sevillai érseknek a sevillai 
Világkiállítás alatt. Az érsek úr kezébe 
vette a könyvet, végiglapozta, és azt 
mondta: nem is gondoltam, hogy Ma
gyarországon ennyi templom van. Ma-
kovecz Imre közbeszólt, és azt mond-
ta: és még tizennégyezer… Elképedt az 
érsek úr; nem gondolta, hogy ebben 
a szocializmus kényszereiből kiszaba-
dult nemzetben a hit, az Istenbe vetett 
hit ilyen mély és ilyen erős, hogy 
templomokat épít…

Makovecz Imre ezzel a templommal 
a maga templomépítő tevékenységét 
befejezvén a világ leghíresebb temp-
lomépítésze lett. Jó, ha tudjátok, hogy 
egy ilyen kincsnek a birtokában vagy-
tok. És áldjon meg benneteket az Isten, 
hogyha ebbe a templomba jártok, 
mert a templom az én kis dédunokám 
szerint antenna. Antenna, ami az em-
ber és az Úristen közötti kommuniká-
ciót, beszélgetést – sírást, panaszt, 
örö möt, könyörgést, köszönetet – köz-
vetíteni tudja. 

Használjátok ezt az antennát, és Is-
ten áldjon benneteket.

Dr. Kovács Zoltán
Veszprém megyei kormánymegbízott

Tisztelt emlékező, 
és egyben ünneplő közösség!

Az imént, a Himnusz éneklésekor azt 
énekeltük, hogy megbűnhődte már 
e nép a múltat, s jövendőt… azt gon-
dolom, hogy ez Devecser népére kü-
lönösen igaz. „Léptünk botlik, utunk 
elfogyott, / Mondtam, fiam, építs temp
lomot. / A remény elvész, a hit fakulni 
kezd, / De felragyog az oltár és a kereszt.” 

– írta Reményik Sándor a közelmúltban. 
Egy évvel a vörösiszap-katasztrófa 

után sikerült elérni, hogy mindenki 

feje fölött tető legyen, felszámoltuk az 
elsődleges károkat; a folyamatos kár-
elhárítás mellett most, a második esz-
tendőben az évfordulóra már újabb 
fontos emléket jöttünk állítani a tava-
lyi emlékállítás után. A templom és 
akár ez a kápolna nemcsak egy egy-
házi épület, amely életünk főbb állo-
másainak; keresztelőknek, házasság-
kötéseknek, halottaink gyászmiséinek 
helyszíne lehet, hanem az emlékezés 
emlékműve, tere is egyben itt, Deve-
cserben. Arany tűben végződő, tizen-
három méteres tornya az éghez fo-
hászkodik. Azokért a gyermekekért, 
szülőkért és nagyszülőkért, akiket két 
évvel ezelőtt elsodort a gyilkos iszap-
áradat. Fohászkodik mindannyiunkért, 
hogy hasonló katasztrófát ne kelljen 
többé átélnünk. Az angyalok kitárt 
szárnyai mostantól ránk vigyáznak. A 
földből kiemelkedő kupolatér és az 
égbe törő torony együttese jeleníti 
meg az erőfeszítést, ami lehetővé tet-
te a vörös iszappal szennyezett terület 
helyreállítását, az élet visszaköltözését 
a Torna-patak völgyébe. 

A kápolna bejáratával szembeni fa-
lon Kun Éva képzőművész táblaképe 
látható, amely egy tisztást ábrázol egy 
kígyót taposó báránnyal – annak jel-
képeként, hogy a tisztaság és az ártat-
lanság legyőzi a gonoszságot. Az 
össze fogás kápolnája ez; emléket állít 
annak, hogy az újjáépítés, a helyreál-
lítás során a kormány, a helyi önkor-
mányzat, az önkormányzatok, az egy -
házak, karitatív szervezetek és ma gán-
személyek a világon szinte egyedülál-
ló módon fogtak össze. Hasonló ösz-
szefogás övezte e kápolna építését is; 
Makovecz Imre, Kossuth- és Ybl-díjas 
építész, akinek munkásságát végigkí-
sérik a Kárpát-medencében felépült 
keresztény templomok, Devecsernek 
ajánlotta utolsó munkáját, mielőtt 
végleg elment közülünk, mielőtt vég-
leg letette a rajztollat. Ter vei sok-sok 
ember áldozatos és önzetlen munká-
jának köszönhetően valósággá váltak. 
A magyar erdészek Ma kovecz Imrét az 
erdők építészének is tartják, így ők 
voltak azok, akik többek között meg-

teremtették az anyagi fel tételeit annak, 
hogy ez a tomplom, az Újjászületés 
Kápolnája megépülhessen. A tulajdo-
nosi képviseletet gyakorló Magyar 
Fejlesztési Bank gesztorságával hu-
szonkét erdészeti részvénytársaság 
egyenlő részben osztozott a körülbe-
lül harmincmillió forintos kivitelezési 
költségeken; az építéssel kapcsolatos 
teendőket, a kápolna folyamatos kar-
bantartását – mint ahogy már Önök 
is hallhatták – a Bakonyerdő Zrt. vál-
lalta. Az ökumenikus kápolna helyszí-
nének szánt területet a város biztosí-
totta, de nagyon sokan fogtak össze 
és dolgoztak azért, hogy mára, a má-
sodik évfordulóra időben elkészülhes-
sen az Újjászületés Kápolnája. Mako-
vecz Imre tanítványai pedig befejezték 
a Mester megtört kézmozdulatát, s 
meg valósították a tervet, amelyet az 
elhunyt neves építész – az ő Mesterük 

– tavaly augusztus közepén rajzolt – az 
utolsó művét. 

Ez a kápolna jelzi azt is, hogy van 
feljebbvaló, aki erőt adott, hogy ezt a 
munkát el tudjuk végezni. Akiben 
reménykedünk, aki erőt ad a fizikai 
sebek után a lelki sebek begyógyítá-
sához is. 

Egy templom oszlopai vagytok, akik 
ugyanazt a tetőt tartják, de önmaguk-
ban állnak. A tető tartása szempont-
jából együtt vannak, de lényegüket, 
lényüket tekintve különállók. Az Újjá-
születés Kápolnája itt, az új devecseri 
lakóparkban kapott helyet; viselje 
mostantól a család, az önkormányzat 
döntése alapján ez a városrész a Mako-
vecz-park nevet, és legyen a néhai 
Kossuth- és Ybl-díjas építész emléké-
nek méltó őrzője. Itt, az új lakópark 
szívében, a sportpálya, a pergola és a 
kápolna szomszédságában már elül-
tettük az együttműködés fáját; nevez-
zék hát mostantól ezt a központi teret 
Máltai-kertnek azért az önzetlen segít-
ségért, amit Devecser városa és a 
térség kapott a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálattól a katasztrófa idején, és 
az azóta eltelt időszakban. 

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves 
devecseriek,

A fájdalom a por, amelyből a főnix-
madár feltámad; benne kezdődik az 
újjászületés. Az élet legnagyobb tudo-
mánya az el nem csüggedés, a remény 
megőrzése, az állandó újrakezdés. 
Ebben segít bennünket a hitünk; bár 
a vörösiszap örökre megsebezte a 
Devecserben és környékén élők testét 
és lelkét, kívánom, hogy az ökumeni-
kus kápolna az emberi lelkek gyógyu-
lását, újjászületését is hittel szolgálja 
a közösség életében.

Gondolataimat Babits Mihály Reg-
geli templom című versével zárom: 

„Ez a templom példázhatja még
az életet; mély értelme bús;
de ha nézed tarka, szép szinét,
örömökkel koszorúz.”

Dr. Róna Tamás
az Alföldi Régió főrabbija

Áldott az az ember, aki bízik az Örök-
kévalóban. 

Emlékező, ünneplő gyülekezet!
Két évvel ezelőtt templomainkban, 

zsinagógáinkban minden hívő ember 
lelke elszorult, amikor hallottuk a 
szörnyű hírt, hogy mi történt Deve-
cserben. Olvassuk a Szentírásban: a 
Jóisten lángja az emberi lélek. Tíz láng 
hunyt ki egy pillanat alatt. Valamennyi-
ünk ajkaiból egyszerre tört föl a fájdal-
mas sóhaj, és tudjuk, hogy az idő a 
sebeket lassan gyógyítja. Két év távla-
tából csodát láthatunk. A teremtett 
ember a Jóisten akaratából közösen, 
együtt összefogva, Devecser lakói, a 
közösség, szeretett hazánk minden 
egyes hitében-lelkében honpolgára 
itt volt az elmúlt években. Az elmúlt 
800 évben, amióta e város létezik, né-
ha szebb, néha nehezebb események 
sokaságát kellett túlélni. 1882-től 1884-
ig a kor, hazánk egyik géniusz írója, 
Gárdonyi Géza tanított itt, s ő az egyik 
munkájában úgy fogalmaz, hogy 
amikor megtérünk a világ alkotójához, 
illetve amikor valami új születik, az 
olyan, mint amikor a Jóisten áthelyez 
minket az egyik tenyeréből a másikba. 

Polgárdi Sándor 
a Veszprémi Evangélikus 
Egyházmegye esperese

Kegyelem néktek és békesség Istentől, 
a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztus-
tól – Amen. 

Hallgassa meg az emlékező gyüle-
kezet azt a szent igét, amelyet válasz-
tottam a Példabeszédek Könyvéből. 
Így hangzik: Mindig szeret a barát, de 
testvérré a nyomorúságban válik. Tisz-
telt ünneplő közösség, testvéreim az 
Úr Jézus Krisztusban. Ezekben az órák-
ban emlékképek, emlékező gondola-
tok hangoznak el, vagy éppen villan-
nak fel gondolatvilágunkban. A Gond-
 viselő úgy adta, hogy abban a szomo-
rú és szörnyű órában, a nyolcas főköz-
lekedési úton, úgy tizenhárom óra ti-
zenöt perc körül én is erre autóztam. 
Óriási tumultussal találtam szem  be 
magam a nyolcas főúton Devecsernél. 
Nem tudtam, miért áll a forgalom, vi-
szont a vasút mellett lehetett látni a 
vörösiszapot, ahogy ellepi a kisváros 
külső részét, s a rádiót hallgatva érte-
sültem az eseményekről. Abban az 
órában, azokban a napokban nemcsak 
Magyarországon, hanem az egész 
világon milliók találkozhattak a riasztó 
képekkel. 

Mindig szeret a barát, de testvérré a 
nyomorúságban válik. 

Az ige üzenete és a tenniakarás 
őszinte szándéka találkozott hazánk-
ban határon innen és túl. Ahogy az 
egész országban, a Veszprémi Evan-
gélikus Egyházmegyében is egyfajta 
gyűjtés kezdődött el. Volt lelkészünk 
az Alföldről, aki ezerhatszáz ebédet 
ajánlott fel. Érdeklődtek az ausztriai 
evangélikusok, s kifejezték támogató 
szándékukat. Genfből a világ evangéli-
kusságát összefogó Lutheránus Világ-
szövetség is a segítségét ajánlotta. 
Vagy testvéregyházunk, a Bajororszá-
gi Evangélikus Egyház. Mindenki meg-
mozdult. Összefogásban testvér a 
testvért, ember az embert segítette. 

Az Evangélikus Egyház nevében 
meg áldom ezt a kápolnát az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében. 
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Steinbach József
a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspöke

A mi további segítségünk jöjjön Isten-
től, aki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes 
Szentháromság, egy örök és igaz isten 

– Amen.
Szeretett testvéreim, emlékező, ün-

neplő közösség, Isten igéjét olvasom 
Pál apostol filippibeliekhez írott leve-
léből, a negyedik fejezet ötödik versét, 
eképpen: A ti jóságotok legyen ismert 
minden ember előtt, mert az Úr közel. 
Mert az Úr közel. Amen. 

Ünneplő, emlékező közösség!
Csupán néhány gondolatot szeret-

nék a felolvasott igéhez fűzni. Ez a 
kápolna azt hirdeti, amit az ige: az Úr 
közel. Az élő Isten közel az örömben 
és közel a nyomorúságban is. És Isten 
közelsége minden körülmények kö-
zött jó és tanulságos. És ez a közelség 
arra szólít fel bennünket, hogy könyö-
rögjünk: élő Istenünk, jöjj még köze-
lebb hozzánk és áldj meg bennünket, 
mert szükségünk van rád, mert olyan 
törékeny az életünk. Ez a kápolna hív 
ben nünket erre a könyörgésre: jöjj 
közelebb, Urunk, áldj meg bennünket. 
Ugyanakkor ez a kápolna hirdeti: ha 
az Úr közel van hozzánk, akkor tele 
van a szívünk reménységgel. Hiszünk 
a jövőben, a megújulásban, a folyta-
tásban. Nem lesz úrrá rajtunk a re-
ménytelenség, történjék bármi is. Ez 
a kápolna, előttünk, mögöttem hirde-
ti: az Úr közel, van reménység. És ez a 
kápolna hív bennünket arra, hogy 
mivel az Úr közel, Ő segítségünkre lesz 
arra nézve, hogy a hétköznapokban 

Őt dicsérő és egymást építő életet 
éljünk, ahogy a felolvasott ige folyta-
tása olyan gyönyörűséggel szól erről. 
Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, 
ami tisztességes, ami igazságos, ami 
tiszta, ami kedves, ami jó hírű, ami 
nemes és dicséretes, azt vegyétek fi-
gyelembe és azt cselekedjétek. Hirde-
ti ez a gyönyörűséges kápolna itt, 
De vecserben: az Úr közel, aki megáld 
bennünket, aki reménységet ad ne-
künk itt Devecserben is, és aki tisztes-
séges, boldog mindennapi életre hív 
el bennünket. Így szentelje meg a 
mindenható Isten e kápolna tervező-
jének emlékét. Így áldja meg a min-
denható Isten e kápolna megvalósí-
tóit. Áldja meg a mindenható Isten 
mindazokat, akik e kápolnában békes-
séget, vigasztalást keresnek, akik el-
csendesednek, imádkoznak és Isten 
igéjét hallgatják. Az élő Isten áldja 
meg Devecser lakosságát, s az élő Is-
ten terjessze ki mindenre elégséges 
áldását szeretett hazánkra. Mindezek 
után a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyel-
me, Isten, a mi Atyánk szeretete és a 
Szentlélek közössége legyen és ma-
radjon mindenkor mivelünk. Amen.

Dr. Márfi Gyula
a Veszprémi Főegyházmegye érseke

Szeretettel köszöntöm én is az egybe-
gyűlteket, és szeretném kifejezni 
örömömet, hogy tanúja lehetek a 
cso  dának, amelyről előttem már szól-
tak, és egy icipicit talán részese is. Hadd 
kezdjem gondolataimat a héber Biblia 

szavaival a 84. zsoltárból: Mily édes a 
te hajlékod, Seregek Ura, vágyódik lel
kem, epedve sóvárog az Úr csarnokaiba. 
Boldogok, Uram, akik házadban élnek, 
és mindörökké Téged dicsérnek. Maga 
az Úr Jézus Krisz tus is szerette a temp-
lomot a próféták, a zsoltárosok és a 
hívő zsidó nép szeretetével. Itt mutat-
ták be negyvennapos korában, ide 
zarándokolt tizenkét évesen, itt mon-
dott el sok beszédet; Atyám házának, 
az imádság házának nevezte. Nekünk 
is szeretnünk kell a kőből, téglából, fá-
ból épült templomokat, mert itt van 
meg az a légkör, az az erőtér, az az 
atmoszféra, amelyben megérezhetjük 
Istennek a közelségét. Ahogy Fekete 
György mondta: valóban egy antenna 
van itt a templom által, amelynek se-
gítségével lelkünkbe bejöhet Istennek 
a szava. Több fiatallal beszélem, aki 
már nagykorában tért meg, és közöt-
tük is voltak, aki azt mondták, hogy 
megtérésük azzal kezdődött, hogy 
bementek egy templomba, és meg-
érintette őket a templomnak a sajátos 
levegője.

Urunk és Istenünk, irántunk való 
végtelen jóságodban úgy akartad, 
hogy szent Fiad keresztáldozata jele-
nítődjék meg a szentmiseáldozat ol-
tárán. A templomban. Kérünk, áldd 
meg és szenteld meg ezt az épületet, 
amely jelképezi a Te szent Fiad, Krisz-
tus titokzatos testét, az Egyházat. Add, 
hogy ez a templom, amelyet a Te di-
cséretedre a Te néped Neked épített, 
legyen valóban az imádság háza, a Te 
házad és gyermekeidnek otthona, 
Krisztus, a mi urunk által. Amen. 

Köszönöm szépen a figyelmet.
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A mi további segítségünk jöjjön Isten-
től, aki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes 
Szentháromság, egy örök és igaz isten 

– Amen.
Szeretett testvéreim, emlékező, ün-

neplő közösség, Isten igéjét olvasom 
Pál apostol filippibeliekhez írott leve-
léből, a negyedik fejezet ötödik versét, 
eképpen: A ti jóságotok legyen ismert 
minden ember előtt, mert az Úr közel. 
Mert az Úr közel. Amen. 

Ünneplő, emlékező közösség!
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ben nünket erre a könyörgésre: jöjj 
közelebb, Urunk, áldj meg bennünket. 
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az Úr közel van hozzánk, akkor tele 
van a szívünk reménységgel. Hiszünk 
a jövőben, a megújulásban, a folyta-
tásban. Nem lesz úrrá rajtunk a re-
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ti ez a gyönyörűséges kápolna itt, 
De vecserben: az Úr közel, aki megáld 
bennünket, aki reménységet ad ne-
künk itt Devecserben is, és aki tisztes-
séges, boldog mindennapi életre hív 
el bennünket. Így szentelje meg a 
mindenható Isten e kápolna tervező-
jének emlékét. Így áldja meg a min-
denható Isten e kápolna megvalósí-
tóit. Áldja meg a mindenható Isten 
mindazokat, akik e kápolnában békes-
séget, vigasztalást keresnek, akik el-
csendesednek, imádkoznak és Isten 
igéjét hallgatják. Az élő Isten áldja 
meg Devecser lakosságát, s az élő Is-
ten terjessze ki mindenre elégséges 
áldását szeretett hazánkra. Mindezek 
után a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyel-
me, Isten, a mi Atyánk szeretete és a 
Szentlélek közössége legyen és ma-
radjon mindenkor mivelünk. Amen.
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a Veszprémi Főegyházmegye érseke
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Boldogok, Uram, akik házadban élnek, 
és mindörökké Téged dicsérnek. Maga 
az Úr Jézus Krisz tus is szerette a temp-
lomot a próféták, a zsoltárosok és a 
hívő zsidó nép szeretetével. Itt mutat-
ták be negyvennapos korában, ide 
zarándokolt tizenkét évesen, itt mon-
dott el sok beszédet; Atyám házának, 
az imádság házának nevezte. Nekünk 
is szeretnünk kell a kőből, téglából, fá-
ból épült templomokat, mert itt van 
meg az a légkör, az az erőtér, az az 
atmoszféra, amelyben megérezhetjük 
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György mondta: valóban egy antenna 
van itt a templom által, amelynek se-
gítségével lelkünkbe bejöhet Istennek 
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már nagykorában tért meg, és közöt-
tük is voltak, aki azt mondták, hogy 
megtérésük azzal kezdődött, hogy 
bementek egy templomba, és meg-
érintette őket a templomnak a sajátos 
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Urunk és Istenünk, irántunk való 
végtelen jóságodban úgy akartad, 
hogy szent Fiad keresztáldozata jele-
nítődjék meg a szentmiseáldozat ol-
tárán. A templomban. Kérünk, áldd 
meg és szenteld meg ezt az épületet, 
amely jelképezi a Te szent Fiad, Krisz-
tus titokzatos testét, az Egyházat. Add, 
hogy ez a templom, amelyet a Te di-
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41




