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Szolgálati rend az egyházközségünkben:
2020. január 12., Igét hirdet: Hermán M. János

2020. február 9., Igét hirdet: Kelemen A. Csongor

2020. márc. 8., A liturgiai szolgálatot Hermán M. Já-
nos nyug. lp. végzi. Az igemagyarázatot Németh Pi-
roska református vallástanár tartja

2020. június 1., Pünkösd. Szabadtéri istentisztelet Urk-
ön. Igét hirdet: Kelemen Csongor. Visszanézhető itt: 
https://www.youtube.com/watch?v=GjWv4qLfoHg 

2020. június 14., Testvértalálkozó, Zeistben. Szabadté-
ri istentisztelet a cserkészeti központ udvarán. Igema-
gyarázattal szolgál Németh Piroska vallástanár. Litur-
gia: Hermán M. János nyug.lp.

2020. július 12., Helyszín: Zwolle, Plantagekerk. 
Igehirdetés: Kelemen Csongor. Konfirmandusok 
bizonyságtétele:Németh Piroska. Konfirmandusok fo-
gadalomtétele és üdvözlése az egyházközség nevében: 
Hermán M. János és Urbán Ákos gondnok.

2020. augusztus 9., Istentisztelet a szokásos helyen, a 
zwollei lutheránus templomban. Igehirdető: Kelemen 
Csongor.

2020. augusztus 23., 2020. augusztus 23., Igehirdetés, 
keresztelés, ünnepi megemlékezés Szent István kirá-
lyunk államalapításáról. Szolgál Hermán M. János.

2020. szeptember 13.

2020. október 11.

2020. november 8.

2020. november 29., Advent ünnepe. Igehirdetés, úr-
vacsoraosztás.

2020. december 13.

2020. dec. 26., Karácsony Másodnapja, Úrvacsora

Az istentisztelettel egy időben folyik a vasárnap isko-
lai foglalkozás a gyermekekkel, azután pedig szeretet-
vendégség keretében beszélgetünk egymással. Sátoros 
ünnepeink másodnapján úrvacsoraosztásra kerül sor, 
d.e. 11 órakor.

Családlátogatást a híveink kérésére végzünk a szol-
gatársaink bevonásával, Hollandia egész területén. 
Lelkipásztorok: dr. Hermán M. János és drs. Kelemen 
Csongor Attila. Presbiterek: Urbán Ákos gondnok, 
Rostás Kriszta, Németh Piroska, Truczkai József és dr. 
Berta Balázs. Diakónusok: dr.Berta-Érsek Réka, Bo-
dor József, Czimbalmos Klára. Orgonista: dr. Robert 
Helder

A Zwollei Magyar Református Egyházközség isten-
tiszteleteinek a helye: Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, 
Zwolle, kivéve amikor a meghívóban másként van 
említve.

Info: jhermanm@gmail.com, Tel: 038-4233247 –

refistentiszteletzwolleban 

Honlap: https://zwolleireformatus.wordpress.com/  
Webmaster: Téglásy Sándor

LEGYEN 2020 TOVÁBBRA IS A HAZA-
TALÁLÁS, AZ ISTENRE ÉS A MAGYAR 

EGYMÁSRA
TALÁLÁSNAK AZ ÉVE

Reméljük, hogy az esztendőt a nemzeti összetartozás 
erősödéséért imádkozva fejezhetjük be: a 2020 dec. 
6-iki Kárpátmedencei Református Imanap tematiká-
ját a Kárpátaljai Nőszövetség készíti elő.

Híveinknek és Olvasóinknak szép nyarat, jó egészsé-
get, áldott időket kívánunk!

2020/6-7Zwollei
HarangSZó



Munkácsy Mihály: Mosónők. Többen is úgy fel-
tételezik, hogy Hollandiában készült 1871-ben. 
(Magántulajdon, Pákh Imre, Egyesült Államok. Mé-
ret: olaj, fa; 54 x 81 cm)) Másolat helye a világhálón: 
https://onlinefestotanfolyamok.com/wp-content/
uploads/sites/8/2017/09/8488141c293252d30d279fe5
67bafd1e.jpg 

A tehetséges Munkácsy Mihály (1844 febr. 20 – 1900 
május 1) a „Siralomház” című festményével 1870-ben 
már elnyerte a párizsi Szalon aranyérmét. Ismeretes, 
hogy Paál László barátja hívására 1870 decemberetől 
néhány hónapig Hollandiába látogat.Nagy élményt 
jelentett számára Rembrandt és Frans Hals művei-
nek a megtekintése. Hollandiai „időszakáról” kevés 
adat maradt fenn, de jelentős, hogy itt találkozott le-
endő francia feleségével. Említésre méltó, hogy 1884-
ben volt egy hollandiai kiállítása, ahol a leghíresebb 
művei közül kiállították a „Krisztus Pilátus előtt” és 
a „Golgotha” című festményeit. A diadalút egykori 
állomásai: Párizs–Bécs–Budapest–Brüsszel–Amsz-
terdam–London, onnan pedig 1886-ban Amerika. A 
debreceni Déri Múzeum híres Munkácsy termében, 
az „Ecce Homo” mellé vásárlás útján végre, hazaérke-
zett, pár év óta együtt látható a Trilógia.   (A „mo-
sónők sorozat” egyik kisebb méretű darabjával büsz-
kélkedhet a marosvásárhelyi Bernády-gyűjtemény. 
Az értékes festmény a múlt század elején került Bu-
dapestről Marosvásárhelyre, amikor Bernády György 
egykori marosvásárhelyi polgármester 1913-ban a vá-
ros képtárának megnyitására hatvannyolc festményt 
kért letétbe a budapesti Szépművészeti Múzeumtól, 
hogy a legjobb magyar művészek alkotásaival népe-
sítse be az általa megálmodott Kultúrpalotát. A kép-
tár anyagát a város vásárolta további tizenöt alkotás-
sal bővítette, így nyolcvanhárom festmény képezte a 
gyűjtemény törzsanyagát. A trianoni békeszerződést 
követően a Budapestről kölcsönzött munkák a ro-
mán állam tulajdonába kerültek. Egy fennmaradt ro-
mán nyelvű jegyzőkönyv A mosónő címen jegyzi, a 
hatalmas méretű vásznairól híres Munkácsy kisebb 
méretű, 29 centiméter magas és 98,5 centiméter szé-
les festményét. 1940–1944 között, amikor Észak-Er-
dély Magyarországhoz tartozott, a festményeket nem 
vitték vissza Budapestre gondolván, hogy a magyar 

állam határain belül marad a gyűjtemény. 1944-ben 
azonban a visszavonuló csapatok magukkal akarták 
hurcolni a festményeket, de Bordi András, a képtár 
akkori igazgatója elrejtette a remekműveket a Kultúr-
palota pincéjében. A kommunizmus éveiben időn-
ként látogatható volt a gyűjtemény néhány darabja a 
marosvásárhelyi képtárban, de a festmények többsé-
ge évtizedeken keresztül raktárak és pincék mélyén 
porosodott. A klasszikus magyar művészek képeiből 
Árnyak és fények címmel 2000-ben nyílt tárlat, így 
a Bernády-gyűjtemény darabjai jelenleg a marosvá-
sárhelyi Kultúrpalota kiállítótermeiben látogatható 
állandó kiállítás anyagát képezik. Itt Mosónők címen 
szerepel a festmény. Munkácsy előszeretettel ábrázolt 
tájképein mosónőket: a vízparton görnyedező mosó-
nők látványa hozzátartozott az egykori falusi táj pa-
norámájához, és ezek a festmények a tájkép és a népi 
életkép szerencsés ötvözetei. „Munkácsy Vásárhelyen 
kiállított festménye nem a rá jellemző, hatalmas tab-
lók egyike, de érett alkotás. Értéke körülbelül 300 ezer 
euróra tehető” – mondta el az 1880-as években készült 
képről Soós Zoltán régész, a Maros Megyei Múzeum 
jelenlegi igazgatója. „A Mosónők főként csodálatos 
színei miatt értékes, koloratúrája a 18. századi Barbi-
zon-iskolára jellemző, és az ábrázolás finomsága mi-
att megkapó” – vélekedett Cora Fodor muzeográfus. 
Forrás: https://kronikaonline.ro/kultura/mosonok_
munkacsy_vasznan 

Aki teheti, tekintse meg Hatvan Városában a Millisits 
Máté kurátor által szervezett Munkácsy kiállítást 2020 
okt. 11-ig.

 Ezen a tárlaton a címoldalunkon szereplő „Mo-
sónők I.” más szögből és bekeretezetten látható. 

 Zwollei Harangszó – 2020/6-72
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h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/482156842455279/ 

Millisits Máté művészettörténész testvérünk azt ígér-
te, hogy Munkácsy sokrétű holland kapcsolatairól ír 
majd nekünk egy kiadós tanulmányt, amelyet előre is 
köszönünk.

Trianon 100

 Somogyfajsz, Krisztus Király templomát a falu közös-
sége építtette 1920-ban.

A templom színes ablakainak elkészítésére pedig Róth 
Miksát kérték fel.

The Windows 
Lord, how can man preach thy eternall word?
He is a brittle crazie glasse:
Yet in thy temple thou dost him afford
This glorious and transcendent place,
To be a window, through thy grace.
 
But when thou dost anneal in glasse thy storie,
Making thy life to shine within
The holy Preachers; then the light and glorie

More rev’rend grows, & more doth win:
Which else shows watrish, bleak, & thin.
 
Doctrine and life, colours and light, in one
When they combine and mingle, bring
A strong regard and aw: but speech alone
Doth vanish like a flaring thing,
And in the eare, not conscience ring.
George Herbert (1593–1633)

*…

Templomablakok 

Vas István fordítása

Örök igédet hogy hirdetheti

Az ember? Csak repedt üveg.

Uram, a te kegyelmed ad neki

Fényes és transzcendens helyet:

Templomod ablaka lehet.

 

Csak amikor magadat az üvegre

Fested, és életed süt át

A szentbeszéden, úgy nyer növekedve

Tüzet és színt és glóriát

A gyöngeség és tompaság.

 

Doktrína s élet, ritka keverék,

Színnel a fény, erőt ez ad.

Csillog s enyész az, ami csak beszéd,

És felfogja a szavakat

A fül, de nem az öntudat.

Þ
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József Attila: Bús magyar éneke (1922)
Száll az ének a mezőnek, esti szellő hollószárnyán,
Valami kis kopott ember énekelget búsan, árván
Bolondságról, szerelemről, kora őszről, illó nyárról
S körülötte elterülő néma magyar pusztaságról.
 
Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.
 
Titokzatos messzeségben Istent keres magyar hangja,
Régi honát, testvéreit – mást se tehet – siratgatja.
Piros kedve pillangó volt, sárba fulladt ott Erdélyben,
Zöld reménye foszlányai meghaltak a Felvidéken.
 
Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.
 

Nincsen csak egy citerája, húrjai az égig érnek,
Rajt’ pengeti balladáit véres könnynek, könnyes vé-
rnek.
Mámor esték elszállottak, ott fagytak a Karsztok alján
S ismeretlen menyasszonya tört liliom, olyan halvány. 
 
Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.
 
Nem nézi a délibábot, túl van az már a határon,
S elkerüli zárt szemét az incselkedő pajkos álom.
Holt vitézek sírtájára hullat dalt és nefelejcset
S fohászkodik: Uram, Hazám el egészen ne felejtsed 
!
 
Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.

TRIANON 100

A sátoraljaújhelyi Szárhegyen, az 1936-ben elkez-
dett Magyar Kálvária műemlékegyüttes újabb mű-
alkotását avatták fel a Trianoni békediktátum 100. 
évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen, 
2020 június 6-án

 Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs......

A Centenáriumi Turulszobor MATL PÉTER munkácsi 
szobrászművész alkotása
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„A mai nap emlékezés és ünnep. Emlékezés a mél-
tatlan Párizs melletti békediktátumra, a szétszakí-
tottságra és a szomorúságra. De ünnep, mert meg-
maradtunk, hogy sikeresek vagyunk, hogy kezet 
nyújthattunk a környező népeknek, és végre olyan 
kormányunk van, aki kiáll a határon belül és túl élő 
honfitársainkért, hiszen összetartozunk „– mondta 
Szamosvölgyi Péter, Sátoralyjaújhely polgármes-
tere.- Ahogy a múlt században a Kálvária, úgy a 
Centenáriumi Turul-szobor is közadakozásból ké-
szült. A 14 bástya az elszakított országrészeket és a 
hazaszeretetet jelképezi a 100-ik országzászlónál. A 
Magyar Kálváriára a fájdalmak útjaként és Trianoni 
emléksétaként is tekintenek: harmincnyolc telepü-
lés nevét őrzi az elszakított országrészekből Az első 
stáció Kassa, Szent-Erzsébet városa, a magyar sza-
badságharcok szentelt városa. Ezt az óramutató já-
rásával ellentétes irányban követi Lőcse, Szepes vár-
megye székhelye, majd Kassa, Lőcse, Késmárk, Igló, 
Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya, Nyit-
ra Krasznahorka, Trencsén, Komárom, Pozsony és 
Eperjes városán át egészen Ungvárig, amely az utol-
só – 14. – stáció. 

„Ezeréves történelem áll mögöttünk, ezért mi felül-

emelkedünk az itt és most korlátain. Mi látjuk Po-

zsonyban Bratislavát és Kolozsvárban Clujt. Látjuk, 

mert magyarul nézünk a világra. Látjuk a hazát a 

magasban, de látjuk a fűszálak alatt is. Ha magya-

rul nézel, elfogadod, hogy a szlovák szlovák marad, 

a román pedig román. Látjuk szomszédjainkban azt, 

ami elválaszt, de azt is, ami összeköt. Aki magyarul 

néz a világra, Szent István szemével lát. Szent István 

szemével látni a XXI. századot azt jelenti, hogy mi a 

velünk élő népekkel akarjuk naggyá tenni a Kárpát-

medencét.” Ma is ezen a fundamentumon áll a ha-

zánk! „Megnyitottuk szívünket a kereszténység előtt, 

Isten igéjét meghallottuk, megfogadtuk, és állva tet-

tük, ha tettük” – emlékezett vissza beszédében Orbán 

Viktor. A miniszterelnök leszögezte: „minden ember 

azonos állapotban születik, és semmi sem emel fel, 

csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és 

a gyűlölség.”  

 A teljes beszéd szövege: https://pestisracok.
hu/nezze-meg-orban-viktor-trianoni-unnepi-
beszedet-video/

Þ
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 Száz éves tanúságtétel és számonkérés Tria-
non ellenében

Istenhez fellebbezett ítélet
Írta és a békeszerződés aláírása órájában a budapesti 
Kálvintéri templomban elmondta Barabás Samu 
kolozsvári esperes 1920. június 4-ik napján

Atyám! a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. 

Lukács XXIII. 46.

A Krisztus már elbukott. Keresztfáját megácsolták. 
Sírját megásták. A nagy sziklatömböt is lefejtették. 
Minden úgy történt, amint megjövendölte. Keresztfán 

csüng. Megcsalták. Tanítványai is megbotránkoztak 
benne. Kígyókat melengetett kebelén. Lázas álmaik 
szétfoszlottak. Júdás pénzért elárulta. Amíg a Mester 
a Gecsemánéban élet-halál harcát vívja és a halálos 
verejték nagy cseppekben gurul arcán végig: a tanít-
ványok nyugodtan alusznak. Péter a főpap udvarán 
háromszor egymás után tagad meg vele minden kö-
zösséget. A kereszt alatt János az egyetlen koronatanú-
ja a véres tragédia utolsó fejezetének. 

 Ezek láttára nem csuda, ha a Mester a kereszt 
rettenetes kínjai közepette egy pillanatra azt hiszi, 
hogy az Isten is levette róla atyai kezét.

 Én Istenem! Én Istenem! miért hagytál el en-
gemet? 

 A következő pillanatban már undorral fordul 
el a fődről, hol gyarló és vérszomjas emberek kontár-
kodnak Isten örök időkre szóló világrendjébe. A 
szinédrium ítéletét Istenhez fellebbezi:

Atyám! A te kezedbe teszem le az én lelkemet.

 A történet megismétlődött. Keresztet ácsoltak, 
mélységes sírt ástak és nagy sziklatömböt feszíttetek le 
újra. Messiást feszítenek ebben az órában Trianonban. 
Magyar nemzetnek hívják ma a Messiást. Megcsaltak, 
megtagadtak és elárultak minket. Még véreinkben is 
csalatkoztunk. Míg nemzetünk dísze, virága dús pa-
takokban ontotta vérét éspedig legfőképpen idegen 
érdekekért: itthon hazug és üres jelszavakkal lelket-
len izgatók a legszélsőségesebb demagógiával nyug-
talanították a lelkeket. Akik előtt magyaros vendég-
szeretettel nyitottuk meg kapuinkat és az anyagi jólét 
és boldogság lehetőségeit biztosítottuk számukra: a 
legválságosabb időkben ellenünk fordultak és hamis 
tudományuk vélt igazságaival tengelyéből emelték ki 
ezer éves államunkat. Költőink, művészeink, íróink és 
tudósaink is nem mindig az örök szép és igaz kristály-
forrás vizében fürösztötték a magyar lelkeket. Nemze-
tiségeink pedig áruló Júdásaink lettek.
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 Csalódtunk mindenkiben. De 
legszőrnyüségesebben a művelt nyugatban.

 Lássuk csak, mit várhatunk a művelt nyugattól 
és mit kaphatunk a művelt nyugattól és mit várhat tő-
lünk a művelt nyugat? 

 1. Michelet, Franciaország nagy történetírója 
még nem is olyan nagyon régen így írt: „mikor fog-
juk adóságunkat leróni azzal az áldott néppel a nyugat 
megmentőjével szemben?” 

 Roosewelt, az Unió volt elnöke az elragadtatás 
hangján szólott rólunk: „az egész civilizált világ adó-
sa Magyarországnak. Nincs illusztrisabb történelem, 
mint a magyar nemzet történelme.” Ezen és ezekhez 
hasonló nyilatkozatok után jogosan várhattuk, hogy 
a művelt nyugat előtt fölnyílik a világtörténelem és 
annak lapjairól olvasni fogja évszázados nehéz küz-
delmeinket és szenvedéseinket, amidőn török és tatár 
elsősorban is az ellene irányzott csapásait testünkkel 
fogtuk fel. Vártuk Olaszországtól az olasz egység és 
nagyság szolgálatában Garibaldi zászlója alatt elhullott 
magyar hősök vérének árát. Vártuk mindannyiuktól a 
megértését már annak, hogy nekünk semmi részünk 
sem volt a világháború felidézésben. Semmi érdekünk 
sem ütközött össze más államok érdekével. Vártuk mi 
is sok évszázados szolgaságunkból a feltámadást, ami-
kor cselekvési szabadságunkkal élve kirobbanthatjuk 
lelkük szárnyait és beigazolhatjuk a nagyvilágnak, 
hogy a szabadság, testvériség és egyenlőség fogalmá-
nak gyakorlati alkalmazásában első helyen áll a Scotus 
Viatorok megfizetett tollaival megrágalmazott magyar 
nemzet. És végül vártuk, és azt már joggal meg is kö-
vetelhettük, hogy a művelt nyugat megtartja azokat a 
feltételeket, amelyeket Wilson beszédeiben, írásaiban 
és három ízben kiadott pontjaiban a „Fehérház” or-
mairól a világba dörgött és amelyeket 1918. november 
hó 5.-én az összes nagyhatalmak elfogadtak és aláírtak 
és amelyekkel való hivatkozással tettük le a fegyvert. 
Azt hittük, hogy az egész világ magyarbecsülettel van 
tele. Reméltük, hogy legalább a tizenkettedik órában 
észbe kapnak, avagy a lelkiismeretük oly hatalmas 
erővel támad ellenük, hogy kezükből kiesik az olló, 
amellyel négy felé akarják szabni Szent István király 
palástját.

 2. Mindezekkel szemben kaptuk a Krisztus 
sorsát , a Krisztus keresztjét. Élet helyett halált, bé-
keszerződés helyett halálos ítéletet, elismerés helyett 
gúnyt, pálma helyett töviskoszorút, baráti kézszorítás 
helyett rabláncot. Népek önrendelkezése helyett vad 
népek szabad rendelkezését velünk: szeges ostorral, 
görcsös botokkal, börtönök penészes falaival, vagyo-
nunk elrablásával, leányaink és asszonyaink meggya-
lázásával. Hazug jelszavakkal a művelt nyugat csapdát 
állított fel nekünk és mi elhittünk mindent. Elhittük 
amit Wilson mondott: „mi Ausztria Magyarorszá-
got semmi tekintetben sem akarjuk megkárosítani és 
hogy nem a mi dolgunk, hogy a népek belső beren-

dezéseivel foglalkozzunk. Népeket és tartományokat 
nem lehet egyik állam felelősségéből egy másikba át-
tolni, mintha csak tárgyakról, vagy kövekről volna szó 
valamely játékban, ha mindjárt az erő egyensúlyának 
nagy játékában is, amely mindörökre diszkreditálva 
van.” 

 Wilson békéje helyett Clemenceanu 
hóhérkötelét kaptuk. Balkáni erkölcsök letörése 
helyett balkánizálódott a művelt nyugat. Győzelmi /?/ 
őrjöngésükben „szilárd, igazságos és tartós békének” 
nevezik hóhérmunkájukat. Földarabolták Magyaror-
szágot, hogy Franciaország félelemtől halálsápadt ar-
cáról eltüntessék a hullafoltokat. Ember tervez, Isten 
végez. Az események mennek a fatális kifejlés felé s 
nem befolyásolja, nem érinti őket, amit a tanácsko-
zó államférfiak kieszelnek. / The Dynasts: An Epic-
Drama of the War with Napoleon. Szerző: Thomas 
Hardy 1840-1928/

 3. Ezek után a művet nyugat nem várhat tő-
lünk mást, mint a legteljesebb undort, a legádázabb 
gyűlöletet és bosszút mindhalálig. Nem magyar az 
akiben nincs undor és gyűlölet a nemzet hóhéraival 
szemben, akinek nem szorul ökölbe keze, hogy rá-
csapjon a gazokra, akik megrabolták ezer éves drága 
hazánkat, akik 325.411 négyszögkilóméteres testünk-
ből leszakítottak 232.227 negyszögkilómétert, hogy 
árulóinkat jutalmazzák meg vele, nekünk csak 93.184 
négyszögkilómétert hagytak, hogy a maréknyi terü-
leten teljesen nyílt határok között egészen védetlenül 
folytassuk és töltsük be világtörténelmi hivatásunkat 
20.000.000 lélek helyett 7.800.000 lélekkel. A kocka 
elvettetett. Vegye tudomásul a művelt nyugat, hogy 
magyarok és székelyek háborgó Vulkán leszünk Euró-
pa közepén, folytonosan dübörögve..... Isten ostora le-
szünk, szüntelenül háborgatva megrablóinkat...... Fog-
nak még így imádkozni: a magyarok nyilaitól ments 
meg minket Uram!   A világ összes ágyúival szemben 
fölnyitjuk koporsónkat. Föltámadunk, élni fogunk 
mert élni akarunk! Nem emberek tanácsa, nem a mű-
velt nyugat, Isten adta nekünk szép hazánkat. Határa-
inkat láthatatlan kezeivel Ő húzta ki nekünk örökre és 
mozdíthatatlanul. És mi ezeket visszaszerezzük, ha ég 
és föld összeroppannak és ha a pokol összes ördögei 
szövetkeznek is ellenünk. Az igazság parittyaköveitől 
még hullani fognak pórba hatalmas Góliátok.

 E földön mi is, mint a Messiás, elvesztettük 
perünket. Trianon keresztjén mi is kérdezhetjük: Én 
Istenem! Én Istenem! Miért hagytál el engemet? Mi is, 
miként a Mester, fellebbezzük meg igazságos ügyün-
ket az egyetlen igaz bíróhoz: az Istenhez. Atyám a Te 
kezedbe teszem le lelkemet...... 

Indokaink a következők:

 Földi bíráinkat nem a világ rendjén ejtett 
csorba kiküszöbölésének gondolata vezette, hanem 
a bosszú azért a sok szégyenért és gyalázatért, mely 
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az összes harctereken érte őket nemzeti hőseink iz-
mos karjainak csapása alatt. Amit karddal kezükben 
és más gyilkos fegyverekkel a harctereken elérni nem 
tudtak: sorainkat megfizetett agitátorokkal ingatták 
meg. Hazug jelszavakkal mindenkit megtévesztettek 
és a Népszövetségről világba kiáltott igéktől megbű-
völten, a Krisztus egy akol és egy pásztor gondolatá-
ra emlékezve, jó reménységgel vártunk egy igazságos 
ítéletet, mely reánk nézve az elmondottak figyelem-
bevételével csakis felmentő lehetett. Erre a felmentő 
ítéletre WILSON elvei teljesen feljogosítottak minket. 
Meglepetésünk és csalódásunk egészen természetes. 
Halálos ítéletünkkel az Antant egy sorba került azok-
kal a farizeusokkal, illetőleg a szinédrium tagjaival, 
akik halálra ítélték az Isten fiát. Most már a második 
halálos ítélet is belekerült a világtörténelembe. Az 
utánunk jövő nemzedék mindenha teljes undorral és 
ádáz gyűlölettel fogják olvasni ezt a két teljesen egy-
forma halálos ítéletet. Ölni akartak akkor is, most is. 
Argumentumuk volt nem volt akkor sem, most sem. 
Zsidó törvények szerint az istenkáromlás és a temp-
lomgyalázás bűnéért járt ki a halálos ítélet. Pénzen 
vásárolt hamis tanúk eskü alatt bizonyították az Isten 
fiára ezt a két halálos bűnt. Ez a mi esetünk is. Éppen 
most ebben az órában írják alá Trianonban az úgyne-
vezett békeszerződést, amelyben elismertetik velünk, 
hogy mi voltunk a világháború okozói és így megér-
demeljük a sorsunkat. Tehát az alvilág összes szörnyeit 
rozsdás láncaikról mi szabadítottuk el, hogy tépjék és 
marcangolják az emberiség testét. Sok millió boldog 
családi fészket mi borítottunk fel. Érettünk lett hősök 
temetője az egész világ. Érettünk a sok csonka-bonka 
katona, a sok özvegy és árva. A nagy könny és vér-
óceán miattunk hömpölyög északtól délig és kelettől 
nyugatig.

 Hamis vádak, hamis tanuk, hamis bírák! El ve-
letek!

 Atyám a te kezedbe teszem le az én lelkemet.

 Hiszünk Te benned és így hisszük, hogy nagy-
péntek után a mi számunkra is elhozod a húsvétot.

 Hitünk nem kétséges. Bujdosó magyarok és 
székelyek bízzatok! Haza megyünk. Hívnak a temetők, 
hol apáink porai pihennek. Hívnak a templomok, ahol 
kereszteltek, ahol házasságot kötöttünk, ahol Isten oly 
sokszor meghallgatott minket. Hívnak a gyermekkor 
édes emlékei, az ifjúkor szép álmai, a férfiúkor nehéz 
küzdelmei. Hívnak gyermekeink, unokáink. Hívnak a 
völgyek, a halmok, a hegyek, a sziklabércek, a virágok 
a madarak. Hív minden és mi megyünk, rohanunk a 
mi szép, a mi tündérországunkba, csak szóljon a har-
sona, csak halljuk a vezér szavát. Nincs a világnak any-
nyi szuronya, mely képes lenne megállítani mindet a 
Királyhágón: Erdély kapujában. Velünk lesz az Isten: 
fellebbezésünket meghallgatja, és haza segít minket 
is ezer vész és akadály ellenére is, mint Izráel népét a 
Verestengeren.

 Ha Isten velünk ki lehet ellenünk?

 Népek és nemzetek hatalmas Istene! Mennyei 
Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! Hozzád menekül-
tünk, mert csak szárnyaid alatt találhattunk vigaszta-
lást és erőt megpróbáltatásunk nagyon szomorú ide-
jében. Körülvettek minket a halál félelmei. Nem a mi 
halálunkra gondolunk, hanem nemzetünk és imádott 
magyar hazánk halálára, amelyre felkészült az egész 
világ. Könnyhullatás lett a mi kenyerünk. Szomorú-
ságra fordult a mi örömünk. Hálátlansággal fizetett 
nekünk a világ, miként szent Fiadnak: az Úr Jézus 
Krisztusnak, akit a bűnös emberiség megváltására 
küldtél, hogy új és szent élet fakadjon mindenfelé, hol 
gyönyörűséges tudománya: az evangélium felcsendül 
ajkain. Új eget és új földet vártak az idők teljességé-
ben Ő tőle, amelyben lakozik az igazság. Minket is 
Uram te küldöttél te hoztál ki az ős hazából, hogy itt 
legyünk őrállói és védelmezői azoknak az igazságok-
nak, amelyekért vértanúi halált halt a te szent fiad. Vi-
lágtörténelmi hivatással és paranccsal telepítettél itt le 
minket. És mi felemelt fővel és nyugodt lelkiismeret-
tel merünk előtted Uram megállni, hogy egy évezre-
den keresztül parancsod szerint éltünk új hazánkban. 
Testvérként öleltük keblünkre más nyelveken beszé-
lő gyermekeidet és minden erővel arra törekedtünk, 
hogy a Te országod növekedjék, hogy a vakok lássa-
nak, a süketek halljanak, a sánták meggyógyuljanak, 
s a szegényeknek is hirdettessék az evangélium: az az 
örömhír, hogy ők is a Te gyermekeid. Mind hiába! A 
Megváltó taníthatott, mint még senki más, gyógyítha-
tott mint a világ egyetlen orvosa sem, a kétségbeesett 
anyának a halálból visszaadhatta gyermekét: még is 
keresztfát ácsoltak számára. Így mi is betölthettük vi-
lágtörténelmi hivatásunkat: mégis keresztfát faragtak 
a mi számunkra is.

 Ha nem tudnók Uram, hogy Te nem hagysz 
minket is örökre mélységes sírunkban, hogy a Te or-
szágodban az ártatlanok nem pusztulhatnak el és hogy 
a gonoszság csak rövid ideig tartó győzelmet érhet el: 
kétségbe kellene esnünk, de így: hisszük Uram, hogy 
nem hagysz el minket, hanem velünk maradsz megál-
dó és megszabadító Szentlelkeddel a mi Urunkért az 
Úr Jézus Krisztusért örökkön örökké! Ámen!

Krónika: A gyülekezet nagy része megszállott terü-
letekről való volt nagy többségben azonban az erdé-
lyiek voltak. Hangos zokogásban tőrt ki a közönség. 
Siratta az egész gyülekezet, de nemcsak, hanem az 
egész nemzet ezer éves szép hazánk feldarabolását. /
Nt.Juhász Zoltánnak, az utrechti teológiai akadémia 
volt hallgatójának, Barabás Samú ükunokájának kö-
szönjük ezt a dokumentum értékű prédikációt. Bara-
bás Samú 1863-ban szül. Désen, elhunyt Budapesten, 
1948 nov. 27-én./

Þ
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BUDAPESTI HIRLAP – 1920.06.05.

XL.évf. 134.sz. – 1920.06.05.

Elvégeztetett! Budapest, jún. 4.

Ma délelőtt tiz órakor megkondultak a harangok, 
minden templomban szólt az orgona és az égbe szállt 
a magyar imádság, a magyar bánat, a magyar könyör-
gés. Az utcák forgalma megállt. A kereskedők becsuk-
ták boltjukat. Az iskolákban elnémult a tanitó rendes 
tanítása, hogy a mai fekete napot szavával bevésse a 
gyermekvilág lelkébe. Ezrek és ezrek zarándokoltak 
kegyeletes nemzeti emlékek elé. A nemzetgyülés el-
nöke beszédet intézett arról, hogy ez a békeszerződés 
ugy erkölcsileg, mint anyagilag lehetetlenségeket tar-
talmaz és lehetetlen dolgokra senki sem kényszeríthe-
tő. A református templomban a Kálvin-téren Barabás 
Samu esperes, maga is menekülő, olyan imádságot 
mondott, hogy hallgatósága hangos zokogásra fakadt.

Egy szörnyű, egy óriás lelki tiltakozás volt ma e fővá-
ros minden lélekzetvétele azokban az órákban, a mi-
kor a Trianonban aláírták a magyar békeszerződést.

Mégis ez az aláírás azt jelenti, hogy tudomásul vet-
tük, elfogadtuk a valóságot, a mely ellen tehetetlenek 
vagyunk e pillanatban. Nem rosszhiszemüen, nem 
mentálisz rezervációval, hanem fizikai kénytelenség-
ből. A hogy Krisztus egykor vállára vette a keresztet. 
Váltunkra vettük ma a békekeresztjét. De nem minket 
feszitettek fel rá. Mi csak visszük. Erre a keresztre is az 
Igazság van felfeszitve és nekünk kell, a kiknek vállá-
ra tétetett, az Igazságot élve levennünk róla. Az teszi 
könnyebbé a kereszt sulyát, hogy az Igazságot visszük 
rajta. De csak a sulya könnyü. Az Igazság levétele és 
diadalra juttatása nagy, nehéz és keserves munka lesz. 
Rablók és tolvajok jöttek és kifosztottak bennünket: 
ezt csak kezünk munkájával, arcunk verejtékével pó-
tolhatjuk. Pogányok ültek örökünkbe és őket onnan 
kitudni nem lehet, csak félelmetesebb, nagyobb erköl-
csi, kulturai és férfiui erővel. Forradalmak megdulták, 
megbontották erkölcsi integritásunkat, megszaggatták 
ősi alkotmányunkat, megtépték társadalmi rendünket 
és békénket, kipusztitottak bennünket vagyonunkból, 
szerzeményünkből, elszedték tőlünk egy élet munká-
jának drága gyümölcsét, lerombolták hagyományain-
kat, az állami rend kapcsait meglazították, a kölcsönös 
szeretet helyébe plántálták közibénk a gyülöletet, a 
boszuállás szenvedelmeit ránk szabadították, elpré-
dálták minden fizikai és erkölcsi erőnket és most seb-
zett és meztelen testünkre teszik rá egy békeszerződés 
vasbilincseit, melynek föltételei teljesíthetetlenek.

Így állunk a világban 1920 június negyedikén. Erről 
kiáltoztunk ma – még az a száj is, a mely néma maradt 
összeszoritott fogával — templomban, utcán az égre.

De tudjuk: Európa nem akarja még kiáltásunkat meg-

hallani, az Égnek nincsen szüksége a mi kiáltásunkra. 
De egyszer meg kell hallania ezt a kiáltó szót: önönma-
gunknak. Nekünk kell, hogy a vesénkbe vágjon, kell, 
hogy a lelkiismeretünkbe hasítson, mert mi vagyunk 
az az elátkozott nemzedék, mely ezt a nemzetre hozta. 
És mi vagyunk az a nemzedék, melynek el kell ezt a 
rettenetet forditani a nemzetről áldozattal, munkával, 
magunkbaszállással, mellünk verésével és az igazság 
elszánt szolgálatával.

Nézzetek körül! Mától fogva Magyarország hivatalo-
san s Európa szemében régi területének egy harma-
dára zsugorodott össze. Mától fogva a husz millió ma-
gyar állampolgár lefogyott hét millióra. Mától fogva a 
tizenegy millió magyarból négy millió idegen népek 
zsarnoki kényére vettetett.

Miképpen teszitek mindezt jóvá, ha a megmaradottak 
nem az egyetértésben, nem a szeretetben, nem a 
munka nemes versenyében, nem a keresztényi tü-
relemben s a kölcsönös megbecsülésben keresik az 
erőt, hanem fenhéjázásban, gyülölségben, erőszak-
ban, türelmetlenségben, igazságtalanságban és önző 
szükkeblüségben.

Széchenyi István kegyelmet kért az apagyilkos számá-
ra, ha magyar, mert hisz oly kevesen vagyunk magya-
rok. Vészt hoz magára s a magyarra, az egész nemzetre 
az, a ki éppen a nagy szerencsétlenség napjaiban akar 
válogatni a magyarban. Mert szükségünk van a nagy 
tusában, a nagy helyrehozásban, a nagy újjászületés-
ben mindenkire, a ki magyar, a ki magyar akar lenni, 
a kinek itt élni-halni kell, a kikkel egy életen át egy 
kenyéren éltünk, a kiknek valaha a poharából ittunk, 
a kikkel együtt örültünk, a kikkel együtt szenvedtünk 
börtönt és üldözést.

Mindre szükségünk van, a kik itt maradtunk, hogy 
mai fogadalmunkat beválthassuk és visszahozhassuk 
azokat, a kiket önkény és erőszak elszakitottak tőlünk. 
A történelem rettenetes bélyeget fogna azokra sütni, 
a kik a megpróbáltatás ez idején nem az egyetértést 
munkálnák, a kik nem szétvert nyáj megrettent juha-
it iparkodnának összeszedni, hanem a duló farkasok 
példáját követve járnának közöttünk prédát keresve.

A közpálya szolgálata ma önfeláldozás a komoly fér-
fiak részéről. A polgárok sorsa pedig türés, lemondás 
és inség. Ki az a lelketlen, a ki ezt a tragikus helyzetet 
sulyosbitani merné? Nagy emberi erkölcs, nagy férfi-
as önérzet, nagy keresztény erény és becsületes nagy 
hazafiság az, a mit mindenkitől várnunk, sőt követel-
nünk kell, hogy keresztünk alatt le ne roskadjunk és a 
fölfeszitett igazságot ismét sorsunk trónjára ültethes-
sük.

Budapesti Hirlap,1920-06-05



 Zwollei Harangszó – 2020/6-710

Vitéz Ferenc: A Lelkifurdalás Könyve

Nem tudom, ki hogy van vele, de nekem gyakran 
szokott lelkifurdalásom lenni. Elsősorban azért, 
mert nem tettem meg mindent, amit kellett volna – 
vagy nem tettem meg mindent érte

Vegyünk egy egyszerű esetet! Megígértem valamit, és 
nem sikerült teljesítenem. Ez bárkivel előfordulhat, 
még csak jellemhiba sem kell hozzá, mert közbeszól-
hatnak a „körülmények”. Nem mértem föl kellően az 
időt és helyet, a lehetséges akadályokat, a tőlem függő 
és tőlem független tényezőket. Az ígéretemből tulaj-
donképpen a reményem szólt ki: megígértem, mert 
annyira „szerettem volna”. Nos, ezért is én vagyok a 
hibás, hiszen rosszul ítéltem meg a helyzetet, és hagy-
tam, hogy a reményeim uralják a döntéseimet! Mert 
az ígéret is döntés.

A lelkifurdalás lényegében abból adódik ilyenkor, 
hogy lehetőségeim fogytán a remények szóltak helyet-
tem, feltételezve, hogy az ígéretem nem volt eleve ha-
zug. (Hiszen a hazugnak nincsen lelkifurdalása – ezt 
tapasztaljuk ma is, következmények nélkül.) S a re-
mény persze nem csak „úgy” van; a reményt mindig a 
vágyak táplálják – s ki lehet jelenteni, hogy vágyainkat 
gyakran összekeverjük a reménnyel. Mint a következő 
példában.

„Milyen országban szeretne élni?” – kérdezik a fiata-
lok. Erre azt válaszolom, hogy olyan országban, ahol 
az én helyemben majd azt mondanátok, hogy tart-
sák tiszteletben azt generációnyi, most már harminc 
vagy még több év korkülönbséget, ami közénk nőtt. 
Ne azért tartsátok tiszteletben, mert én ennyivel ko-
rábban születtem, tehát ennyivel idősebb vagyok, 
mert az életkor nem érdem. (Ha már nagyszülő korú 
lennék, s lassan már lehetnék, még jobban érezném 
ezt az „érdemtelenséget”.) Hanem azért tartsátok tisz-
teletben, mert én hittem valamiben, és a hitem adott 
nektek életet, a hitem nevelt föl benneteket, és a hitem 
nem hagyta, hogy elpusztuljatok. Sőt most is hiszem, 
hogy a ti sorsotok nem a pusztulás lesz – mert akkor 
az én életem is hiábavaló volt. Lehet, hogy még vissza 
is kérdeznék: „Ti milyen országban szeretnétek élni?” 
Csakhogy erre a válaszra, így a visszakérdezésre sincs 
lehetőségem, mert nem szólítanak meg. Hiszen már 
fölösleges vagyok.

S ha nem szólítanak meg, ha a kérdésemre nem kapok 
választ, az részben az én bűnöm – tehát ezért is lehet 
lelkifurdalásom, mert nem adtam pontos jövőképet 
–, részben pedig a körülményeket okolhatom miatta, 
mert az alakításukhoz nem volt elég az erőm, a tehetsé-
gem, nem volt rájuk hatásom. Valamit rosszul tettem. 

Engedtem talán az ideáknak, nem mérve föl kellően a 
tárgyvalóságot? Nem mértem föl az emberi tudatlan-
ság erejét, az ösztönökbe férkőző gonoszság hatalmát, 
az érdektelenség érdekét, az önmegsemmisítő hajla-
mot?

Miért is olvastam annyi verset? Vagy ha olvastam, 
miért nem tanultam belőlük – például hogy Csokonai 
szerint „földiekkel játszó”, és csak „tünemény”; Petőfi 
„förtelmes kéjleánynak” tartotta („Ki minden embert 
egyaránt ölel. / Ha rápazarlod legszebb kincsedet, / 
Az ifjuságot: akkor elhagy, el!»). S Kosztolányi, hetven 
évvel Petőfi után, már kicsiny reménnyel is beérte volna 
– mert jött a háború: „Ha volna egy kevés remény, / a 
lelketek megmenteném» – írta versében; ám a hangja 
lemondó volt, messze esett a reménytől, és megoldást 
sem látott: „Mi segítsen az életen, / varázsszer ott fönn 
sem terem / a bűvös Budapesten.»

Talán nem is való a remény annak, ki mindenért 
sopánkodik, újra Kosztolányi szavaival: „Megint es-
ett…, / de a nap is süt, untig”. S akinek legnagyobb 
öröme az aranyhala; akinek eseményszámba megy 
a sütemény, a barackbefőtt; aki előtt úgy vágtat el a 
„messzi sors”, akár a „pesti gyors”, talán meg sem érti, 
hogy az „esemény” mindig a remény igazolása – ezért 
ha nem történik éppen semmi, a sopánkodók tesznek 
róla, hogy történjék, vagy legalább úgy látsszék, mint-
ha történne. Hallok én is a „vágyvezérelt” újságírásról, 
a Körúton belüli valóságról, a tények elferdítéséről, sőt 
tudomásul nem vételéről, a megalapozatlan vádakról, 
amelyek alapját az adja meg, hogy elhangzottak, s ily-
enkor megrendül a hitem az európai étoszban. Ezzel 
kapcsolatban nincs lelkifurdalásom, csak fájdalmam 
és szomorúságom van.

Babits a „szoptatós Reményt” a léthez-kötöttség, az 
álmodva vergődés jelének tartotta; Ady reménye 
összetört volt, keserű és őrjöngő, de édeni is, álmodó; 
Juhász Gyula reményében a „föld szent színe” látszott. 
Tóth Árpád reménytelenül ünnepelte még Arany Já-
nos születésének centenáriumát is, nem beszélve 
József Attiláról, a lassú és tűnődő verséről, amelyet a 
„semmi ágá”-ról szinte mindenki ismer. Igen, hosszú 
volna a lista, ha a reményeket és vágyakat szeretnénk 
szemlézni az irodalomból – hiszen minden műalkotás 
erről vagy az ellentétéről, a csalódásról, bukásról és 
halálról szól.

De honnan ered a vágy, honnan a remény? A válasz 
egyszerű: a hitből. Ama hitből, amit ötvenen túl a gen-
erációval mögöttem lévőknek is üzennék. Ha megkér-
deznének. S szomorú vagyok azért is, mert már a kér-
déshez is kell valamilyen hit. S ha az önrombolás felé 
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rohannak, előre gyártott, idegen válaszokkal, valamit 
én is elrontottam. Ezért van lelkifurdalásom.
In: Magyar Nemzet, 2020 aug. 1.

 -

Igor Matovic látogatása Budapesten, 2020. jún.12-
én

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Budapes-
ten, hivatalában fogadta Igor Matovic szlovák kor-
mányfőt.

A miniszterelnök híressé vált savanyúságából Igor 
Matovic szlovák kormányfő is kapott, aki nem ma-
radt adósa magyar kollégájának, szörppel kedves-
kedett   Fotó: Facebook

Igor Matovič kiemelte: a történelmet nem változtatjuk 
meg, de előre nézünk és utat keresünk a kapcsolatok 
mélyítése.

– A múltat a történészeknek adnám, magyar és szlo-
vák történészek együtt kutathatnák a közös múltat. 
Szlovákiában szokás volt, hogy a politikusok szemel-
lenzőt tettek fel, ignorálták a történelmet. Aki igno-
rálja a történelmet, annak újra kell azt élnie. Trianon 
megtörtént, nem tagadjuk le, de mi a jövőbe tekin-
tünk, közös európai házat építünk – közölte.

– Elfogadtam szlovák kollégám mondatát, hogy a 
múlt mögöttem van, és nekünk a jövőbe kell néznünk. 
Ehhez keresünk társakat, Szlovákia pedig társunk le-
het ezen az úton – mondta Orbán Viktor.

– A magyar az egy sajátos teremtmény, egyedül van 
a világban. Szlávok mindig lesznek, ahogy germá-
nok, latinok és arabok is. De hogy magyar lesz-e, az 
a nyelvén, a kultúrán múlik. Ezt nehéz megérteni egy 
szlováknak, aki egy hatalmas népcsoporthoz tartozik.

A magyar népet nem a genetika konstruálja, hanem a 
nyelv és a kultúra. Ezért kérem, hogy legyen jó minisz-
terelnöke a Szlovákiában élő magyaroknak.

Van, aki ezt nacionalizmusnak fordítja, de én ezt nem 

tekintem nacionalizmusnak. Mi vagyunk a legnyuga-
tibb keleti nép, ezt menedzseljük, ha ezt megértik a 
szomszédok, minket is megértettek, és innentől Tria-
non is másképpen fest majd – emelte ki.

Igor Matovič a magyar miniszterelnök szavaira reagál-
va azt mondta, megígéri és garantálja, hogy a Szlovák 
Köztársaság minden eszközt megad, olyan környezet 
teremt, hogy a szlovákiai magyarok nyelvüket meg-
tarthassák, kultúrájukat megőrizhessék.

– Ez az identitás alapvető része. Mi olyan köztársaság 
vagyunk, amely megteremti a lehetőséget arra, hogy 
mindenki olyan nyelven tanuljon, amilyenen akar – 
mondta.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien

Csorba Béla: Egyszer és mindenkorra – a 
trianoni „adomány”

 Ha létezett a Trianon utáni kornak közös kelet-közép-
európai jelszava, az alighanem a címbe emelt politikai 
(s)óhaj volt. A nagy békecsinálás következtében lét-
rejött és felduzzadt országok – sorra vehetjük a mai 
Magyarország valamennyi közvetlen szomszédját 
és még más országokat is a térségből – közös gond-
ja volt a megszerzett területek vissza nem vehetővé 
tétele. Ennek pedig alighanem a legbiztosabb módja 
az volt, hogy a területeket etnikai értelemben olyan-
ná alakítsák, amilyennek a béketárgyalások során – a 
valóságtól teljesen elrugaszkodva – hazudták. A ki-
sebbségi értelmiségi prototípusa Van mit tanulnunk, 
na nem a politikatörténeti hazudozások terén, hanem 
amikor egy-egy ország utóbbi 100 éves történetének 
magyar vonatkozásairól olvasunk. Legutóbbi ilyen 
jellegű olvasmányom Csorba Béla könyve, s szomo-
rú látni, hogy mennyi idegengyűlöletet tapasztalunk, 
ha megszerzett területekről van szó. Csorba Béla a ki-
sebbségi értelmiségi prototípusa: az újvidéki magyar 
tanszéken szerzett oklevelet, majd ugyanezen a tan-
széken dolgozik, közben verseket ír, az Új Symposi-
on folyóirat körének belső tagja, néprajzkutató. 1990 
után beszippantja a kisebbségi politizálás forgószele, 
ahogyan délvidéki kollégáink mondják, a történelmi 
VMDK-ban (Vajdasági Magyarok Demokratikus Kö-
zössége) és ennek utódalakzataiban vállal szerepet. 
Fontos ez, nagyon is az, most mégis a kutatót idézem, 
aki az elsők között kutatta az 1944–45-ös délvidéki 
vérengzéseket, a jugoszláv kommunisták rémtetteit, 
annak a Titónak a népirtását, akit – miként Kádár Já-
nost az anyaországban – képesek voltak az ottani ma-
gyarok közül igen sokan a testvériség szimbólumának 
tekinteni, és halálakor megsiratni. HIRDETÉS Meg 
nem tűrt nemzeti kisebbségek Jelen kötet korábbi cik-
kek és dolgozatok gyűjteménye, és ilyenként tükör egy 
bizonyos téma és történelmi kor eseményeit illetően. 
Bár több fejezetre osztja a szövegeket, ezeket a temati-
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ka felülírja és átköti. Külön kis fejezetben foglalkozik 
Sinkó Ervinnel, azzal a politikus íróval, aki gyermek-
kori élmények alapján állt „azok oldalára, akiket üt-
nek”, és jutott el a kommunizmusig. Nem célja átfogó 
Sinkó-kép felrajzolása, filológiai munkával a Sinkó-
portrén végez el kisebb, fontos retusokat. De a Sin-
kó, az ideológus című dolgozat olyan Sinkó-jegyeket 
idéz, amelyekre alighanem minden kisebbségben élő 
nemzeti közösség vezető értelmiségei között találni 
párhuzamot és példát. Sinkó szerelmese kellett hogy 
legyen a kompozitországnak, hiszen így vallott: Az új 
Jugoszláviát megérteni annyit jelent, mint megérteni 
a nacionalizmus és az internacionalizmus, s politika 
és a lélek, a politika és a humanizmus viszonyát.” (87. 
o.) Ezt olvasván nem tudok másra gondolni: Sinkó-
nak, a politikusnak tudnia kellett a titói vérengzések-
ről – akkor pedig mi az értelme a fenti szövegrésznek? 
És Sinkó kiáll amellett a Titó mellett, aki ezt vallotta: 
„… nem tűrjük meg az olyan nemzeti kisebbsége-
ket, akik Jugoszláviát nem tekintik saját hazájuknak. 
S azokat a jogokat, amelyeket az új Jugoszláviában a 
nemzeti kisebbségek élveznek, megirigyelhetné sok 
nemzet.” (87. o.) Hát igen: visszatérő szöveg, a dikta-
túra kötelező kísérőjelensége. Csorba idéz egy sinkói, 
támogató választ a titói kijelentésre: „él Jugoszlávia 
népei emlékezetében az a Szent István-i Magyarország 
a maga tudatlan gőgjével, hetyke katonatisztjeivel, 
nagyzási őrületben szenvedő dzsentrijeivel». (89. o.) És 
még egy, a Sinkó nemzetfelfogására jellemző álláspont: 
szerinte a szerb és a horvát nép nemcsak szenvedni, 
harcolni is tud, szemben a magyarral, amely a legtöbb 
esetben csak szemlélője volt a többiek felszabadító 
harcának. (95. o.) Eddig nem voltam a sinkói irodalmi 
munkásság ismerője, ezek után – Hajdu Győzőre való 
utalással – mondom: nem is érzem szükségét, hogy 
jobban megismerjem. A nevét viszont feljegyzem 
oda, ahova kell. A kötet utolsó fejezete (Kinyújtott és 
levágott kezek) a szerb elitnek a szerbiai magyarokkal 
kapcsolatos álláspontjára hoz döbbenetes példákat. A 
Csongrádon született Miloš Crnjanski fiatalkorában 
sok magyar városban megfordult – Temesváron is, itt 
járt a szerb elemibe, majd a piarista gimnáziumba –, 
volt hivatalnok, újságíró, ismerte a magyar népet és a 
magyar kultúrát. Ady volt az egyik kedvence. Keresve 
sem lehetett volna találni olyan írót, értelmiségit, aki 
a szerb–magyar kapcsolatokról az új világhelyzetben 
avatottabb véleményt mondhatott volna. 1923. május 
23-án a belgrádi Politika (Политика) című újságban 
terjedelmes vezércikkben (magyarul a címe: A mi ma-
gyarjaink) fogalmazza meg véleményét. Szót ejt a szerb 
politika magyarellenes lépéseiről (a cikkben használt 
kifejezés: ütések), számba veszi a délvidéki magyarság 
helyzetét – és ez reményt keltő lehetne. De következnek 
a nem bizonyítható, rosszindulatú állítások (száz év 
alatt sem fognak megtanulni szerbül), a vádak (gyak-
ran utaznak Budapestre panaszkodni, hazudozni) és 
egy szó szerinti idézet: „Olyat tesznek ellenünk, amire 
Romániában vagy Csehországban gondolni sem mer-
nének, mert számukra mi csak parasztok vagyunk.” 

(176. o.) Először nacionalisták, s aztán forradalmá-
rok A képlet ismert: Crnjanski magyarságismerete 
hitelesítő elem, és véleménye mintegy igazolás azok 
számára, akik a magyarságellenes politika első számú 
szerepelői. Ezt a cikket további 4 követi, az ötödik 
roppant éles támadás (a magyar kultúrájú zsidók 
ellen), erre már megszólal a korabeli magyar sajtó 
is (Hírlap). Csorba összegzése szerint a cikkekből 
kiolvasható a „bűn»: a zsidó tőke, a magyar kisebbségi 
politikai elit és a magyarországi uralkodó osztályok 
között létrejövő párbeszéd elvezethet valamilyen 
társadalmi kiegyezésig. A fejezet izgalmas olvasmánya 
két szerb író közötti vita, mindkettő a magyar kultúra 
értő ismerője. Miloš Crnjanski és Todor Manojlović 
arról cseréltek vitatkozva véleményt, hogy hatott-e a 
magyar irodalom a szerbre. Az irodalmi-kulturális 
kérdésnek politikai olvasatot az ad, hogy (bizonyos 
vezető körökben) bevallott politikai cél a magyarok, a 
magyar elit ellehetetlenítése, kiszorítása a közéletből: 
meg kell szabadulni a magyaroktól. A vitát nem 
kívánom bemutatni, de fontos az, amit Crnjanski 
érvként idéz: „mi először nacionalisták vagyunk, 
s aztán forradalmárok». (186. o.) Nem mellékes 
az idézet forrása: Gavrilo Princip szerb terrorista, 
aki 1914 júniusában lelőtte Ferenc Ferdinánd 
trónörököst és hitvesét. Minden szerzőt átvett idézetei 
is minősítenek… Ugyanennek a fejezetnek még egy 
szövegére kell külön utalnom. Vladan Jojkić 1931-
ben könyvet jelentetett meg Hogyan délszlávosítsuk 
el a Bácskát és a Bánságot (Nacionalizacija Bačke 
i Banata) címmel. A közel 140 oldalas, statisztikai 
adatokkal, népességi mutatókkal, táblázatokkal 
illusztrált „etnopolitikai» tanulmány egzakt módon 
kidolgozott program a királyi Jugoszlávia számára 
arra vonatkozóan, hogy mit kell tenniük, ha egyszer 
s mindenkorra, végérvényesen birtokba akarják 
venni a trianoni politikai adományt. Szükséges 
megjegyzés: a szerbség e két régióban jelentős 
kisebbségben volt a II. világháború végéig. Hosszú 
az út a közös Kelet-Közép-Európáig Jeleznem kell, 
hogy Csorba Béla ránk, erdélyi magyarokra is értőn 
figyel. Élvezetes olvasmány volt számomra, ahogyan 
Fábián Ernő Naplójegyzeteit szemlézi, és örvendetes, 
hogy figyelmezteti olvasóit Molnár János Szigorúan 
ellenőrzött evangélium (I-II.) című politikatörténeti 
köteteire. Csorba Béla értékes kötete segít eligazítani 
a kelet-közép-európai történelem közös vagy sokszor 
azonos politikai képletek szerint működő nemzeti 
világaiban. Az azonos politikai képletek ellenére a 
közös Kelet-Közép-Európáig hihetetlenül hosszú az 
út.

A recenziót írta: Bodó Barna https://kronikaonline.
ro/kultura/egyszer-es-mindenkorra-n-a-trianoni-
badomanyr)

“Tebenned bíztunk eleitől fogva…”: Trianoni bé-
kediktátum https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/
cikk/2020/06/02/tebenned-biztunk-eleitol-fogva-
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trianoni-bekediktatum/

„Erős vár a mi Istenünk!”: Trianon - Mit veszí-
tett a magyarság és egyházunk a döntéssel https://
mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2020/06/04/
eros-var-a-mi-istenunk-trianon-mit-veszitett-a-
magyarsag-es-egyhazunk-a-dontessel/

Körbehatároltak, és mégis itt vagyunk! – száraz-
berki összetartozás Trianon centenáriumán http://
refszatmar.eu/korbehataroltak-es-megis-itt-vagyunk-
szarazberki-osszetartozas-trianon-centenariuman/ 
Pontosan egy esztendeje készülnek a szárazberkiek, 
hogy a hármas határ településeivel együtt Trianon 
centenáriumán kilencedik alkalommal élhessék meg 
a nemzeti összetartozást.

TRIANON-100: Kanadai magyarok műsora https://
www.youtube.com/watch?v=GJp-kPdbP6w

Ablonczy Balázs Trianon előadása: https://www.
youtube.com/watch?v=20ge3I6FbcI&t=3s

Összetartozunk - debreceni művészek anto-
lógiája Trianon 100 alkalmából: https://youtu.
be/9fqcn3QhzeE

Nemzeti értékké nyilvánították a vallásszabadság 
törvényét 

A Hungarikum Bizottság 2020. május 21-én, a 25. ju-
bileumi ülésén hozott döntésével felvette a Magyar 
Értéktárba a vallásszabadság törvényét, beemelve azt 
a kiemelkedő nemzeti értékek sorába.

A vallásszabadság törvénye hungarikummá nyilvání-
tásának folyamatát a Magyar Unitárius Egyház kezde-
ményezte 2017-ben. Első lépésként az Erdélyi Magyar 
Értéktár Bizottság 2017. november 20-i ülésén erdélyi 
magyar értékké nyilvánította a törvényt. Ezt követően 
a Magyar Unitárius Egyház és az Erdélyi Magyar Ér-
téktár Bizottság közösen terjesztette fel a dokumen-
tációt a Hungarikum Bizottságnak.

Az Erdélyi Országgyűlés által 1568-ban elfogadott 
vallásszabadság törvénye Erdély és a magyarság 
egyik legfontosabb szellemi kincse, amely a világon 
először mondta ki a gyülekezetek szabad, lelkiismeret 
és hit szerinti lelkészválasztás jogát, ami elejét vette 
az Európa-szerte zajló vallásháborúknak. E törvény 
kihirdetésétől számolja a Magyar Unitárius Egyház 
intézményi létrejöttét.

Kolozsvár, 2020. május 22.

 A Magyar Unitárius Egyház Sajtóosztály

Istenhite mellett tett gyönyörű tanúbizonyságot 
Freund Tamás, az MTA új elnöke

Az agy az anyag evolúciójának csúcsa, legkomplexebb 
terméke. Hogy ez önmagától, a semmiből, az ősrobba-
násból fejlődött idáig, én ezt nehezen tudom elhinni 
– nyilatkozta az Origónak adott interjújában Freund 
Tamás. A Magyar Tudományos Akadémia frissen ki-
nevezett elnöke szerint egy Teremtő szándék előzte 
meg a fizikai világ kialakulását.

Az MTA frissen megválasztott elnökével készített in-
terjút az Origo.hu, melyben a hit és a tudomány vi-
szonyáról is kérdezték a neves kutatót. Freund Tamás 
elmondta, istenfélő ember, és úgy látja,

„nincs vita a hívő és a nem hívő tudósok között, mert 
ha valódi tudósok, akkor azt is tudják, hogy egyik ál-
láspont sem bizonyítható tudományosan”.
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Mint fogalmazott, ettől kezdve hit kérdése, hogy vala-
ki elfogadja azt, hogy a ma ismert anyagi világ a maga 
tér-idő dimenzióival, az ősrobbanással teljesen cél 
nélkül keletkezett a semmiből, míg a hívő azt mondja, 
hogy az ősrobbanást megelőzte egy teremtő szándék, 
ami egy tér-idő dimenziókon kívüli, anyagra jellemző 
tulajdonságokkal nem rendelkező létezőt tételez fel.

„Egyiket sem lehet természettudományos módszerek-
kel bizonyítani, de a természettudomány fel sem tehet 
magának olyan kérdéseket, hogy mi az élet értelme, 
mi a küldetése, sorsa a nem anyagi jellegű elménknek, 
éntudatunknak, lelkünknek”

– vélekedett. Arra a konkrét kérdésre, hogy van-e Is-
ten, úgy felelt: „Én ebben hiszek, de nem tudom, és 
Teremtőnek, Gondviselőnek nevezem”. Szerinte az 
agy az anyag evolúciójának csúcsa, a legkomplexebb 
terméke. Hogy ez önmagától, a semmiből, az ősrobba-
násból fejlődött idáig, én ezt nehezen tudom elhinni. 
„A fizikusok egyetértenek abban, hogy van öt sarkala-
tos állandó, amelyeket sehonnan nem lehet levezetni. 
Ilyen a gravitációs állandó vagy az atommagon belül 
ható kis és nagy erők. A fizika írta le, hogy amennyi-
ben az ősrobbanás pillanatában a gravitációs állandó 
csak milliárdnyival kisebb, akkor az Univerzum szét-
spriccelt volna az ősrobbanás pillanatában. Ha pedig 
egy milliárdnyival nagyobb, akkor visszazuhant volna 
önmagába. Érdekes módon, és sokak szerint teljesen 
véletlenül éppen annyi lett, hogy a ma ismert Univer-
zum kialakuljon” – olvasható az interjúban.

„El lehet hinni, hogy teljesen véletlenül álltak be ek-
korára ezek a fizikai állandók, de szerintem ezt elhin-
ni jóval nehezebb, mint azt hinni, hogy egy Teremtő 
szándék előzte meg a fizikai világ kialakulását, és an-
nak számunkra ismeretlen célja van”

– tette hozzá. Megjegyezte, tiszteli az ateista barátai-
mat, mert az ő hitük jóval erősebb, mint az övé, hiszen 
egy jóval valószínűtlenebb dologban hisznek, mint ő.

Forrás: Origo.hu https://vasarnap.hu/2020/07/22/
ismet-istenhite-mellett-tett-gyonyoru-tanubizo-
nysagot-az-mta-uj-elnoke/ 

Végh Hans: In Memoriam József Végh
Nt.Végh József hollandiai lelkipásztor emlékére (Kecs-
kemét, 1925 máj. 19-Hága, 2016 jún.8) . /Annakidején 
részt vett az ouwsterhaulei beiktatásomon és 1984-
ben írásban kérte fel a presbitériumot, hogy támogas-
sa magyar istentiszteleti élet beindítását Frízlandban./

Op 1 juni 2016 is op 91-jarige leeftijd mijn vader 
overleden, József Végh. De begrafenis vond plaats op 
woensdag 8 juni 2016. De rouwdienst werd gehouden 
in de Bosbeskapel in Den Haag. Daarna werd hij 
begraven op de begraafplaats Oud-Eik-en-Duinen 
in diezelfde plaats. Mijn vader werd op 19 mei 1925 

geboren in Kecskemét, Hongarije, uit een familie van 
grootgrondbezitters. Hij bezocht het Gereformeerd 
Gymnasium in die stad, waarna hij theologie ging 
studeren aan de Gereformeerde theologische faculteit 
aan de Ráday utca in Boedapest. Hij behaalde hier 
zijn kandidaatsexamen. Hij sprak met liefde over 
hoogleraren en predikanten als Jenő Sebestyén en 
Vince Vas, die hem gevormd hebben. Daarna, in 
1948  ging hij studeren aan de theologische faculteit 
van de Vrije Universiteit in Amsterdam, toen nog 
aan de Keizersgracht. Hier haalde hij zijn doctoraal 
examen. Hoogleraren voor wie hij ontzag had waren 
Berkouwer en Nauta. Toen de communisten in 1949 
de macht grepen in Hongarije, achtte hij het niet 
raadzaam naar zijn vaderland terug te keren. In 1952 
werd hij predikant in de Gereformeerde Kerken. 
In dat jaar trouwden mijn ouders ook. Mijn vader 
diende achtereenvolgens de gemeenten van Wons 
(Friesland), Andijk, Boechout (Belgie), Amsterdam-
West, Aalsmeer en Scheveningen. Boechout was een 
soort evangelisatiegemeente. Velen voegden zich bij 
de gemeente. Hier was mijn vader in zijn element. Hij 
had de Vlamingen lief. Ook later nog sprak hij met 
liefde over zijn werk in Boechout. In Amsterdam kreeg 
hij te maken met de grotestadsproblematiek. Hij was 
zeer begaan met de oecumene, de samenwerking met 
de Rooms-Katholieke kerk, die toen nog veelbelovend 
leek. We spreken over de jaren ‚70 van de vorige eeuw. 
Toen hij 63 werd ging hij met emeritaat. Daarna 
verrichtte hij nog verschillende hulpdiensten in de 
kerk en daarbuiten. Mijn vader was verschillende 
malen lid van de Generale Synode. Hij was voorzitter 
van commissies, die handelden over leergeschillen in 
de Kerken. Er waren bezwaarschriften ingediend tegen 
de theologische opvattingen van de hoogleraren Harry 
Kuitert en Tjitse Baarda en de studentenpredikant Her-
man Wiersinga (deze laatste was overigens van 1961 tot 
1966 predikant van de Gereformeerde Kerk op Mundo 
Nobo hier op Curaçao). De verantwoordelijkheid 
om de Kerken niet te laten scheuren drukte zwaar 
op hem. Hij noemde zich spottend de „laatste 
grootinquisiteur”. Ik heb veel van hem geleerd. Hij 
stond mij, als ik het vroeg, met raad en daad bij, 
vooral met raad. Ik sprak graag met hem over kerk en 
theologie. Mijn vader was een dogmahistoricus. De 
geschiedenis van het dogma en de kerk interesseerden 
hem zeer. Hij las veel over Calvijn, Luther, Zwing-
li en Bucer. Regelmatig publiceerde hij over hen in 
kerkboden. Hij zocht de plaatsen op waar ze gewoond 
hadden. Later ging hij zich ook interesseren voor de 
Oosters-Orthodoxe kerk. Hij hield zich bezig met 
ikonenschilderen. Ja, hij was ook een kunstenaar. Hij 
maakte glas-in-lood-ramen en hij brandschilderde 
ramen. Soms werden zijn werken opgesteld op een 
tentoonstelling. Hij schonk een glas-in-lood-raam 
aan de Protestantse Gemeente van Kudelstaart, aan 
wier wieg hij stond. Hij had een atelier aan huis. Mijn 
vader had ook een grote bibliotheek met theologische 
boeken. Hij hield van standaardwerken. Maar ook 
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zijn verzameling kunstboeken mocht er zijn. Hij was 
ook geinteresseerd in kunstgeschiedenis. Nu is hij 
niet meer onder ons. Hij heeft zijn leven geleefd. Hij 
heeft zijn Heer gediend. Hij is teruggekeerd naar zijn 
Schepper, na een werkzaam leven. „Ik heb de goede 
strijd gestreden, maar het geloof behouden”, zei hij 
altijd naar een woord van de apostel Paulus. We zullen 
hem missen. Ik wil iedereen bedanken, die met ons 
meegeleefd heeft rond dit overlijden. We ontvingen 
hartverwarmende reacties.- Curaçao, 2017.—

Verder was hij voorzitter van het deputaatschap voor 
de Geestelijke Verzorging van Hongaren in Nederland 
en curator van de Johannes Calvijnstichting. (https://
www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/8c419
81945ff91cf6539b7fe499e4d6f )

Végh József színes olomkeretes művei az Aalsmeer 
polgári községéhez tartozó Kudelstart gyülekezetében 
tekinthetők meg (Protestantse gemeente Samen op 
Weg te Kudelstaart: Spilstraat 5, 1433, HD, Kudelstart.

Végh József: Jézus a hajón 

Végh József: Jézus vakságot gyógyít 

Végh József: Johannes Climacus 
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Jaap Wiegers nyugalmazott lelkész 2020 júl 12-én kelt 
írása a lutheránus templomban való találkozásunk 
emlékére. Barátja, Hans van der Horst volt a lelkipász-
tor-elődünk Ouwsterhaule és Scharsterbrug parókiá-
ján. Sok énekeskönyvet és Bibliát hozott és küldött be 
titkos módon az ellenséges Romániába.

Uit een ver verleden

De inleiding. 

In 1966 ging ik biologie studeren in Utrecht. Ook 
ging ik op zoek naar een kamer daar. Een jaargenoot 
wees mij er op dat zijn broer in het kader van een 
uitwisselingsprogramma een jaar in Praag theologie 
ging studeren en dat ik in dat jaar zijn kamer kon 
gebruiken. Toen hij terugkeerde was het zo te regelen 
dat ik in het studentenhuis kon blijven wonen. En zo 
werd Hans van der Horst mijn buurman. In die tijd 
moest er af en toe iemand naar Tsjecho-Slowakije, 
Hongarije en Roemenië om de Nederlandse 
studenten die daar waren hun geld te brengen. Ook 
andere zaken werden daar heen gebracht. Toen er een 
keer een kwestie was die voor studenten theologie 
risicovol was, vroeg Hans mij of ik een reisje wilde 
maken. Zo ging ik met mijn vriendin met de auto 
van mijn a.s. schoonmoeder op weg naar Praag om 
onder andere een proefschrift dat dat geschreven was, 
maar daar niet gedrukt kon worden, op te halen. Als 
rechtgeaard student biologie lagen op het dashbord 
van de auto een vogelboek en een flora. En passant 
namen we de trilogie van Solsjenitzin mee. Dat zou de 
douane wellicht niet welgevallig zijn, daarom waren 
ze omgekaft als Nederlandse streekromans. De reis 
verliep zonder problemen. Het proefschrift, dat ik 
voor de zekerheid in zijn geheel gefotografeerd had, 
kwam ook op papier in Nederland aan.

Het vervolg 

Naderhand heb ik meerdere bezoeken aan 
Oostbloklanden gebracht om studenten en 
predikanten te bezoeken en geld en lectuur over te 
brengen. Op een van die reizen werden we in de war 
gebracht door bordjes langs de weg, die leken een 
plaats aan te duiden. Omdat we niet naar dat plaatsje 
moesten reden we de andere kant op. Na nog enkele 
van die bordjes genegeerd te hebben kwamen we 
plotseling voor de poort van een Russische legerbasis 
te staan. Ik wist niet dat een Renault 4 (van Hans) zo 
hard kon rijden toen we de andere kant uit gingen. 
Het woord op het bordje, obchádzka, hadden we ook 
niet in ons Tsjechisch woordenboekje kunnen vinden. 
Het bleef dus een raadsel tot wij weer thuis waren. 
Toen vertelde Hebe Kohlbrugge, met wie ik inmiddels 
ook in contact gekomen was, dat dat woord Slowaaks 
was en dat de Tsjechische pendant objíždka was.

Even een paar jaar terug. Een jaar nadat Hans 
teruggekeerd was uit Praag zou er een Hongaars-talige 
student uit Roemenië naar Nederland komen. Voor 
hem werd met spoed een kamer gezocht. Omdat dat 
niet direct lukte verklaarde Hans zich bereid te gaan 
trouwen, waardoor zijn kamer vrij zou komen en hij 
in ons studentenhuis zou kunnen wonen. Ik heb bij de 
Stichting Studenten Huisvesting een stevig robbertje 
moeten knokken om hem in die kamer te krijgen. De 
dreiging dat die kamer anders niet officieel beschikbaar 
zou komen leidde tot toestemming. Zo kwam Antal 
Jozsef bij ons in het studentenhuis (5 kamers). Daar 
is hij een jaar gebleven. De laatste maand dat hij in 
Nederland was is ook zijn vrouw overgekomen. Acht 
maanden later werd in Roemenië hun zoon geboren, 
dus wij vinden dat Árpika half Nederlands is. Vele 
jaren later toen ik (inmiddels predikant geworden) in 
de Adwentskerk in Zwolle voorging, kwam ik hem in 
gezelschap van Ries Nieuwkoop weer tegen.

Ik weet niet mee alle details van al mijn bezoeken aan 
de Oostbloklanden, maar wel dat Hebe Kohlbrugge 
mij steeds instructies gaf hoe te handelen. Voor Hans 
van der Horst heb ik onder andere een diareportage 
van Praag gemaakt. Een keer heb een bezoek aan een 
predikant uitgesteld omdat ik voortdurend dezelfde 
persoon achter mij zag, die ook in etalages ging kijken 
als ik dat deed. Talloze boeken zijn, vermomd als 
streekromans door mij naar het oosten vervoerd. Zo 
heb ik op een reis naar Debrecen en Kolozsvár (Cluj) 
om studenten hun geld te brengen in opdracht van 
Hebe de douane omgekocht. In de trein van Debrecen 
naar Roemenië zei ik tegen de Hongaarse douane dat 
ik naar Kolozsvár ging, en die zetten zonder verdere 
controle een stempel in mijn paspoort. Datzelfde 
kon ik natuurlijk niet tegen de Roemeense douane 
zeggen. Na enige aarzeling accepteerden zij wel twee 
pakjes sigaretten en zetten hun stempel. Zo zijn een 
aantal Hongaars-talige liedboeken in de voering van 
mijn lange winterjas naar Roemenië gekomen. Ik 
had ze Hongarije, waar ik met het vliegtuig naar toe 
ging, binnen gekregen door op het vliegveld in de 
gaten te houden, dat alle controlebalies bezet waren 
en ben toen langzaam naar buiten gelopen. Als je 
dan buiten bent adem je even heel diep, want ook de 
cassetterecorder was veilig overgekomen.

Het einde

Aan de reeks expedities kwam een eind toen de 
Tsjechische douane pamfletten van Charta77 bij mij 
vond. Dat vonden ze niet goed. Met een groot rood 
stempel in mijn paspoort als ‘ongewenste vreemdeling’ 
ben ik teruggestuurd. Ik wist natuurlijk niet van wie 
ik die papieren had gekregen (iemand op het station 
in Rotterdam) en wat er in stond (ik kende geen 
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Tsjechisch) en aan wie ik ze moest afleveren (iemand 
op het station in Praag). Ik had wel geprobeerd 
Tsjechisch te leren, maar toen ik zei: Nemluvím česky, 
geloofden ze mij niet.

Tot zo ver een aantal herinneringen.

Dr.Hermán M. János szolgál az Antal 
Józsefék györgyfalvi gyülekezetének zwollei 

látogatása alkalmával 1992 aug. 30-án. 
A szórólapon olvasható liturgia tanúsága szerint ez 
volt a 104-ik magyar istentisztelet 1984 tavasza óta a 
frízlandi szolgálataink sorában.

Szívből gratulálunk alapító tagunknak Dr. Tóth 
Miklósnak,

a hollandiai magyar közösség Doyen-ének, 95. szü-
letésnapján.

 

Tóth Miklós 1949-ban érkezett Hollandiába. Teológiai 
és jogi tanulmányai befejezése után helyezkedett el az 
egyik nagy hollandiai biztosítótársaságnál.Tóth Mik-
lós kezdettől fogva támogatója és formálója a hollan-

diai magyar szellemi és kulturális életnek.

Mint a Mikes Kelemen Kör elnöke, az Amszterdami 
Hungária Klub 1929 akkori elnökével,

1957. május 10.-én alapítóként jegyezte be a Hollandi-
ai Magyar Szövetséget az amszterdami Kereskedelmi 
Kamaránál. Mind a mai napig szívén viseli a hollandi-
ai magyarság ügyét,

aktívan részt vesz a munkában; név szerint a Hollan-
diai Magyar Szövetség,

a Hollandiai Mikes Kelemen Kör, valamint a Hollan-
diai Protestáns Magyar

Lelkigondozó Szolgálat igazgatásában és fenntartásá-
ban.

Hálásan köszönjük Tóth Miklósnak a sok évtizedes fá-
radhatatlan munkáját,

a hollandiai magyarság ügyében vállalt szolgálatát!

Boldog születésnapot kívánunk szerettei körében!

Isten éltessen sokáig kedves Miklós!

 Szeretettel a Hollandiai Magyar Szövetség vezetősége:

Urbán Ákos- elnök

Hoeks-Györky Zsuzsa- alelnök

Landman Gábor- titkár

Paál Ildikó- pénztáros

KÖSZÖNTÉS - Tóth Miklós 95 éves

Hálás és imádkozó szívvel gondolunk református 
gyülekezeteink lelkipásztorára Dr. Tóth Miklósra, aki 
augusztus 6-án tölti be 95. életévét.

„Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és 
mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat.

Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh 
Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és 
minden következendőnek a te nagy tetteidet.

Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat az 
égig, mert nagyságos dolgokat cseleked-
tél; kicsoda hasonló te hozzád, oh Isten?!”

Þ
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(Zsoltár 71:17-19)

Mély hálával köszönjük meg neki a hollandiai ma-
gyarságért és különösen a református gyülekezetekért 
több mint 70 éven keresztül végzett szolgálatát, s kér-
jük őt, hogy ne szünjék meg imádkozni nemzetünk és 
egyházunk megmaradásáért.

Isten gazdag áldását kérjük életére és további ´imád-
kozó´ küldetéseire és szolgálatára.

„Tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban!”

(Róma 15:30)

Sok szeretettel és őszinte barátsággal,

a hágai, a rotterdami és az amszterdami magyar refor-
mátus gyülekezetek nevében

Csanády Ágnes

Van Bolhuis-Szabó Emőke és Paál Károly

Kedves Barátaim!

95. születésnapom alkalmából a legkülönbözőbb ol-
dalakról – magyaroktól és nem magyaroktól – kap-
tam jókívánságokat. Ezekért ezennel hálás köszönetet 
mondok. Sajnos nem tudok mindenkinek személye-
sen köszönetet mondani, mert ezen jókívánságok szá-
ma engem meglepett. A fontos azonban az, hogy ba-
ráti, személyes kapcsolat álljon össze emberek között. 
Ez megtörténik és ezért hálás vagyok.

Kívánok mindenkinek kellemes nyaralást és kérem 
mindenkire Isten áldását. Tóth Miklós

 

Halottaink, akik az Úrban húnytak el. Emlékük le-
gyen áldott!

Folyó év május havában, 78 évesen visszatért Terem-
tő Urához nt.Demes András evangélikus lelkipásztor, 
Argentína utolsó magyar protestáns lelkésze. http://
reformatus.ro/elhunyt-argentina-utolso-magyar-
protestans-lelkesze.html

Gróf Dégenfeld-Schonburg Pál, müncheni gyüleke-
zetünk régi tagja, a Királyhágómelléki Egyházkerület 
jóltevője (Kolozsvár, 1924 május 23 - München, 2020 
júl.16) , méltósággal hordozott betegségét követően 
97 éves korában hunyt el szerettei körében. A teme-
tési istentiszteleten 2020 júl. 22-én, magyar és német 
nyelven, dr. Varga Pál lelkipásztor szolgált. Hadadon 
is kiharangoztattuk Tőtős Beáta Margit hadadi lelki-
pásztor levelét pedig német nyelvre fordította és a gyá-
szoló gyülekezet előtt felolvasta dr.Varga Pál.
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Havalecz Zoltán, a vianeni, az ouwsterhaulei 
és a heerenveeni gyülekezet egykori tagja 
(Kolozsvár, 1945 nov. 18 – Hajdúszoboszló, 2020 aug. 
12.) dr. Henk van de Graaf lelkész segítségével érke-
zett Hollandiába, hogy a felesége életmentő műtétben 
veseátültetésben részesüljön. Magdika halála után is 
tartotta a kapcsolatot az egykori hívekkel. Gronin-
genben altiszti munkahelye volt a városi kórházban. 
Pölöskey József és Trudy támogatásával jutott ehhez 
az álláshoz, majd a második feleségével, Rózsikával, 
2009-ben Magyarországra költöztek. Magdolna 1997 
nov. 7-én húnyt el Groningenben, koporsója fölött dr. 
Hermán M. János hirdette a Krisztussal való feltáma-
dás ígéretét.

Hermán Béla mérnök, heerenveeni gyülekezetünk 
néhai látógatója, a torontói magyar református gyü-
lekezet presbitere és pénztárosa (Nagysármás ,1948 
május 25 – Torontó 2020 júl.31) immáron visszaadta 
a lelkét Teremtőjének. Temetésén, 2020 aug. 7-én ma-

gyar és angol nyelven dr. Vass Zoltán lelkész hirdette a 
vígasztalás evangéliumát. Mezőbergenyében, Hermán 
Béla lelkipásztor édesapjának utolsó szolgálati állomá-
sán, 2020 aug. 9-én Domahidi Béla lelkész emlékezett 
meg elhunyt testvérünkről és kedves rokonunkról. 

Zwollei gyülekezeti életünk jelentős változásairól 
Snijders-Dózsa Tünde testvérünk tudósít

Vígasz és erő

“Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, 
enyém vagy!

Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, 
azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, 
és a láng meg nem perzsel téged.”

Ézsaiás 43:1,2

 

Ez a jól ismert, bátorító ige hangzott el az ismét feleme-
lően ünnepi esemény alatt a kis zwollei gyülekezetünk-
ben. Truczkai Krisztina és Németh Gergely Soma fiatal 
konfirmándusok fogadalomtételein vehettünk részt.

Felejthetetlen és rendkívüli volt ez az esemény nem-
csak a konfirmándusoknak, hanem a gyülekezeti tagok 
részére is.

Gondoljunk csak vissza, milyen kiszámíthatatlanul és 
bizonytalanul kezdődött ez az év. Egyik napról a másik-
ra kaptuk az értesítéseket és utasításokat, hogy egy új 
vírus terjed, és a kijárás korlátozva van. Iskolákat, óvo-
dákat meg egyéb intézményeket zártak be, így a temp-
lomainkat is. A drága férjem meg a lányaim is itthonról 
dolgoztak és tanultak. Ez egyrészt nagy áldásként jött, 
mert ugye, most már nekem is voltak itthon „munka-



 Zwollei Harangszó – 2020/6-7 20

társaim”, még akkor is, ha más-más „funkciókban”. T.i. 
itthon dolgozom már 21 éve. Végre mindennap együtt 
szünetelhettünk, együtt ebédelhettünk. Ki is használ-
tuk ezeket a lehetőségeket bőven.

Viszont hozott ez az időszak számunkra is, mint sok 
másnak, nyugtalanságot, bizonytalanságot és egyéb 
akadályt. Szívűnk mélyén kimondhatatlan sóhajtások, 
gondolatok születtek, csak meg ne betegedjünk, el ne 
vesszenek a munkahelyek és családtagjainkat, szer-
etteinket se érje baj.

A hónapok teltével a bezártsági érzet fokozódása során 
érkezett a hír, hogy két drága család, a kis zwollei 
gyülekezetünk pillérei, visszatérnek Magyarországra. 
Némethné Scherman Piroska családjával és dr. Berta 
Balázs is családjával együtt búcsúzott.

Ennek a hírtelen változásnak még a gondolata is meg-
bénított, mert a két család távozása egy kis meleg fészek 
széthullására emlékeztetett. 

A Zwolle-beli gyülekezetünk nekünk, szórványban 
élőknek, kimondhatatlanul fontos, értékes. Valahogy 
úgy képzeljük ezt el, mint harminc évvel ezelőtt az 
erdélyi templomainkat, gyülekezeteinket. Ahogyan 
azok ott, akkor szilárdan összetartották a magyarságot, 
úgy tartják össze itt a hollandiai magyar református 
gyülekezetek is az itt elő magyar keresztényeket. Így a 
zwollei gyülekezetünk is minket. Nem vagyunk nagy 
számban, így minden egyes tag távozása fáj és kimo-
ndhatatlanul hiányzik.

Ilyen időkben mégis bizalommal mondhatjuk, hogy 
gondot visel rólunk az Úr. Nagyon hálásak vagyunk 
a két fiatal konfirmándusért, Krisztáért és Gergőért. 
Mindketten fogadalomtételeikkel a gyülekezet gaz-
dagítói, és ugyancsak Isten példamutató gyermekei 
a gyülekezetben és azon kívül minden hívőnek és 
hitetlennek. Habár Gergely szüleivel együtt visszatér 
Magyarországra, örvendünk, hogy tanúi lehettünk en-
nek a jelentős és áldott döntésnek.

A konfirmáció alatt elhangzott ige, nemcsak a konfir-
mándusokat léptette egy új, tudatos útra, hanem a mi 
saját konfirmációnk emlékeit is szépen visszasodorta. 
Az Úr újra emlékeztetett bennünket arra, hogy bármi-
lyen körülmények közt is éljünk, ne féljünk, ne bátorta-
lanodjunk el. Az Ő gyermekei, kiválasztottjai vagyunk, 

és Ő mindig velünk van. Hisszük, hogy gyülekezetün-
ket továbbra is megáldja és erősíti az Úr.

Isten iránti hálával köszönjük, hogy újra együtt lehetett 
a gyülekezet ezen az ünnepi alkalmon, és hogy az Úr 
igéje által vezet, vígasztal és erősít mindnyájunkat. 

Ne feledjük: „…nem égsz meg, és a láng meg nem per-
zsel téged.”

 

Zondag 12 jul. 2020. Belijdenis en avondmaal in 
de Plantagekerk te Zwolle.  Eeuwige rijkdom voor 
slaven en vrijen…..

 “Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen; 
onderricht elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw 
hart psalmen en hymnen voor God, en liederen, die de 
Geest u vol genade ingeeft.” (Kol.3,16)

Onlangs lazen wij bij de afsluiting van de 
avondmaalsviering het bekende gedeelte uit Kol. 
3:12-17, zoals het aanbevolen staat in het Hongaars 
gereformeerde dienstboek. Daarna zongen wij de 
lofzang van Simeon: „Nu laat Gij Heer mij gaan; wat 
mij is toegezegd, hebt Gij voldaan; ik ga in vrede.” 
Dit lied wordt altijd gezongen na de Het Heilig 
Avondmaal, dat gevierd wordt op kerkelijke feesten: 
Begin van de Vasten, Pasen, Pinksteren, Oogstfeest, 
Hervormingsdag, Advent en Kerst. Er wordt gezongen 
in dankbaarheid, het feestkleed aan. Als het goed is, 
zijn deze feesten een voorproef van de hemel op aarde, 
een moment van gemeenschap met de heiligen. De 
innigste betekenis van een feest is sterk verbonden met 

Þ
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de moedertaal en ook met de tradities. Paulus heeft 
ook gebeden en gezongen in de gevangenis, waar hij 
zijn brieven schreef. Dat gegeven bepaalt ons bij een 
extra dimensie, om ook op zondagen en feestdagen 
solidair te zijn met allen, die in gevangenschap zijn, in 
vluchtelingenkampen, of alleen in een huiskamer, die 
in een liturgische ruimte gemeenschap willen vieren, 
met elkaar, rondom onze Heer Jezus Christus.

Het is welbekend, dat de psalmen belangrijk waren 
en nog steeds zijn in de kerk van alle tijden. In een 
noodsituatie kunnen wij ook in gedachten zingen, 
maar het liefst zingen wij natuurlijk samen, luid 
en in een vrij land. Toen wij in de zogenaamde 
“ondergrondse tijden” in Roemenië leefden, dachten 
wij, dat de lofzang van Simeon door een Hongaarse 
dichter was gemaakt, wij wisten niet, dat het om een 
Duits bijbellied ging. Met verbazing en verheugd 
ontdekten wij, in ons nieuwe land, Nederland, dat dit 
loflied zo passend werd gevonden, dat het ook in het 
Nederlands vertaald is. Als wij een voorbeeld zoeken 
van iemand, die in aanraking kwam met de rijkdom 
van het evangelie, dan kunnen wij rustig aan Simeon 
denken. Hij was de eerste in een lange rij van gelovigen, 
belijders in de kerkgeschiedenis. In de spiritualiteit en 
met de tevredenheid van Simeon kunnen wij ook in de 
toekomst in dankbaarheid meezingen. 

Na afloop van de genoemde dienst feliciteerden de blije 
deelnemers twee jonge mensen, die belijdenis deden. 
De zegen, die uitgesproken werd bij de wegzending, 
was zo waardevol en bemoedigend, als een lichtstraal 
op ons levenspad.

De rijkdom van de woorden van Christus kunnen wij 
uitdragen, in ons leven en sterven. Als eigendom van 
onze Heere Jezus Christus, zijn wij geroepen om een 
dankbaar leven te volgen. Laten wij bidden en zingen en 
daardoor geestelijke steun bieden aan degenen, die wij 
tegenkomen. Laten wij samen met de vreemdelingen 
op aarde de drempels overstappen, waar erediensten 
worden gehouden en waar werken van barmhartigheid 
worden verricht. Het is al reukwerk en dankoffer. 

Dr. János Hermán Mostert (Emeritus predikant van 
de Hongaarse Protestantse Gemeente te Ouwsterhaule 
en Heerenveen tussen 1984 en 1992. Sinds oktober 
2017 te Zwolle.

 

Drs. Sógor Géza: Hollandiai szolgálatok 
1989-2016

Első látásra hosszú időszakot ölel fel a cím. Ennek az a 
magyarázata, hogy néhány emlékem maradt szüleim, 
Sógor Gyula és Hegyi Katalin 1989. november-dec-
emberében tett külföldi útjáról szóló szóbeli beszá-
molójából. Tizenegy évi hasztalan útlevélkérelmek 
után 1989. novemberére kaptak útlevelet a román ha-
tóságoktól. A tervük az volt, hogy svájci, hollandiai, 

németországi barátaikat látogatják meg. A december 
16-án kitört temesvári forradalom miatt külföldi tar-
tózkodásuk hosszabbra kényszerült, ugyanis lezárták 
Románia határait. Svájcból repültek Hollandiába, ahol 
az a hír fogadta őket, hogy kivégezték Románia diktá-
torát. Svájci barátaik (Elisabeth Strübin és Annagret 
Koprio) utánuk utaztak, hogy Hollandiában a remélt 
változást megünnepeljék. Szüleim 1989. karácsonyát 
Hollandiában ünnepelték. Heerenveenben Hermán 
M. János lelkipásztor és felesége Hannie vendégei 
voltak. Édesapám itt hirdetett igét magyarul 1989. 
Karácsonyán a Nederlands Gereformeerde Kerk 
templomában.

1995-ben, amikor ösztöndíjasként prof. Wim Balke ven-
dégeként Amsterdamban, Utrechtben és Kampenben 
peregrinuskodtam, édesapám egy szűk hétig a Chr.
Gerf. Kerk diakóniai konferenciájának meghívottja-
ként az én „vendégem” is volt Amersfoortban, ahol 
Herman van Vliet orgonaművészéknél laktam. Azon 
a héten (május-június?) édesapám a vianeni magyar 
gyülekezetben szolgált, ahol én is két alkalommal hir-
dettem Igét a 11 hónapos hollandiai tartózkodásom 
alatt.

Ebben az időszakban, kb. havi rendszerességgel 
Kampenben találkoztak a magyar ösztöndíjasok egy 
bibliaórán és az azt követő szeretetvendégségen. Min-
dig valamelyik kampeni ösztöndíjas lakásán. Pap 
Géza, Kállai Csaba, Gonda László, Szalkai Róbert és 
Szalkai Róbertné voltak a kampeni ösztöndíjasok ab-
ban a tanévben. Én Kampenbe hetente egyszer fordul-
tam meg, J. Douma professzornál társadalom etikát 
hallgattam.

Különböző alkalmakkor, vendégként szolgálhattam 

- Werkhovenben (1995), Wim Balke professzor 
vendégeként, 

- Genemuidenben (1995), ahol Balánbánya 
templomépítését támogatták,

- Wanneperveenben (1997), Cees Hettema ven-
dégeként, ahol a válaszúti Kallós Alapítványnak per-
selyeztünk,

- Amersfoort-Hoevelakenben (2008), 

- Scheveningenben (2014) az ún. 
werelddiakonaat vasárnapján

2015-2016-ban családos ösztöndíjasként Kampenben 
tanulhattam politikai teológiát. Ad de Bruijne tanít-
ványaként mesteriztem 2016. júliusában. Vasárnapi 
szolgálatokra nem maradt sok idő. Így Vianenben 
csak egyszer szolgáltam, Kampenben pedig az 
Eudokiakerkben két alkalommal.

 Szívesen járok/járunk vissza Hollandiába. Ká-
nyád félig-meddig hegyvidéknek számít, de könnyű 
volt megszeretni a lapos, sok vízzel és kerékpárúttal 
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teleszőtt Holllandiát.

 Isten áldását kívánjuk a zwollei magyar ajkú 
gyülekezet életére és szolgálatára!

A kányádi Sógor család, Kányád, 2020. június 16-án

2016 szeptemberében az ösztöndíjat biztosító 
Fundament alapítvány hírlevelében megjelent egy be-
számolónk. Lásd: http://www.stichting-fundament.nl/
wp-content/uploads/2016/09/2e-proef-FUN_2016-
04-sept.pdf 

 

Drs. Sógor Géza édesapja az 1990-es istentiszteletre 
hívógató levél tanúsága szerint a heerenveeni Goede 
Herder templomban prédikált. Több mint kétszáz 
magyar és holland atyafi közösségében szolgált, íge-
hírdetését Hannie Hermán-Mostert fordította hol-
landra.

RÖVID LIBANONI KERESZTYÉNSÉG 
TÖRTÉNELEM

 IMÁDKOZÁS BEJRÚTÉRT! (1.)
Dr. Békefy Lajos: Jézus, Péter, Pál nyomában...

Előző cikkünkben (Bejrút szörnyű traumája – keresz-
tyén hangok Libanonból, https://felvidek.ma/2020/08/
bejrut-szornyu-traumaja-keresztyen-hangok-liba-

nonbol/ ) beszámoltunk a sokkoló bejrúti robbanás-
ról. Most az imádkozásra hívás mellett röviden bemu-
tatjuk Olvasóinknak az ottani keresztyénség gazdag 
történetét. Az ő hitük, Krisztus-követésük csaknem 
ezer esztendővel korábban kezdődött el, mint a kár-
pát-medencei magyar keresztyénség történelme.

A Jézust követőknek hosszú története van Libanonban 
éppúgy, mint az egész Közel-Keleten. Csaknem 1000 
évvel korábban lettek keresztyénekké, mint a Kár-
pát-medencébe beözönlő eleink. És ez igen jelentős 
“előny», hitük állhatatossága, elmélyült kegyességük 
igencsak kiforrott, megedződött ennyi idő alatt. 
A hagyomány szerint Péter és Pál missziós útjaik 
során evangelizálták a föníciaiakat, akik nem sok-
kal később megalapították a történelmi hírű és igen 
jelentős teológiai fejlődést hozó Antiochiai Patriarká-
tust. Pál bizonyára többször is átment Jeruzsálemből 
jövet vagy oda visszatérőben a mai Libanon földjén. 
Korábban Jézus is említi a két várost, mégpedig egy 
összehasonlításban. Máté és Lukács ír arról, hogy 
Jézus elkezdte feddeni azokat a városokat, amelyekben 
a legtöbb csodája történt, de nem tértek meg: “Jaj 
neked Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tírusz-
ban és Szidónban történtek volna azok a csodák, ame-
lyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsák-
ruhában és hamuban. Sőt mondom nektek: Tírusznak 
és Szidónnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint 
nektek» (Máté 11,21-22; Lukács 10,13-14). A keresz-
tyénség igazából az első században terjedt el a mai 
Libanon területén, a Szentföldtől északra. 

Maroniták és egyházalapítójuk

A legősibb egyházi közösség, a Maronita Egyház 
alapítása Szent Maron vagy Maro szerzetes nevéhez 
kötődik, aki 410 körül halt meg a szír Primában. Az 
általa alapított Szír Maronita Egyház katolikus, teljes 
közösségben áll a Szentszékkel. A több, mint 1600 
éves egyház ma is a legjelentősebb ezen a területen. 
Antiókhia közelében, a taurusi hegyekben remetéske-
dett sokáig, életszentsége és csodái sokakat megmoz-
gattak és indítottak el a keresztyén hit felé. Krizosz-
tomosz egyházatya, konstantinápolyi érsek, aki 405 
körül levelet írt Szt. Maronnak, kifejezve iránta táplált 
tiszteletét és szeretetét, és arra kérte őt, hogy imád-
kozzon szolgálatáért. Azt tervezték, hogy a korai 
kereszténység egyik szellemi-teológiai fővárosában, 
Antiókhiában majd együtt tanítanak. Maron egyszerű 
életmódja, mély lelkisége, és igehirdetése, amelyben 
Isten mindennapi jelenlétére irányította a hallgatóság 
figyelmét, rendkívüli közkedveltséget szerzett neki. 
Cirrhusi Theodoret, befolyásos antiochiai teológus, 
bibliamagyrázó 440 körül “Vallásos történet” című 
művében ír arról a 15 férfiről és 3 nőről, akik követői 
lettek Maron aszketikus, a teremtett világ szépségeit 
mint Isten alkotásait tudatosan szemlélő lelkiségnek, 
amit évtizedek alatt fejlesztett ki. Nagy együttérzés-
sel fordult a testi-lelki betegek felé, gyógyítva szenve-
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désüket, és hirdetve nekik Krisztus szeretetét.

Kis egyházi stattisztika

A történelem során erős vallási keveredés jellemezte 
ezt a vidéket, hiszen a pogány hitek főként a libanoni 
hegyekben élő törzsek között túlélték az idők változá-
sait. 2015-ös felmérések szerint mintegy 2.500 olyan 
keresztény család élt az országban, akiknek az ősei 
muzulmán hátterűek, viszont a többségnek az ősei 
egészen a korai kereszténységben gyökereznek. Száza-
lékos arányban Libanonban él a legtöbb keresztény a 
Közel-Keleten. A cédrusok árnyékában a több nagy 
keresztyén felekezetben összesen mintegy 40,5%-60% 
a keresztények aránya az összlakosság 100% összessé-
géhez mérve. Libanon lakosainak száma viszonylag 
alacsony, 2013-as adatok szerint 1,6-1,8 millió. A 
keresztyének négy nagy, őshonos felekezetre és néhá-
ny kisebb közösségre oszlanak. 

Legnépesebb a Maronita Katolikus Egyház (a keresz-
tyéneknek 52,5%-a), őket a Görög Ortodox Egyház 
követi (a keresztyének 20%-a tartozik ide), majd a 
Melkita Katolikus Egyház jön a sorban (12,5%), az-
tán az Örmény Ortodox Egyház áll utánuk a statisz-
tikai sorban (10%). A protestáns egyházak 2,5%-ot 
képeznek, ugyanígy más keresztyén kisebbségek is 
2,5%-kal vannak jelen a libanoni vallási térképen. A 
teljes libanoni vallás megoszlási térképén a két nagy 
iszlám irány tagjai jelentős arányban vannak jelen. A 
muszlim világ többségét alkotó szunniták 27%-kal, a 
kisebbséget alkotó síiták szintén 27%-kal. Élnek még 
druidák is az országban, arányuk 5%. 

Isten áldását kéri Magyarországra a libanoni ma-
ronita pátriárka 

Levélben mondott köszönetet Orbán Viktor minisz-
terelnöknek Béchara Boutros Rai bíboros, a maroniták 
antióchiai pátriárkája Magyarország részvétnyilvání-
tásáért és a bejrúti robbanás kárainak elhárításához 
nyújtott egy millió eurós támogatásért. 

Közlése szerint a Hungary Helps Program keretében 
folyósított segély már el is jutott a Libanoni Maronita 
Egyháznak. Rai bíboros, pátriárka levelében felhívta a 
figyelmet a bejrúti tragédia súlyos következményeire, 
az állami és egyházi létesítményekben keletkezett 
hatalmas károkra, valamint a libanoni társadalom, a 
családok szenvedésére. 

“Isten áldását kérem Önre és Magyarországra, és biz-
tosítom arról, hogy imáinkban mindig egyek leszünk, 
azt remélve, hogy a cédrusok és a szentek országa 
főnixként fog megújulni, a jövőben is tanúsítván Isten 
szeretetét, valamint a béke, az igazság és a szabadság 
értékeit” - írta a magyar miniszterelnöknek a maroni-
ta pátriárka. 

Magyarország emellett technikai szakértői csoportot 
is küldött a Belügyminisztérium szervezésében a rob-
banás sújtotta, válságban lévő országba.

Kedves Barátunk!

  Ahogy korábban jeleztem, Alapítványunk szeretne 
segítséget nyújtani a Székely Nemzeti Tanácsnak a 
nemzeti régiók védelmében indult polgári kezdemé-
nyezéséhez.

  Köszönöm szépen azon tagjainknak, akik már 
jelezték, hogy részt tudnak vállalni a munkában! 
Szeretném kérni a többiek segítségét is.

 Mint bizonyára ismert Önök előtt, a Székely Nemzeti 
Tanácsnak a nemzeti régiók védelmében indult kez-
deményezése nyomán az aláírásgyűjtés folytatódik, 
miután az Európai Tanács is jóváhagyta az eredetileg 
2020. május 7-én lejárt határidő hat hónappal történő 
meghosszabbítását. 

Ahhoz, hogy az aláírásgyűjtés érvényes legyen, az 
Európai Unió hét országában kell meglennie a mini-
mum szükséges aláírásnak. Ezt a határértéket eddig 
három országban sikerült teljesíteni (Magyarország, 
Románia, Szlovákia), még további négy országban 
kell elérni az érvényességi küszöböt.  

Felvettük a kapcsolatot a szervezőkkel, akik azt kérik, 
hogy aki tud segíteni az aláírás gyűjtés szervezésében 
Európai Uniós országokban (azon három országon 
kívül, ahol már elérték a küszöbértéket), az jelezze, 
mert nagy szükség van minden segítségre. Akár 10, 
100 vagy 1000 aláírás is óriási segítség! A példa ked-
véért: Ausztriában 13.500 aláírásra van szükség, ebből 
eddig 2.301 darab van meg. Akár magyar közösségeink 
révén is bőven elérhető a célérték, de fontos, hogy 
ne csak a magyar, hanem más nemzeti kisebbségek 
közösségeit is meg tudjuk nyerni az ügynek. 

Az aláíróív online elérhetősége: https://eci.
ec.europa.eu/010/public/#/initiative

Üdvözlettel: Verseghy-Nagy Miklós, a Magyarország 
Barátai Alapítvány ügyvezető igazgatója

Nyugat-Európai Magyar Protestáns GYülekezetek 
Szövetsége (NYEMPGYSZ) 

 

M E G H Í V Ó 

a Szövetség találkozójára és idei közgyűlésére, amit a 
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svájci Männedorfban, 2020. szeptember 10 -13. között 
tartunk. 

Tisztelt lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek és 
gyülekezeti tagok! Szövetségünk az idén ünnepli 
fennállásának 20. évfordulóját. Az ezalatt történtekről 
Varga Pál alapító lelkész tart visszatekintő előadást, de 
fontos téma lesz a Szövetség jövője is. 

Szeretettel hívunk mindnyájatokat a NYEMPGYSZ 
őszi találkozójára, amit ezúttal Svájcban, a Zürichi-
tó melletti Männedorfban rendezünk a helyi magyar 
gyülekezet szervezésében. 

A nyugat-európai magyar protestáns diaszpóra talál-
kozása a svájci magyarokkal, a tanácskozás és közös 
együttgondolkodás lehetősége, a kapcsolatok mélyíté-
se, ápolása és új kapcsolatok keletkezése a keresztyé-
ni értékek jegyében újra szép és tartalmas együttlétet 
kínál számunkra! Örömmel várjuk a jelentkezéseket! 

 A találkozó helye: Ferien- und Tagungszentrum 
Bibelheim Männedorf, ZH Hofenstrasse 41, CH 
8708 Männedorf Tel.: 044 921 63 11 E-Mail: info@
bibelheim.ch honlap: www.bibelheim.ch 

Megközelítés: Vonattal a zürichi reptérről (Csak átszál-
lással lehetséges): Indulás:  Minden óra 56 perckor az 
IR36-os vonattal / 4. vágányról Átszállás Oerlikonban: 
Minden óra 00 perckor (3 perc áll rendelkezésre!) 
IR36 / 3. vágány è S7 / 7. vágány Érkezés Männedorf-
ba: minden óra 33 preckor. vagy: Indulás:  Minden óra 
18 perckor az IC1-es vonattal / 4. vágányról Átszállás 
ZH fQpályaudvaron: Minden óra 27 perckor (14 perc 
áll rendelkezésre) IC1 / 31. vágány è S7 / 43/44. vá-
gány Érkezés Männedorfba: minden óra 03 preckor. 
Vonattal a zürichi fQpályaudvarról: Az S7-es vonattal 
22 perc alatt érhetünk el Männedorfba. Óránként két 
vonat indul: minden óra 11 perc, valamint minden 
óra 41 perckor, a 43/44 vágányról. Az állomástól kb. 6 
percnyi sétával érjük el a konferencia színhelyét. Au-
tóval: ZürichbQl végig a tóparton Küsnacht, Meilen, 
Obermeilen irányába kb. 20 km, mintegy 20 - 21 perc 
utazás után érhetünk Männedorfba. A Schiff étterem-
nél a Kugelgassen balra a hegy felé kell fordulni. Ebből 
az utcából nyílik a Hofenstrasse. Részvételi díjak a 
konferencia egész tartamára: egyágyas szobában 220 
CHF; kétágyas szobában: 190 CHF. További részletek 
a jelentkezési lapon találhatók. 

A konferenciával kapcsolatban felmerülő kérdések 
esetén forduljanak bizalommal a NYEMPGYSZ 
társelnökéhez, titkárához, ill. a helyi szervezőhöz. 
Jaskó Irén: E-Mail: iren.jasko@moose.co.uk, Telefon: 

+44 77 19 23 24 07 96 Karvansky Mónika: E-Mail: 
karvansky.monika@gmail.com, Mobil: +43 699 188 
780 68 Deák Péter (helyi szervező): E-mail: peterde-
aak@gmail.com, Tel +41 44 383 8537, Mobil: +41 79 
830 53 43 

A konferencia szervezését támogatja Magyarország 
Kormánya; Magyarországi Evangélikus Egyház; 
Magyarországi Református Egyház 

Nyugat-Európai Magyar Protestáns GYülekezetek 
Szövetsége (NYEMPGYSZ) 

Találkozó és közgyűlés 2020 szeptember 10 – 13. 
Männedorf / Svájc 

 Visszatekintés a szövetség 20 éves múltjára, vala-
mint jövőtervezés 

P R O G R A M 

 2020. szeptember 10. – csütörtök 18.00 óráig - érkezés 
18.00-19.00 óra - vacsora 19.00-20.00 óra - Előadás: 
Ferencz Árpád - Trianon 100 20.00-21.00 óra - Ismer-
kedés/Bemutatkozás 21.00-21.30 óra - Áhítat 21.30- - 
Esti beszélgetés 

 2020. szeptember 11. – péntek 08.00-09.00 óra - reg-
geli 09.00-09.30 óra - Áhítat 09.30-12.00 óra - Köz-
gyűlés I. 09.30-10.30 óra - Köszöntő, elnöki, titkári, 
pénztári beszámolók, jegyzőkönyv 10.30-11.30 óra 
- Előadás: Dr. Varga Pál 20 éves A NYEMPGYSZ 
- Visszatekintés 11.30-12.00 óra - Hozzászólás, vis-
szaemlékezések 12.00-13.00 óra - ebéd 13.00-16.30 
óra - szabadidő, pihenés, kávézás, városnézés 16.30-
18.00 óra - Közgyűlés II. – Meghívott egyházi és világi 
képviselők 18.00-19.00 óra - vacsora 19.00-20.00 óra 
- Kerekasztal: Meghívott egyházi és világi képviselők  
Témák: együttműködés, jövőkép, 20.00-20.30 óra - 
Áhítat 20.30- - Esti beszélgetés 

 2020. szeptember 12. – szombat 08.00-09.00 óra - 
reggeli 09.00-09.30 óra - Áhítat 09.30-12.00 óra - Köz-
gyűlés III. - Gyülekezeti beszámolók 12.00-13.00 óra 
- ebéd 13.00-14.00 óra - ebéd utáni szünet, kávézás, 
pihenés 14.00-16.00 óra - Közgyűlés IV. – Gyüleke-
zeti beszámolók 16.30-18.00 óra - Közgyűlés IV. - 
Választás 18.00-19.00 óra - vacsora 19.00-20.00 óra - 
Koncert 20.00- - Esti beszélgetés 2020. szeptember 13. 
– vasárnap 08.00-09.00 óra - reggeli 09.00-09.45 óra 
- Közgyűlés V. – Nyilatkozat véglegesítése, Kiértékelés 
10.30-12.00 óra - Istentisztelet 12.00-13.00 óra - ebéd 
13.00 -  Búcsúzás, elutazás
  A Zwollei Magyar Református Egyházközség szak-
mai beszámolója a 2019(20)-as esztendőről
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Célunk a diaszpóra létformájában, a nyugati világ-
ba sodródott magyar híveinket segíteni a hitük és az 
identitásuk ápolásában. Az ittmaradóknak a beillesz-
kedésben és hazai családjaikkal való kapcsolattar-
tásukban nyújtunk segítséget és jelentünk – számos 
alkalommal – egyedüli lelki támaszt, különösen a ma-
gányos atyafiak esetén. 

Feladatunk a hollandiai, különösen pedig az észak-
hollandiai magyar hívek felkutatása, istentiszteleti 
szolgálata és a magyar közösségekbe való bekapcso-
lása. 

Megfelelő templomhelyiséget találtunk, gyülekezeti 
teremmel, ez a helyiség Zwolle lutheránus temploma. 
Az anglikánok által foglalt időpontokban a zwollei 
Plantegekerk is szívesen fogadja a magyarokat.

Bejegyeztettük magunkat KvK, vagyis a Holland Ke-
reskedelmi Kamara regiszterébe, ahogyan ezt minden 
elismert egyházközség megteszi. Bankszámla: NL46 
INGB 0006 9360 5 Egyházközségünk pénztárosa: 
Rostás Kriszta Timea. Bankban lévő pénztármarad-
vány=950,36, azaz kilencszázötven euro és 36 cent. 
Pénzbeli „vagyonunk” a három évi perselypénzből és 
adakozásokból gyült össze. A Magyarországi Refor-
mátus Egyháznak köszönjük, hogy a terembérlés meg 
az utazás nagy gondjában segítségünkre siettek a leg-
nehezebbnek tűnő időszakban.

„Zwollei Harangszó” a címe a digitális egyházi la-
punknak, éves kiadásban 10 alkalommal

Honlap és facebook linkje: https://
zwolleireformatus.nl/   https://www.facebook.com/
refistentiszteletzwolleban/ 

A Presbitérium tagja az egyházközségi életünk min-
den jelentős eseményében résztvettek és segítettek a 
szervezésben, fontos döntések meghozatalában:dr. 
Berta Balázs med., Truczkai József, Rostás Kriszta 
Timea, Urbán Ákos gondnok és Némethné Sherman 
Piroska.

Diakónusok: dr. Berta-Érsek Réka med., Czimbalmos 
Klára és Bodor József. 

Lelkipásztorok: drs. Kelemen Attila Csongor urki 
parókus lelkész és dr. Hermán M. János nyugalma-
zott zwollei lelkipásztor, aki az istentiszteletek és ál-
talában minden egyházi esemény megszervezésének 
a coordinátora.

Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy tisztségvise-
lőink szabályosan megválasztott és istentisztelet ke-
retében felszentelt egyháztagok. Diakónusaink rend-
szeresen járnak istentiszteletre és látogatási, szociális 

feladatokat is ellátnak, embereket hoznak-visznek az 
istentiszteletekre és családokat látogatnak.     -

Presbiteri gyűlést két alkalommal tartottunk a 2019-
es évben: először január 26-án dr. Hermán M. Jánosék 
lakásán, másodszor a lutheránus templom gyülekezeti 
termében június 14 folyamán. Közgyülést tartottunk 
2019 febr. 10-én.Szükség esetén levélben döntöttünk 
a szükséges határozatok felől.  Presbiterek és diakó-
nusok valamennyien hozzájárultak az egyházi lapunk 
anyagának a gyűjtéséhez és szerkesztéséhez

Címtár: az egyházközségünk belső köréhez tartozó 
lelkek elérhetőségét gyűjtjük a beleegyezésükkel, a 
mai furcsa világban ez nem lehet nyílvános, pillanat-
nyilag 123 címet tartalmazó jegyzékünk van, amelyet 
Hermán M. János kezel bizalmasan.       

Istentiszteleteink folyamatos tartásáról a következő ada-
tokat közölhetjük: havonta egy, olykor két alkalommal 
tartunk istentiszteleteket, a sátoros és a nemzeti ünnepe-
ink alkalmával pedig havonta kétszer, mindezt a Zwollei 
evangélikus egyházközség templomának az épületében.A 
lelkipásztori munkanapló adatai alapján: 2019. jan. 13-án 
19-en; febr. 10-én 31-en; márc. 10-én 38-an; ápr. 14-én, 
virágvasárnap:43-an; ápr. 21-én, Húsvét első napján házi 
istentisztelet Wageningenben 9 léleknek; 

ápr. 22 Húsvét másodnapján:31-en; június 9-én (Pünkösd) 
43-an; júl. 14-én 28-an; aug. 11-én 20-an; 

szept. 8-án 24-en;okt. 13-án 31-en; nov.19-én 39-en; dec.8-
án 35-ön; dec.26-án pedig 58-an vettünk részt az istentisz-
teleten. 2020 jan. 12-én 32-en; febr. 9-én 60-an; márc. 8-án 
37-en jöhettünk el a zwollei Plantagekerk templomába. Ví-
rusjárvány miatt április-május folyamán videomegosztásos 
istentiszteleteken, illetve hétközben bibliaórán vettünk 
részt, mintegy 15-25-40 résztvevővel, az alkalmakat tech-
nikailag Németh Piroska vallástanár szervezte. 

Június 1-én Urk gyülekezetében 23 résztvevővel tartottunk 
magyar istentiszteletet. Június 14-én „Testvértalálozó” mot-
tóval 46-on vettünk részt magyar istentiszteleten Zeist cser-
készeti központjában. Július 10-én Zwolléban a konfirmáci-
ói kikérdezés alkalmával tartottunk áhítatot a Plantagekerk 
templomában 14 lélek jelenlétében. Július 14-én pedig 
igehirdetés, konfirmándusok fogadalomtétele és úrvacso-
raosztás alkalmával 33 lélek volt jelen a Plantagekerkben 
tartott XXXVIII-ok zwollei istentiszteleten. Aug. 9-én drs. 
Kelemen Csongor Attila szolgált a lutheránus templom-
ban, 16-on vettek részt az istentiszteleten.

Istentiszteleteink lefolyásáról minden alkalommal jegyzé-
ket készítünk és irattárra helyezzük.

Templom istentiszteleteinken 34, azaz harmincnégy sze-
mély vett részt általában egy alkalommal.

Úrvacsoraosztás 5 alkalommal volt az elmúlt esztendőben 
esztendőben. (Wageningen:1X), átlagban 23-an éltek úr-
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vacsorával. Idén, 2020-ban csak egy alkalommal, Pünkösd 
ünnepén volt úrvacsoraosztás a Plantagekerk templomá-
ban..

Gyermekistentiszteleteinket Németh Piroska KCSP 
ösztöndíjas vallástanár tartotta vonzó sikerrel, átlagban, 5 
és 9 gyermek részvételével.

Vendéglelkészeink: itt voltak néhány hónapig Kampenben, 
Rózsa Dávid és Kinde Zsófia, mindketten a sárospataki 
Teológiai Akadémia hallgatói. Hermán Mostert Rebeka-
Rubinka, aki Temesváron él; 

Kondor Endre, biharfélegyházi lp.; Van Bolhuis Szabó 
Emőke lelkioásztor, Rotterdam.  -

Vendégszolgálataink más gyülekezetekben: Hága, 
Bethelkerk, 2019 jan, Ries Nieuwkoop lelkész társaságá-
ban; Leeuwarden, 2019 aug. Gelencsér Ferenc temetése; 
Hegyközkovácsi ; Sitér; 

Erdélyi Gyülekezet, 2019 aug.,Budapest; Nagysármás, 2019 
szept.30; Urk, 2019 nov.3.

Zenei közreműködésről is beszámolhatunk: a Hágai Ma-
gyar Énekkar lépett fel két alkalommal, egyszer pedig Ko-
vács Kata, Kirkósa Orsolya és John van Leeuwen szerepelt 
az esztendő folyamán. Többször előfordult, hogy Rostás 
Kriszta Timea és férje, Johan Kaspers lépett fel egyházi 
énekek gitárkiséretes előadásával.

Diakóniai tevékenységünk adataiból: M:M. Váci 
atyánkfiának szállást adtunk többször, munkahelyet 
szereztünk egy gyümölcsválógató raktárban, védőcipőt 
ajándékoztunk és utiköltséget adtunk; - meggyűjtött 
perselypénzünkből száz eurót ajándékoztunk a csekefalvi 
parókia építéséhez; 

egy megsebesített, torkát átvágott marosjárai fiatalember-
nek fordítót szereztünk, felvettük a kapcsolatot az édesany-
jával, gyűjtöttünk a templomban, - látogatást intéztünk; 
hollandiai rehabilitációs intézet kertjében megmetszettük 
a szöllőt és kürtöskaláccsal meg kávéval kínáltuk a jelenlé-
vő rokkantakat.

Iratterjesztés: Németh Piroska testvérünk saját pénzén vá-
sárolt építő könyveket az érdeklődők számára. Örökségek-
ből származó könyveket mentettünk meg és továbbítottuk 
a megfelelő intézetekhez és személyekhez. Bibliákat sze-
reztünk és ajándékoztuk azoknak, akiknek hiányzott, mert 
manapság telefonon is letölthetik. Falinaptárokat Urbán 
Ákos testvérünk vásárolt Budapesten és ajándékoztuk Hol-
landia-szerte. Kolozsvárról és Nagyváradról katholikus, 
evangélikus meg református falinaptárokat is hozattunk 
bőséggel és az összes híveinket megajándékoztuk. Isten-
tiszteleteik liturgiáját Német Ádám nyomtatta-sokszorosí-
totta a saját irodai eszközeivel

Kulturális tevékenység: Horváth Piroska ausztriai test-
vérünk kiállítását szerveztük meg, immáron másod-
szor; Mátyás királyról tartottunk vetítettképes előadást és 
II.Rákóczi Ferenc korát is bemutattuk az egyik gyülekezeti 

szeretetvendégségen. – Hermán M. János a hannoveri hí-
veknek tartott előadást a magyar bibliafordítások történe-
téről.- Folyó év februárjában a Kampeni Teológia szerve-
zésében nagyszabású konferenciát tartottak a száz évvel 
ezelőtti gyermekvonatok történetéről és Hermán M. János 
is az előadók között szerepelt.

Szeretetvendégségek szervezése a gyülekezeti teremben:

Egyházközségnkben – szimbolikusan - az ötágú sípszó 
minden hangjával ismerős magyarság legjobb vendégsze-
rető hagyományai mutatkoznak meg az istentiszteleteket 
követően, amikor kávézunk, beszélgetünk, születésnapos 
testvéreinket köszöntjük, néptánc, vagy kiállítás, vagy 
diavetítés vagy jótékonysági vásár lebonyolítása mentén. 
Minden alkalommal, immáron felszólítás nélkül, min-
denki magával hozza az ellátáshoz szükséges kellékeket. 
Hasznos időtöltés ez az ismerkedés és a címek feljegyzése 
sszempontjából.

Összefoglalásképpen a kapcsolattartásról és a rólunk szó-
ló híradásokról: az istentiszteleti alkalmainkon az elmúlt 
2019-es esztendőben közvetlenül cca. 440-450 lélek vett 
részt, az átlagosan résztvevők száma alkalmakként 34 lélek. 
(Tizenhárom templomi istentiszteletet tartottunk 2019-
ben, az egyetlen wageningeni házi istentiszteleten 9-en vet-
tek részt.)

Közvetve az egyházi újságon meg a facebookon keresztül 
700-800 lélekkel tartjuk a kapcsolatot, legalábbis ezt felté-
telezzük az olvasói névsor és a visszajelzések alapján. Isten-
tiszteleti eseményeinket a saját belső címtárunk (125 cím), 
illetve a külső kör címtára (250) alapján, minden alkalom 
előtt legalább 5-15 nappal hirdetjük meg, éves rendezvé-
nyeink felsorolása megtalálható a Hollandiai Magyar Hírek 
2019/2020 kiadványban, amit a Hollandiai Magyar Szövet-
ség (HMSz) 1800 példányban postán juttat el a hollandiai 
magyarság részére, megtalálható a HMSz honlapján https://
www.hongaarsefederatie.nl/wp-content/uploads/2020/05/
HMH2020-internetre-kics-jav.pdf 

A HMSz havonta megjelenő digitális Hírlevél minden al-
kalmunkat meghirdeti és ez is jelentős segítségnek számít, 
amelyért szintén hálásak vagyunk.

Hat alkalommal, 2020 márc. ápr. És május folyamán a 
Kossuth Rádió műsorában szerepeltünk Benkei Ildikó-
nak köszönhetően a „Határok nélkül” című adásban.  Az 
elmúlt évtízedek, de három év országos tapasztalata alap-
ján, 2017 októbere óta, amióta az istentiszteleteket tartunk 
Zwolléban, bebizonyosodott, hogy óriási szükség van saját 
egyházi épületre vagy területre, ahol a jövendőben, főleg 
hollandiai magyar katolikus testvéreink közösségeivel tár-
sulva, folyamatosan tarthassunk istentiszteleteinket. A bé-
relt templomok vagy termek esetében csak délutánonként 
gyülhetünk össze és más bérlőkkel osztózunk a dátumokat 
illetően. 

Hosszú távon gondolkozva, érdemes összefognunk egy 
saját tulajdonú megoldás (épület vásárlása, kiürült temp-
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lom bérlése) érdekében. Jó reménységgel vagyunk afelől, 
hogy a több ezres lélekszámot is elérő hollandiai magyar 
református testvéreink közösségében a jövendő évek 
folyamán még ismertebben és hatásosabban hírdethetjük 
az Evangéliumot.

Ezennel hálás köszönetet mondunk a Magyarországi Re-
formátus Egyház előljáróinak, közvetve pedig a magyar 
kormánynak a nagylelkű támogatásért. Illesse köszönet a 
vianeni, a hágai, az amszterdami és a rotterdami magyar 
református egyházközségek híveit és előljáróit a testvéri 
együtt műkődés lehetőségéért, nem különben a Hágai Ma-
gyar Énekkar szolgálataiért. Solo Deo Gloria!

Zwollei gyülekezetünk híveit és a Presbitériumot e helyen 
ismét megkérjük, hogy szakmai beszámolónk nyomán, a 
szokásos módon, írásban szíveskedjenek közölni mindazt, 
ami helyesbítésre vagy kiegészítésre szorul a gyülekezetépí-
tés érdekében.

Urbán Ákos gondnok testvérünkkel együtt szeretettel kö-
szöntjük az olvasókat!

Dr. Hermán M. János nyugalmazott református lelkipász-
tor, Zwolle, 2020 aug. 10-én.

 
Zwollei konfirmáció. Konfirmándusaink kikérdezése 2020 
július 10-re esett. Pénteken délután a szülők és a presbiterek 
jelenlétében hallgattuk meg Truczkai Krisztina és Németh 
Gergely Soma bizonyságtételét.a zwollei Plantagekerkben 
(Plantagekerk Zwolle), ahol a tulajdonosok mindent átren-
deztek a mostani járványos idők előírásainak megfelelő-
en. Július 12-én délután szintén ebben templomban ülve, 
prédikációt hallgattunk, úri szent vacsorával éltünk,és még 
az agapéhoz is maradt elegendő kenyerünk, borunk és szí-
vünkben visszhangzó, zsoltáros melódiánk...

Harminchárman voltunk az istentiszteleten, háttérben a 
néma fekete zongorával... A hely és a helyzet elemzésén 
meglepődve, ennek a vírusos fenyegetettségnek a korsza-
kában felvillant Ady halálthozó ütemű zongorájának az 
egyik üzenete, hogy fussunk....

Ebben az egyszerre fenyegetett és védett, szimbólumokkal 
és Igével telített környezetben átsejlettek a párhuzamok 
és az ellentétek. Színházi rendezés nélkül szembesültünk 
a liturgia és a világunk életérzésével, az Ady látomásában 
született kép és átcikázó élmény látszólagos egybeesésével

Ady Endre verse Varga Vilmos előadásában:

https://www.babelmatrix.org/works/hu/Ady_Endre-
1877/A_fekete_zongora/en/62799-The_black_piano 

Zwollei Harangszó - 2020/6-7. Lapzárta: 2020 aug.10. A 
Zwollei Magyar Református Egyházközség Presbitériu-
mának megbízásából szerkesztette Hermán M. János és 
Szomor Attila. A Zwollei Harangszó korábbi számait a 
www.zwolleireformatus.nl honlapon lehet elérni. Info: 
www.zwolleireformatus.nl , és https://nlnl.facebook.com/
refistentiszteletzwolleban/ 

Reményik Sándor: Kegyelem (részlet)

Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,

S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,

Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán

Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.
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Geachte aanwezigen! 

Tisztelt jelenlévők, ünneplő gyülekezet!
Magyar protestáns hagyományaink körébe tartozó szép 
ünnepet ülünk  most államalapító Szent István királyunk 
emlékére, amelyhez régóta csatlakozott az újkenyér há-
laadó istentisztelete, vagyis a mindennapi kenyerünk 
megtermelésének és mennyei ajándékozásának az áhíta-
tos  alkalma. Sok egyházközségben fonják még évente az 
aranyló kalászokból a  búzakoszorút, benne a kereszttel. 
--- Népünk körében közismert, hogy István király az ez-
redik esztendőben megvetette a keresztyén magyar ki-
rályság alapjait, szószerint 1948-ig, lelkileg-szellemileg 
pedig a mai napig. István 975-ben született Esztergom-
ban. A magyar törzsek élén álló Géza fejedelem volt az 
édesapja, aki abban az időpontban már jelentős európai 
területek fölött uralkodott. István első magyar királyként 
1000-től 1038 aug. 15-ig trónolt, Székesfehérváron te-
mették el a Nagyboldogasszony tiszteletére emelt temp-
lomban. Ötven esztendő sem telt el, és 1083 aug. 20-án 
szentté avatták. --- Szent Istvánt a a magyarok jó király-
ként tartották számon, és példájára sokan keresztelked-
tek meg, miközben az ellenkezőkkel szemben keményen 
lépett fel. A keresztyén tanítás égisze alatt egyesítette a 
magyarokat, és valójában így született meg a magyar bi-
rodalom. Úgy vélik, hogy II. Szilveszter pápa küldte néki 
azt a pompás koronát, amelyet bárki megtekinthet az 
Országházban. Ennek  alapján viselhették a magyar ural-
kodók a XX-ik századik az „apostoli király” címet. --- A 
magyar keresztyénség történetében számon tartják, hogy 
Istvánt az apjával együtt 985-ben keresztelte meg Szent 
Adalbert prágai püspök. A korai keresztyénség vértanú-
jának, Istvánnak a nevét kapta, addig pogány fejedelem-
ként Vajknak nevezték, ami hőst jelent. --- Szent István 
45 vármegyére osztotta az országot és elrendelte, hogy 
tíz falunként mindenütt építsenek templomot és tartsa-
nak papot. Az egyházat pénzzel segítette, templomokat és 
kolostorokat építtetett, hogy terjesszék a műveltséget. Így 
járult hozzá a nyugati kultúra terjesztéséhez, a magyarok 
új identitásának a kialakulásához és egy buzgó hitéletű 
egyház alapításához.

Az 1948 és 1989 közötti kommunista korszakban a ha-
talom birtokosai augusztus 20-át az alkotmány ünnepe-
ként jegyezték. A berlini fal ledöntése  (1989 nov.9.) után 
aug. 20-ika Magyarországon ismét Szt. István napként 
szerepel és a régi lelkesedéssel ünnepelik Magyarország 
újjászületésének napjaként. Mumifikált kezének, a „Szent 
Jobbnak” körmenetben való felmutatása a belső hagyo-
mányaink köréhez tartozik. Ez az ünnepség a magyarokat 
egy kicsit a holland királyi napra (Koningsdag) emlékez-
teti és egybefonja Magyarország népeit. --- Zwolléhoz 
legközelebbi Szt. István emlékművet Ákhenben találunk, 
ahol a magyar kápolna előtt egy új  Szt. István szobor ta-
lálható. Ákhen a középkor óta jelentős zarándokhely volt, 
több helyen olvastuk, hogy oda már  Szt. István is zarán-
dokházat építtetett.---- Az idők folyamán számos irodal-
mi, zenei és képzőművészeti alkotás született a Szt. István 
kultusz keretében, így az „István a király” című rockopera 
is, melynek Szörényi Levente szerezte a zenéjét, szövegét 
pedig Bródy János és Miklós Boldizsár írta. (Bemutató-
ja 1983 aug. 18-án volt a Városliget szánkázó dombján, 
amelyet azóta Királyhalomnak neveznek.) Miután  a 

szovjetek Vörös Hadserege véglegesen kivonult Magyar-
országról 1991 jún.19-én, az említett rockoperát ismét 
előadták Gödöllön egy ökuménikus istentiszteletet köve-
tően, amely alkalommal Tőkés László püspök szolgált jún. 
30-án.- Aki nem ismerné, ez a rockopera Szt. István életét 
és cselekedeteit mutatja be. Az értékes gondolatok és át-
hallásos igazságok harci állapotba hozták a Szekuritátét, a 
román politikai rendőrség tagjait, akik elkobozták az ope-
ra szövegét, a magnókat, a szalagokat, továbbá keményen 
büntették azokat, akik átcsempészték a határon.

Hallgassuk meg Rostás Kriszta Timea testvérünk előadá-
sában Szt. István fohászkodását és feleségének, Rékának a 
dalát, azt, hogy miként imádkoztak azért, hogy helyesen 
döntsenek a kormányzás dolgaiban.

Volgens de Hongaarse protestantse kerkelijke traditie 
werd rondom de naamdag van Heilige Stephanus het 
oogsfeest gevierd, en worden dankdiensten gehouden 
voor het dagelijkse brood, als  hemels geschenk, oftewel: 
het nieuwe brood. Als het goed is, word van de goud-
kleurige aren een krans gemaakt, met een kruis.

In onze kringen is welbekend, dat in het jaar 1000 
Stephanus de basis legde voor een koninkrijk, dat nog 
lang zou bestaan: letterlijk tot 1948, en in geestelijke zin 
tot op heden. Esztergom is de stad, waar in het jaar 975 
Stephanus werd geboren als kind van Géza,  vorst van 
de Magyaren die op dat moment in delen van Europa de 
baas was.  Stephanus was de eerste koning van Hongarije 
van 1000 tot 1038, toen hij overleed op 15 augustus 
en werd begraven in Székesfehérvár in de basiliek, 
opgericht ter ere van Onze Lieve Vrouw. Nog geen 
vijftig jaar later werd hij op 20 augustus in 1083 heilig 
verklaard.--- De Hongaren vonden hem een goede koning 
en lieten zich ook dopen. Wie dat niet deed, werd met 
harde hand gedwongen tot het christendom. Uiteindelijk 
lukte het hem om alle Magyaren te verenigen, en zo is 
het Hongaarse rijk  geboren. Volgens de verhalen kreeg 
hij van paus Silvester II een prachtige kroon, die kan 
bezichtigd worden in het gebouw van het Hongaarse 
Parlement. Tot in de 20e eeuw voerden de heersers 
van Hongarije hierom de titel apostolisch koning.--- In  
de geschiedenis van het Hongaarse christendom staat 
genoteerd dat Stephanus, samen met zijn vader, zich in 
985 lieten dopen door de heilige Adalbert van Praag. Zijn 
doopnaam werd Stephanus, naar de vroeg-christelijke 
martelaar, Stephanus. (Als heidense vorst, heette hij Vajk, 
oftewel: held.) --- Koning H. Stephanus  verdeelde het 
land in 45 comitaten (graafschappen) en beval, dat steeds 
tien dorpen één kerk zouden moeten bouwen en een 
priester zouden aanstellen en onderhouden. Ook schonk 
hij veel geld en goederen aan de Kerk en stichtte hij 
verschillende kloosters om het onderwijs te bevorderen. 
Zo heeft hij bijgedragen aan de grondlegging van de 
westerse cultuur tussen de Hongaren, aan de vorming 
van een nieuwe identiteit en een kerk met levend geloof.                                                                                                                              
In de tijd van het communisme, tussen 1948 en 1989, hebben 
de machthebbers van 20 augustus een dag van de nationale 
grondwet gemaakt. Na de Val van de Berlijnse muur (9 
nov.1989), werd op 20 augustus de nationale feestdag op 
ouderwetse manier gevierd, als de dag van de geboorte 
van Hongarije en opnieuw de dag van H. Stephanus, 
wiens gemummificeerde rechterhand (Szent Jobb) tijdens 

Szent István napi zwollei melléklet
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een processie wordt rondgebracht in Boedapest. Deze 
feestdag doet een beetje denken aan Koningsdag in 
Nederland, en bindt de volkeren van Hongarije samen. 
Niet zo ver van Zwolle, bij de Dom van Aken, staat een 
nieuw standbeeld van de Hongaarse patroon H. Stephan, 
vóór de Hongarije-kapel. Vooral in de Middeleeuwen 
en in de vroege moderne geschiedenis kwamen tal van 
bedevaartgangers ook uit Hongarije naar Aken om 
de heiligdommen te aanbidden. De bedevaartgangers 
worden ondergebracht in het zogenaamde gasthuis, 
dat al vroeg door H. Stephanus gebouwd was.                                                                                                                                             
 Talloze gedichten en liederen zijn geboren in de loop 
van de eeuwen, inbegrepen ook die van een  rockopera: 
Stephanus de Koning – István a király István, met muziek 
van Levente Szörényi, teksten van János Bródy  en Miklós 
Boldizsár. (Première was op 18 august 1983). De regisseurs 
maakten gebruik van een tent, gebouwd op een heuvel in 
de Városliget, sindsdien genoemd: de Koningsberg. Nadat 
het Russische Rode Leger vertrokken was uit Hongarije 
(19 juni 1991), deze rockopera was opnieuw uitgevoerd in 
Gödöllő op 30 juni, in het vervolg van een oekumenische 
eredient, waar bischop László Tőkés voorging.) De musi-
cal is gebaseerd op het leven van de Heilige Stephanus, die 
kennelijk zulke waarden propageert, dat de Roemeense 
Securitate destijds klopjachten organiseerde, om de 
teksten, opnames en bandrecorders op te sporen en de 
rebelse smokkelaars te bestraffen. Wij luisteren nu naar 
een deel van het gebed van Stephanus en zijn vrouw, Réka, 
uit de genoemde rockopera, waarin zij smeken om goede 
beslissingen te nemen in regeringszaken. Voorgedragen 
door Kriszta Timea Rostás.

Vážení přítomní, oslavující zhromážděni!

V rámci naší maďarské protestantské tradice dnes 
oslavujeme spomínku na nášho prvního  krále Sv.Šěpána, 
ke kterému se připojilo už dávno každoročné poděkování 
Hospodinu za úrodu nového chleba, teda za náš chléb 
vezdejší. Je mnoho cirkevních zborů, ve kterých pletú  
ze zlatistých pšeničných klasů vence, uprostře nichž 
s křížem. Ve vědomí nášho lidu je všeobecně známe, 
že král Štěpán v roce 1000 po narození nášho Pána 
Ježiše Krista založil základy křesťanského maďarského 
království, které trvalo oficiálně do roku 1948 a duševně 
trvá dodnes. Štěpán se narodil v Esztergomu (Ostřihom) 
v roce 975. Jeho otcem byl vévoda Géza, který stál v čele  
maďarského kmenového svazu, který vté době už ovládal 
několik evropských teritórii. Štěpán panoval od roku 1000 
do roku 1038, a pochovali ho v Székesfehérváru (Stoličný 
Bělehrad), v kostole Nanebevzetí Márie (po maďarsky 
„Nagyboldogasszony“). Neuplynulo ani 50 let a 20. 
srpna 1083 byl prohlášen za svatého. Štěpána považovali 
maďaři za dobrého krále a mnozí, nasledujíc jeho příklad, 
se dali pokřtít, přičemž oproti těm, kteŕí byli opačného 
názoru, vystupoval tvrdě. Na základě křesťanského učení 
zjednotil Maďarů a vlastně tak se zrodilo maďarské im-
périum. Traduje se, že papež Silvester II. mu poslal 
překrásnou korunu, která je k nahlédnutí v maďarském 
perlementu. Na základě toho mohli vlastnit maďarští 
králové titul „apoštolského krále“ až do XX. století. V 
histórii maďarského křesťanství se traduje, že Štěpán 
byl pokřtěn -spolu se svým otcen-, biskupem Vojtěchem 
svatým roku 985. Jako pohanský vévoda se jmenoval 
pohanským jménem Vajk, co v přěkladu znamená Hrdina. 
Po pokřtěný dostal jméno prvního křesťanského martyra 

Štěpána. Své království Štěpán rozdelil na 45 stolíc a 
nařídil, že každých 10 vesníc má postavit kostel a platit 
faráře. Cirkev podporoval aj finančně; aby šířili vzdélání 
dal postavit klášteri a kosteli,. Přispěl tím k šíření západní 
kultúry, vytváření nové maďarské identity a založení 
církve skuteční víry mezi Maďaři.

Za komunistické éry mezi rokem 1948 a  1989 majitelé 
tehdejší moci přejmenovali 20. srpen na svátek vydania 
ústavy. Tento den po zboření berlínské zdi (9. listopadu 
1989) se v Maďarsku oslavuje opět za den Sv. Štěpána 
a zrodu nového maďarského stásu. Podle tradice se v 
Budapešti tento den nosí v  procesi jeho mumifikovaná 
ruka, ztv. „Svatá pravice“.Tato trdadice je trochu podobná 
holandskému královskému dnu (Koningsdag) a spája 
národ Maďarů. Zwollemu nejbližší Svatoštěpánsky 
pomník nacházíme v Ákhenu, kde před maďarskou 
kaplnkou je nová socha Sv. Štépána. Akhen byl od 
tředověku znamenitým procesným místem a na více 
místech čteme o tom, že procesný dům zde dal postavit už 
sám Sv. Štěpán. Počas historie v rámci  svatoštěpánkého 
kultu se zrodilo hodně literárních, uměleckých i 
hudebních produkcií, například rockopera „Král Štěpán”, 
autorem jehož hudby je Levente Szörényi, a textu János 
Bródy a Miklós Boldizsár (první přednes se uskutečnil 
18. srpna roku 1983 v Budíně na tehdejším Sankářském 
svahu, co se dne nazýva Královským svahem). Po tom, 
co  Rudá Armáda opustila Maďarsko (19. června 1993), 
jmenovaná rockopera se opět prednesla v méstě Gödöl-
lő po ekumenických bohoslužbách, kde sloužil biskup 
László Tőkés. Jestli by někto neznal obsah spomínanej 
rockopery,je nutno vědě, že tá se zabýva životem a dílem 
Sv. Štěpána. Text a myšlenky tétot rockopery aktivizoval 
aj rumunskú tajnú službu Securitate, která zhabla text i 
hudbu, objavivší se v Rumunku a přenasledovali každého, 
kdo, ji šířil. Vyslišme teď v přednesu naší sestry Kriszty 
Rostásovej, vzdych Sv. Štěpána a píseň Réky, jako prosí 
Pána o to, aby mohli správne řídit národ.

Szent István a koronázási jelvényekkel a Képes Króniká-
ban. Forrás: Wikimedia Commons

Szent István napi zwollei melléklet
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Ez a becses dokumentum Szent István korának leghitelesebb 
írásos emléke, és a Magyar Királyság hivatali írásbeliségének 
egyik legelső, jogi írásbeliségünknek pedig a legrégibb darab-
ja, ami egyben a legkorábbi hazai nyelvemlékünk is. Az ösz-
szetekert kiváltságlevél István viaszpecsétjével lett lezárva: ez a 
veszprémvölgyi apácák  1018-ban épült görög-keleti kolostorá-
nak az alapító okírata. Később a Könyves Kálmán latin nyelvű 
megerősítő okleveléhez (alul) lett hozzáfűzve a görög nyelvű ere-
deti változat (fent)Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár. Egyébként 
István minden más oklevele latinul íródott, ez az egyetlen, ami 
görögül. --- Bár Könyves Kálmán szerint Szent István adta ki az 
oklevelet, vannak, akik Géza fejedelemnek tulajdonítják ezt, mi-
vel a görög nyelvű szöveg nincs keltezve, és a keresztségben Géza 
is az István nevet kapta.

Szt. István szobra az acheni kápolnában – Standbeeld van 
H. Stephanus in Aachen 1776

Szt. ISTVÁN:

Óh jó Uram, Jézus mondá: kardtól vész, ki karddal él,
De két tűz között válaszúton békét csak bolond remél.
Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge!
Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre.

Óh jó Uram nem tudom már, hűséges kihez legyek.
Törvényedre sújt le kardom,
ha ölnöm kell, hogy védjelek.
Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge!
Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre

Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
Nem érthetlek téged s nem érhetlek el.
Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
Te hallgatsz, s én érzem a szívem felel.

Óh jó uram, tőled kaptam a lelkem és a helyzetem.
Ellenségeim állnak mellém, a népem támad ellenem.
Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge!
Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre.

Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
Nem érthetlek téged s nem érhetlek el.
Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
Te hallgatsz, s én érzem a szívem felel.

RÉKA:
Édes uram, óh nézz le reám!
Nyíló virág kerted alján.
Szívem szakad, ha rád gondolok,
Nélküled már elhervadok.

Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
Nem érthetlek téged s nem érhetlek el.
Oly távol vagy tőlem, és mégis közel,
Te hallgatsz, s én érzem a szívem felel.

„Aki magyarul néz a világra, Szent István szemével 
lát. Szent István szemével látni a XXI. századot azt je-
lenti, hogy mi a velünk élő népekkel akarjuk naggyá 
tenni a Kárpát-medencét.”  O.V., 2020 jún.4-én

Szent István napi zwollei melléklet


