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János. – Közreműködtek: Van Bolhuis-Szabó Emőke, 
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Ambrus András, Molnár-Veres Pál, Szomor Attila, Urbán 
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A tartalomból:
Pünkösd előtt – Képes ismertető II. Rákóczi Ferenc 
fejedelemről – „Gyermekvonatok” indultak 100 éve
Németországi presbiteri és ifjúsági konferencia - Svédországi 
Magyar Gyülekezetek – Ferenc papa látogatása Erdélyben 
– Családi Nap – Kölcsey Ferenc hazaköltözött – Nagykáta 
és Taksony templomai – Kodály: Missa brevis – Trianon

Szolgálati rend az egyházközségünkben:
• 2019. jan. 13, dr.Hermán M. János
• 2019. február 10, igehirdetők: Hermán Mostert Rebeka, 

(Temesvár) és Kelemen Csongor (Urk)
• 2019. márc. 10, Igét hirdet Ambrus András, a böjtfői úr-

vacsoraosztás ágendáját végzi Hermán M. János
• 2019.április14, virágvasárnap
• 2019. április 22, igehirdető Hermán M. János; úr-

vacsorai liturgia: nt. Ambrus András, d.e. 11 óra
• 2019.május12 – Anyák napja. Szolgált Hermán M. Já-

nos. Ünnepély a gyermekekkel 
• 2019. június 9. – Pünkösd, igehirdető: Kelemen Cson-

gor. Nt. Ambrus András szolgálatával úrvacsoraosztás. 
Kovács Kata vezényli a Hágai/Amsterdami Magyar Ka-
marakórust

• 2019. július 14 2019. augusztus 11
• 2019. szeptember 8
• 2019. október 13
• 2019. november 10
• 2019. december 8
• 2019. dec. 26, karácsony másodnapja, úrvacsoraosztás
Zwollei gyülekezetünkben általában havonta egyszer 
tartunk istentisztelet, a hónap második vasárnapján, 
délután 3 órai kezdettel. Ezzel egy időben folyik a va-
sárnap iskolai foglalkozás a gyermekekkel, azután pe-
dig szeretetvendégség keretében beszélgetünk. / Sáto-
ros ünnepeink másodnapján úrvacsoraosztásra kerül 
sor, d.e. 11 órakor/ A nyári időszakban is tartunk is-
tentiszteleteket, szintén a hónap második vasárnapján.
A Zwollei Magyar Református Egyházközség is-
tentiszteleteinek a helye 2019-ben: Lutherse Kerk, 
Koestraat 2-4. (A „Fundatie” múzeum melletti temp-
lomhoz a bejárat a Potgieter Singel felől találha-
tó, az épület hátsó oldalán; a parkolás ingyenes.)
Info: jhermanm@gmail.com, Tel: 038-4233247
           refistentiszteletzwolleban
Honlap: https://zwolleireformatus.wordpress.com/

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, Bodor József és Czimbalmos Klára.
Orgonista: dr. Robert Helder.
Vendéglelkész a 2018-2019. tanév idejére: nt. Ambrus 
András, Csekeleka-Kampen. Elbúcsúzunk június 9-én.

„A föld és az ég, asztalodnál összeér. Értünk lett
Élet ez a bor és a kenyér.”

Emmausi vacsora 

Rembrandt van Rijn: Krisztus az emmauszi tanítványok-
kal, 1648, 68x65 cm, Párizs, Louvre.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden,  1606. júl. 
15 – Amsterdam,1669. okt.4) A francia Alfred Dumesnil, 
a romantika művészetvallásának  képviselője 1850-ben 
ezt írta a mester emblematikus munkájáról: “Krisztus így 
szól:’Szegény gyermekeim!’ … Az én történetem a ti törté-
netetek. Nem a javakról szól és nem arról, hogy magunk-
ból akarjunk kiindulni, ha másokat szeretnénk megérteni, 



hanem az emberségről. Itt vagyok.’ Hoc est corpus meum, 
a legmagasztosabb értelemben [ …] És a pillanatban, ami-
kor megtöri a kenyeret, a nyomorúságos ház kivilágo-
sodik, a durva falakat isteni fény itatja át. Mily beszédes 
az ajka! Mily mennyei muzsika a kiáltás, amely ennek az 
őszinte embernek a lelkéből fölfakad!…Sosem ragadott 
meg annyira a vallásos érzés, mint e munka révén.” Ennek 
a képnek létezik egy koppenhágai változata is, valószínű-
leg a Rembrandt tanítványai festették. /Forrás:Rényi And-
rás, Kísérlet egy kései Rembrandt-mű képhermeneutikai 
megközelítésére. http://www.renyiandras.hu/index.php/
tanulmanyok/36-rembrandt  /

II. Rákóczi Ferenc emlékezete Európában

Rákóczi és felsővadászi II. Rákóczi Ferenc, 1697-től biro-
dalmi herceg Borsiban született 1676-ban és a Rodostóban 
hunyt el 1735-ben. 

„CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE”
“A Rákóczi- és kuruc emlékhelyek Európában című fotódo-
kumentációs kiállítás lebilincselő. A kiállítást látogatók ( ) 
hosszan elidőznek a színes képeknél s az érdekes magya-
rázó szövegeknél. A rácsodálkozás érthető, hiszen kit ne 
érdekelne, hogyan néz ki most Rákóczi Ferenc szülőhelye, 
a borsi kastély, vagy milyen, ma is körüljárható, eredeti Rá-
kóczi-fák találhatók az országban. A külföldi emlékeket be-
mutató anyag pedig egészen sok újdonságot tartalmaz. Há-
nyan tudják például azt, hogy a bajorországi kisvárosban, 
Bad Kissingenben komoly kultusza alakult ki Rákóczinak, 
még szobrot is állítottak tiszteletére, s évente Rákóczi-fesz-
tivált rendeznek. Holott a vezérlő fejedelem nem is járt a 
városkában. Járt ott viszont néhány francia katonatiszt – 

Rákóczi fegyvertársai – 1737-ben, akik nagyon tisztelték 
a magyar uralkodót. Miután két gyógyvízforrást fedeztek 
fel, az egyiket Rákóczira keresztelték, a másikat pedig – a 
„nagyherceg” lováról – Pandúrnak nevezték el. Franciaor-
szágban a mai napig nagy tisztelet övezi Rákóczi politikai 
életművét. A kiállításon sorakoznak a dieppe-i, párizsi és 
grobois-i (ma Yerres) relikviák. Grobois a fő emlékezőhely: 
Rákóczi végrendeletének megfelelően ott temették el a fe-
jedelem szívét, az egykori kamalduli kolostor tőszomszéd-
ságában. A franciaországi magyarok minden év szeptem-
berének első vasárnapján tartják baráti összejövetelüket a 
Rákóczi-emlékoszlopnál, mert a fejedelem Magyarorszá-
gon kívül ott érezte magát a legjobban. A megemlékezés – a 
képek tanúsága szerint – francia katonai tiszteletadás mel-
lett történik. Sokan nem tudják, hogy Rákóczi jobb keze, 
Bercsényi Miklós fia nem csupán a francia marsallságig 
vitte a katonai ranglétrán, hanem személyében a huszárság 
nyugat-európai meghonosítóját is tisztelheti a világ. Nevét 
a francia hadsereg egyik repülős ezrede őrzi. Életében nem 
juthatott Anglia földjére II. Rákóczi Ferenc – a pestis okoz-
ta vesztegzár miatt –, csak Hull City kikötőjéből üdvözöl-
hette a tiszteletére odasereglett tömeget. “ Forrás: https://
magyarnemzet.hu/archivum/archivum-magyarnemzet/
kulhonban-melton-emlekeznek-rakoczira-5034800/   --- 
A május 18-án, a wassenaari Magyar Családi Napon a 
kiállitást bemutatta Makkai Réka művészettörténész. Az 
ott készült felvételeket Pap Viktor mérnök testvérünknek 
köszönjük. köszönjük.
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A Rákóczi kiállítás összeállítója és tulajdonosa a Magyar 
Emlékekért a Világban Egyesület. Elnöke, dr. Messik Mik-
lós jogász, müemlékvédő. Urbán Ákos, a Hollandiai Ma-
gyar Szövetség elnöke tőle kapta az anyagot, és bemutatta 
Vianenben a Mikes Kör ülésén május 26-án. A kiállítást   
2019 június 2.-án a londoni Magyar Szent István Házban 
lehet megtekinteni.  

T. Szabó Csaba: Pápai látogatások
Gyermekkori emlékeim része lett, hogy 1999-ben elrom-
lott a televíziónk, amikor II. János Pál pápa ellátogatott Ro-
mániába. Történelmi esemény volt, hisz nem csak az első 
pápalátogatás volt a modern Románia területén, de egyben 
az évtizedek óta nem rendezett diplomáciai kapcsolatok a 
Vatikán és a többségében ortodox Románia között is ekkor 
rendeződtek. Egy tévés üzlet előtt néztem, ahogy a pápa 
Teoctist pátriárkával áll hófehér ruhában a pompázatos 
trón előtt. Már akkor is beteg volt, alig állt a lábán, több 
műtét után és előtt volt, de mégis tizenévesként is tudtam, 
hogy ez egy fontos, történelmi pillanat. Akkor azonban a 
pápa nem jött el Erdélybe, így kissé mégis televíziós ese-
ménnyé, a világot tucatnyi alkalommal körbeutazó pápa 
egyik kiruccanásává silányult ez a látogatás. Ferenc pápa 
mostani nagy romániai és egyben erdélyi körútja azonban 
kétségtelenül történelmi léptékű, hisz egyértelmű jelzés és 
diplomáciai üzenet is a romániai katolikus egyház sokszí-
nűségére és regionalitására. Ez minden bizonnyal tucatnyi 
vatikáni diplomata és politikus érdeme, ám fontos kiemel-
ni Vlad Alexandrescu USR-szenátor és Klaus Johannis 
államelnök látogatását is, akik ugyancsak hozzájárultak a 
pápalátogatás előkészítéséhez. A rekordszámú, négy hely-
színen – Bukarest, Balázsfalva, Csiksomlyó, Jászvásár (és 
néhány percre Nagyszebenben, a reptéren) – megforduló 
Ferenc pápa látogatása az első lesz, amely Erdély területén 
zajlik. Bár a sokak szerint liberális, mások szerint csupán a 

kor igényeihez idomuló stratégaként számon tartott Ferenc 
pápa látogatását számos konzervatív, erdélyi magyar és or-
todox román fórumon ellenszenvvel fogadták, ennek jelen-
tőségét hangsúlyozva érdemes a pápalátogatásra történelmi 
perspektívában tekinteni. Először is, kiemelendő az, hogy 
a pápák – azaz Szent Péter apostol utódai, akiknek a Kr.u. 
I. század óta Rómában volt a székhelyük – nagyon ritkán 
merészkedtek Rómán kívülre. Az első pápa talán, aki Ró-
mán kívül kényszerült utazásra I. Kelemen pápa volt, akit 
– apokrif hagyományok szerint – Traianus császár idején a 
mai Ukrajna területén fekvő Chersonesos Taurica városába 
száműztek és a Fekete-tenger partján halt meg. Az első két 
évszázad Rómán kívüli utazásra kényszerült pápái kivétel 
nélkül mártírhalált haltak és nem önszántukból hagyták el 
Péter sírját. Az egyik legkorábbi, immár diplomáciai uta-
zásként történt pápalátogatásra 1500 évvel ezelőtt, I. János 
pápa idején került sor, aki 523-ban Konstantinápolyba láto-
gatott. 1052-ben, IX. Leó pápa a korabeli Magyar Királyság 
területén, Pozsonyban találkozott I. András magyar király 
és III. Henrik német-római császárral, mint békeközvetítő. 
IX. Leó látogatása egyben az első „magyarországi” pápalá-
togatás volt, igaz, nem a mai Magyarország területén került 
erre sor, bár kétségtelenül, át kellett utaznia annak terüle-
tén. A látogatás pontos részletei nem ismertek, nem kizárt, 
hogy a pápa több korabeli magyar városban is megszállt 
hosszú útja során, bár esélyesebb, hogy Bécs felől érkezett 
Pozsonyba, elkerülve Magyarország belső területeit. Bár a 
középkori, újkori és modernkori Erdély számos neves pápa 
levelezésében jelentős szerepet kap – kiemelendő itt Ba-
kócz Tamás erdődi születésű bíboros szerepe, akiből, mint 
tudjuk, „majdnem” pápa lett, valamint a Márton Áron 
püspökkel élénk kapcsolatot tartó VI. Pál pápa – nincs 
arra vonatkozó forrásunk, hogy egészen mostanáig pápa 
járt volna Erdély területén. Az ilyen ritka eseményeknek 
ugyanis általában nyoma maradt úgy az írott forrásokban, 
mint a kollektív memóriában és az épített örökségben is: 
a pápalátogatások – csakúgy mint a császárlátogatások – 
nagy örömünnepek voltak, az emberek az utcára csődültek, 
látni akarták a mitikus ködbe burkolt, addig csak rajzokon, 
érméken vagy leírásokból ismert isteni helytartókat. Elég 
itt például II. József és VI. Pius bécsi találkozására gondol-
nunk, amelyről – annak politikai jelentősége miatt is – va-
lóságos legendák terjedtek. A pápák és császárok látogatá-
sát emlékművekben, feliratokban örökítették meg: II. János 
Pál pápa magyarországi látogatásáról számos szobor, em-
lékoszlop és tábla emlékezik mai napig Budapesten, Má-
riapócson és számos más településen is. Ugyancsak ezt lát-
tam jómagam is Erfurtban, ahol – bár döntően protestáns, 
sőt most már inkább ateista város – XVI. Benedek pápa 
látogatásának emlékét számos emléktábla hirdette úgy a 
templomokban, mint köztereken. Ferenc pápa erdélyi és 
jászvásári látogatásának tehát számos pontban történelmi 
jelentősége van: balázsfalvi látogatásakor a XX. századi 
vallási üldözések egyik legnagyobb áldozatának, a görög-
katolikus egyháznak tesz történelmi léptékű kiengesztelést 
és hálát, hisz a katolicizmusnak ezen ága igencsak sokat 
szenvedett Erdély történetében, különösen a XX. század 
második felében, részben a kommunista rezsim, részben az 
azzal lepaktáló ortodox egyház miatt. Ugyancsak rendkí-
vüli üzenet-értékű tett az is, hogy a pápa ellátogat az erdélyi 
és egyetemes magyarság egyik legnagyobb zarándokhelyé-
re, Csíksomlyóra és a csángók központjába, Jászvásárra. 
Ezek a diplomáciai és vallástörténeti jelentőségű látogatá-
sok egyrészt üzenetek is a romániai kormányzatnak, akik 
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gyakran megfeledkeznek az ország 1918 után kialakult val-
lási sokszínűségéről. Kétségtelenül érdekes beszélgetésekre 
is sor kerülhet(ne) Ferenc pápa és Daniel pátriárka között, 
akiknek radikálisan más felfogása van úgy vallásról, mint 
annak XXI. századi szerepéről, ám kettejük találkozója 
nagyrészt zárt ajtók között fog zajlani. A pápa ugyanak-
kor beszédet fog intézni az ortodox egyházfők előtt, ebben 
számos érdekes üzenet lehet majd. Ugyancsak kíváncsian 
várjuk majd a pápa balázsfalvi és csíksomlyói beszédének 
üzenetét, amely minden bizonnyal sok konzervatív, a pá-
pánál is katolikusabb hívőben és székelyföldi zarándokban 
okozhat némi megrökönyödést. A menekültek iránti figye-
lemfelhívásáról, szerénységéről és emberközeli tevékenysé-
géről híressé – sokak számára sajnos, hírhedtté vált egy-
házfő – számos ponton mondhat erős, tartós és hathatós 
üzenetet a romániai társadalomnak. A kérdés csak az most 
már: hol és milyen arányban fog a diplomácia beleszólni 
a szabadosságáról ismert pápa véleménye és a Vatikán és 
Románia közötti kapcsolat egyensúlya között. Akárhogy is 
történjen, ez a pápalátogatás – ahogy az 1960-as évek óta 
a világ szinte minden pontján megfordult egyházfők lá-
togatása is – emlékezetes pillanat lesz Erdély és Románia, 
valamint a helyi katolicizmus történetében.     ------ A Ró-
mába tartó repülőgépen összegezte újságíróknak romániai 
látogatásának tapasztalait a Szentatya. Ferenc pápa három-
napos romániai látogatása után vasárnap utazott vissza Ró-
mába, a TAROM repülőgépe Nagyszebenből szállt fel. Rö-
vid sajtótájékoztató keretében összegezte az elmúlt napok 
tapasztalatait a vele együtt utazó újságíróknak. Egyebek 
mellett rámutatott: a kedvezőtlen időjárás miatt szombaton 
autóval tette meg a Marosvásárhely és Csíksomlyó közötti 
két és fél órás távot, átszelte Erdélyt. Elismerően fogalma-
zott a tájról, térségről: „csodálatos, nem láttam még ehhez 
foghatót”. Vasárnap Balázsfalva és Nagyszeben között is 
autóval szállították a pápát. Ugyanakkor összetartásra és 
együttműködésre intett, amikor a romániai katolikus és 
ortodox közösség, a különböző etnikumok, és a politikum 
és civil szféra viszonyáról kérdezték.  /Forrás: Maszol.ro - 

2019. május 31 és június 3./
Ferenc pápa csíksomlyói látogatása: „Aki kockáztat, an-
nak az Úr nem okoz csalódást.”    
2019. május 31. – június 1.   
„Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, 
ne légy hűtlen soha!” – Wass Albert szavai olvashatók azon 
székelykapu kontyfáján, amelyet a Hargita, Maros, Három-
szék, azaz a székely megyék összefogásának köszönhetően 
a június 1-jei csíksomlyói pápalátogatás tiszteletére állítot-
tak fel a Hármashalom oltárhoz vezető makadám úton. --- 
A 4,48 méter hosszú és 5 méter magas székelykaput kaláká-

ban faragták Zeteváralján. 

Ferenc pápa érkezésekor énekelték több 
mint száz ezren:

Ó, én édes jó Istenem, 
Oltalmazóm, segedelmem, 
Vándorlásban reménységem, 
Ínségemben lágy kenyerem.
Vándor fecske sebes szárnyát, 
Vándorlegény vándorbotját, 
Vándor székely reménységét, 
Jézus, áldd meg Erdély földjét.
Vándor fecske hazatalál, 
Édesanyja fészkére száll,
Hazajöttünk, megáldott a, 
Csíksomlyói Szűz Mária.
Hol Szent Péter sírba téve 
És Rómának dobog szíve, 
Ezrek ajkán, ezer nyelven 
Hő ima zeng édesdeden: 

Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, 
Krisztusnak helytartóját!

A szentmise zsoltára:
Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te 
akaratodat. 
Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet 
azonban megnyitottad.
Nem követeltél égő- és engesztelő áldozatot, * így szól-
tam akkor: „Íme, eljövök.”
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Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akarato-
dat.
„A könyvtekercsben rólam írva áll, * hogy akaratodat 
teljesítsem.
Erre vágyom, Istenem, * törvényed szívemet örömmel 
tölti el.”
Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akarato-
dat. 
Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, * ajkam el 
nem hallgat, Uram, jól tudod.
Igazságodat nem rejtettem el szívem mélyén, * hűségedet 
és segítségedet elbeszéltem.
Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akarato-
dat.
 Alleluja:
Alleluia, alleluia. (DU.: 427. szám)
Az Ige emberré lett, és itt élt köztünk, és láttuk az ő di-
csőségét.
Alleluia.

Áldozási ének:
Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat,  
Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat!  
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,  
Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett. 
Refr.:  
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,  
Forrasz eggyé békességben minden népet s nemzetet! 
Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk,  
A keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.  
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér,  
Áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér. 
Refr.:  
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrasz eggyé békességben minden népet s nemzetet! 
Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,  
A szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen.  
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,  
Minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk. Ref-
rén. 

István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,  
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!  
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,  
Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga. 
Refr.:  
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!

A szentmise záróénekei:
Isten, áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, 
Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbűnhődte már e nép 
A múltat s jövendőt!
 Regina caeli, laetare, alleluia. 

Quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia.
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus:  Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domi-
ni nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: 
praesta, quaesumus; ut per eius Genetricem Virginem 
Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem 
Christum Dominum nostrum. Amen.

        
Arany rózsát adományozott Ferenc pápa a 

csíksomlyói kegyhelynek 
Az arany rózsa a pápák különleges adománya, amelyet a kü-
lönböző Mária-kegyhelyeknek ajándékoznak, a gesztussal a 
Szűzanya iránti tiszteletet fejezik ki.
Ferenc pápa ajándéka ezüstből készült, a rózsa szára és a 
címer 24 karátos arany bevonatú. Az alapja rózsaszín már-
vány, amelyen egy ezüstözött váza áll a pápai címerrel, ben-
ne két szál természethű rózsa, leveleik ezüstből készültek. A 
rózsa 84 centiméter magas, súlya 1200 gramm.

Csíksomlyón: a múlt eseményei nem gátol-
hatják a testvéri együttélést

Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt összetett 
és szomorú eseményeit, azonban ezek nem jelenthetnek 
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akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyott testvéri 
együttélést – hangoztatta Ferenc pápa a csíksomlyói kegy-
helyen tartott szabadtéri szentmiséjében
A csíksomlyói hegynyeregbe pápamobillal, egy Dacia 
Dusterrel érkezett szentatya a kordonok mögé zárt, elő-
zetes regisztráció alapján bebocsátott több mint százezer 
zarándok előtt elmondta, Isten iránti örömmel és hálával 
van ma itt, ezen a történelmi értékekben és hitben gazdag, 
kedves Mária-kegyhelyen, ahová mindeni gyermekként 
jön, hogy találkozzék égi édesanyánkkal és hogy egymás-
ban valódi testvérekre leljen.
Ferenc pápa tábori kórházhoz hasonlította az egyházat, 
amelynek „szentségi helyeiként” a kegyhelyek a hívő nép 
emlékezetét őrzik. Szerinte ez a nép a szenvedések köze-
pette sem fárad el keresni az élet vizének a forrását, ahol 
a remény új erőre kaphat. „A kegyhelyek az ünnep és az 
ünneplés, a könnyek és az esdeklések helyei. Édesanyánk 
lábához járulunk, szinte szavak nélkül, hogy így az ő sze-
mével láthassuk magunkat, és hogy tekintetével elvezes-
sen Ahhoz, aki «az Út, az Igazság és az Élet» (Jn 14,6)” 
– hangzott a Székelyföldre történelmi látogatásra érkező 
katolikus egyházfő homíliájában. A szentmisén részt vett 
Áder János magyar köztársasági elnök és Semjén Zsolt 
kormányfőhelyettes, a román közméltóságok közül pedig 
Viorica Dăncilă miniszterelnök és kormánya számos mi-
nisztere. 
Ferenc pápa elmondta, mindannyian zarándokok va-
gyunk. Emlékeztetett, hogy a csíksomlyói zarándokok 
minden évben, pünkösd szombatján, elzarándokolnak ide, 
hogy eleget tegyenek őseik fogadalmának, megerősödje-
nek az Istenbe vetett hitben és a Szűzanya iránti áhítatban, 
akit a fából készült csodálatos kegyszobor jelenít meg. A 
szentatya megállapította, hogy ez az évi zarándoklat Erdély 
öröksége, amely egyúttal tiszteletben tartja a román és a 
magyar vallási szokásokat is.
„Ezen a zarándoklaton más felekezetek hívei is részt 
vesznek, és ez a párbeszéd, az egység és a testvériség jele. 
Ugyanakkor felhívás az életté vált hit és a reménnyé lett 
élet bizonyosságának a helyreállítására” – jelentette ki a 
Hármashalom-oltárnál tartott szentmiséje keretében a 
szentatya, akinek beszéde közben elállt az eső Csíksom-
lyón. Az egyházfő úgy vélte, zarándokolni azt jelenti, 
hogy mint nép hazatérünk: egy nép, amelynek gazdag-
sága a számtalan arc, kultúra, nyelv és hagyomány, Isten 
hívő szent népe, amely Máriával együtt zarándokol az Úr 
irgalmát énekelve.--- „Ha a Galileai Kánában Mária köz-
benjárt Jézusnál, hogy megtegye első csodáját, akkor min-
den kegyhelyen ő virraszt és ő jár közben. Nem csak szent 
Fiánál, hanem mindannyiunknál, hogy ne hagyjuk, hogy 
azok a hangok és azok a sebek, amelyek az elkülönülést és 

a megosztottságot táplálják, megfosszanak minket a testvé-
riség érzésétől. Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a 
múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban ezek nem 
jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a 
vágyott testvéri együttélést” – buzdította a híveket Ferenc 
pápa.*************************
 Böjte Csaba ferences rendi szerzetes 1000 olyan gyermek-
kel érkezett Csíksomlyóra, akik az általa alapított Szent Fe-
renc Alapítvány otthonaiban nevelkednek. Nem érkeztek 
üres kézzel: Csíkszentdomokoson sütött házikenyeret aján-
dékoztak a Szentatyának. 
Róma püspöke Csíksomlyón elmondta: zarándokolni nem 
más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk 
együtt az úton, kérve az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a 
mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa 
új lehetőségekké a közösség érdekében.
Azt jelenti: elszakadni a bizonyosságainktól és a kényel-
münktől, egy új földi életnek a keresésében, amelyet az 
Úr nekünk akar ajándékozni. Ezen túlmenően kihívásnak 
nevezte a zarándoklatot, hogy felfedezzük és továbbadjuk 
az együttélés lelkületét, és ne féljünk a kölcsönös érintke-
zéstől, találkozástól és segítségnyújtástól.--- „Zarándokolni 
azt jelenti, hogy belekerülünk abba a kissé kaotikus ten-
gerárba, amely a testvériség igazi megtapasztalásává válhat.
Így egy minden helyzetben szolidáris karavánná válunk a 
jövő építésének érdekében” – fogalmazott szentmiséjében a 
katolikus egyházfő. Ferenc pápa arra kérte a híveket, zarán-
doklatuk során ne azt kutassák, hogy mi lehetett volna (és 
nem lett), hanem inkább azt, ami rájuk vár és nem odázhat-
ják el. Hozzátette, zarándokolni annyit jelent, hogy hiszünk 
az Úrban, aki hozzánk jön és közöttünk van, előmozdít-
va és ösztönözve a szolidaritást, a testvériséget, a jó utáni 
vágyat, az igazságot és az igazságosságot. Jelenti továbbá a 
küzdelemre való elköteleződést is, hogy azok, akik a teg-

nap lemaradtak, a holnap főszereplői lehessenek, viszont a 
ma főszereplői holnap se maradjanak hátra. Ez pedig a jövő 
szálainak kézműves összefonását teszi szükségessé. Íme, 
ezért vagyunk itt, hogy közösen mondjuk: Édesanyánk, ta-
níts meg minket összevarrni a jövőt” – hangoztatta a pápa. 
A szentatya szerint ez a zarándoklat tekintetünket Máriára 
és az Isten általi kiválasztottság titkára irányítja. „Mária, ez 
a Názáretből, Galilea egyik kis településéről, a Római Bi-
rodalom és Izrael perifériájáról származó lány „igen”-jével 
képes volt elindítani a gyöngédség forradalmát. Az Isten 
általi kiválasztottság titka ez, amely tekintetét a gyenge felé 
fordítja, hogy összezavarja az erőseket, és arra ösztönöz 
meg bátorít minket, hogy mi is hozzá hasonlóan mond-
juk ki az „igen”-ünket, hogy végigjárjuk a kiengesztelődés 
ösvényeit” – hangzott el a pápai szentmisén.    A katolikus 

Þ
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egyházfő leszögezte: aki kockáztat, annak az Úr nem okoz 
csalódást. „Járjunk az úton, járjunk együtt az úton, és en-
gedjük, hogy az Evangélium legyen az a kovász, amely ké-
pes áthatni mindent és képes megajándékozni népeinket az 
üdvösség örömével” – jelentette ki Csíksomlyón elhangzott 
homíliájában Ferenc pápa.                    
A szentmisén a katolikus egyházfő átadta az arany rózsát, a 
pápák különleges adományát a különböző Mária-kegyhe-
lyeknek szokták ajándékozni a Szűzanya iránti tisztelet ki-
fejezéséül. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek köszöntő 
beszédében elmondta, a szentatya II. János Pál pápa ígére-
tét teljesítetve látogatott el Erdélybe. „A négy egyházme-
gye magyar, székely többségű hívei és püspökei köszöntik 
a szentatyát. Köszönjük, szentatyánk, hogy velünk imád-
kozott, a szentmiseáldozatot bemutatta. Isten tartson meg 
minket őseink szent hitében és erényeiben!” – hangoztat-
ta az érsek.----------------------------Egyébként Jakubinyi 
György és Ferenc pápa külön is megajándékozta egymást: 
az érsek kelyhet kapott a pápától, míg a szentatya Xantus 
Géza Ahol az ég találkozik a földdel című festményét viheti 
a Vatikánba. A hívek ezután közösen énekelték el a magyar 
himnuszt, majd a szentatya elvonulása után a székely him-

nusz is elhangzott.( kronika.ro)                  

Kodály: Missa brevis

Az imádkozó Kodály (1882 - 1967). /Sík Sándor arany-
miséjén, kezében a Misszáléval./
A Missa brevis in tempore belli, azaz Rövid mise hábo-
rú idején rendkivüli háborús körülmények között született 

1944/1945 fordulóján egy budapesti zárda pincéjében. Az 
ostrom után, 1945 febr. 11-én az Operaház romos ruha-
tárában adták elő a művet az életban maradt művészek. 
(„Könnyáztatta előadás volt, mi pedig most ezt szeretnénk 
megidézni” – mondta Ókovács Szilveszter, az Operaház je-
lenlegi igazgatója, amikor a 2017-es Kodály-emlékezések 
nyitányaként ismét ugyanott játszották Kodály remekmű-
vét.)                      
Az orgonakíséretes Missa brevist 2019 május 30-án hatal-
mas sikerrel adták elő Zutphen híres, Walburgiskerk nevű 
templomában, Klaas Stok karmester vezényletével a Nieuw 
Vocaal Ensemble tagjai, valamint Matthias Havinga orgo-
naművész. --- Mennybeemenetel napján egeket megha-
tóan szállt magasba a fohász:”Dona nobis pacem!” --- A 
nyolc egységből álló mű taglalása: I. Introitus -     II. Kyrie 
- III. Gloria - IV. Credo -  V. Sanctus -VI. Benedictus - 
VII. Agnus - VIII. Ite, Missa est. --- A művet feleségének, 
Emma asszonynak ajánlotta a 35-ik házassági évfordulójuk 
alkalmával: ”Coniugi et consorti carissimae in anniversario 
XXV”

Introitus
Kyrie

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Gloria

Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. 

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, rex caelestis, Deus Pater omnipotens, 

Domine Fili unigenite, Jesu Christe, 
Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris, 

qui tollis peccata mundi, miserere nobis; 
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram; 

qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. 

Tu solus altissimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.

Credo
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, 

factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium, et invisibilium. 

Et in unum Dominum Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, 

et ex Patre natum ante omnia saecula, 
Deum de Deo, lumen de lumine, 

Deum verum de Deo vero, 
genitum, non factum, consubstantialem Patri, 

per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines, et propter nostram 
salutem descendit de caelis, et incarnatus est 

de Spiritu Sancto ex Maria virgine, 
et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis: 

sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. 
Et resurrexit tertia die, secundum 
scripturas. Et ascendit in coelum: 

sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos 

et mortuos: cuius regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum Dominum, 

et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit, 
qui cum Patre et Filio simul adoratur 

et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et unam 
sanctam catholicam 
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et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum 
baptisma in remissionem peccatorum. 

Et expecto resurrectionem mortuorum, 
et vitam venturi saeculi. Amen.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Osanna in excelsis.

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Osanna in excelsis.
Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata 

mundi, dona nobis pacem.
Ite, missa est

Ite, missa est  Deo gratias
Da nobis pacem. Amen

Mindszenty József hercegprímás emléktáb-
láját szentelték fel a Kölni Dóm kriptájában
A 2019 május 7-én tartott rendezvényen megjelent Dr. 
Azbej Tristan államtitkár, Szegner Balázs főkonzul kísé-
retében. A szentmisét dr. Dominikus Schwaderlapp kölni 
püspök és Dr. Cserháti József, a külföldön élő magyarok 
püspöke vezette. A misén 21 magyar pap koncelebrált, akik 
Európa számos országából érkeztek Kölnbe. A lectiot Fi-

csor László ezredes, az 1956-os Magyar Nemzetőrség pa-
rancsnoka  olvasta fel magyarul.  
A szentelés részleteit lásd: https://www.youtube.com/
watch?v=Z6zuuM3WTeo&t=1776s 

Bemutatkoztak a Hollandiai Magyar Ke-
resztyén Gyülekezetek a Családi Napon.
A Hollandiai Magyar Szövetség szervezésében évente 
megrendezésre kerülő Családi Nap elnevezésű, országos 
magyar majálison, május 18-án, Wassenarban, a hollan-
diai magyar keresztyén gyülekezetek is bemutatkoztak. A 
program elején a színházteremben Ökumenikus Napindí-
tót tartottunk, ahol Leo Elshout  atya éneket tanított és me-
sélt az iskoláról meg annak névadójáról Szent Adelbertről, 
majd egy, a gyerekek számára is érzékletes képpel mutatta 
be, hogy Jézus hogyan is mentette ki az első emberpárt, 

Ádámot és Évát a holtak birodalmából, húsvétkor, ahogy 
azt a ikonográfia szemléletesen ábrázolja, csiklójuknál 
megragadva. 
A Családi naphoz kapcsolódott következő előadónk, Fe-
kete Ágnes református lelkész, Magyarországról érkezett 
vendégünk, aki azt találgatva, hogy vajon ha Jézus idejé-
ben lett volna ilyen majális, Jézus eljött-e volna, két bibliai 
történet párhuzamát állította elénk. A csodálatos kenyér-
szaporítás és a Kánai menyegző történetét. Mindkettő egy-
egy ünnepről, vigalomról, sok ember egybeseregléséről, 
ugyankkor a hiányról is szól. Jézus a menyegzőn a hat kő-
vederben lévő vizet változtatja borrá. „Ahogy a menyeg-
zőn, úgy a mi életünkben, családi kapcsolatainkban is teli 
vagyunk ezzel az érzéssel: jó, jó, de kevés. Valami mindig 
elfogy, kiürül. Jézus azonban nem úgy segít, hogy meg-
szégyeníti a hiánnyal szembesülő párt, az ünneplőket, a 
hozzá forduló embert, hanem titokban, szemérmesen, ami 
hat volt, Vele és csak Vele kiegészülve lesz hét, azaz csak 
így válik teljessé.”
A majálison és annak Ökumenikus Napindító alkalmán 
az összes hollandiai magyar református gyülekezet lel-
készei részt vettek. Jelen volt, Tüskiné Szabó Márta, Dr. 
Tóth Miklós, Dr. Hermán M. János, Csanády Ágnes, Van 
Bolhuis-Szabó  Emőke, és Paál Károly, valamint a Vianeni 
Magyar Otthon gondnoka, Tüski István.
Célunk ezzel a megjelenéssel az volt, hogy szélesebb kör-
ben is bemutassuk közösségeinket, ami a frissen érkezők 
számára családias légkört, biztos pontot, a közösség él-
ményét nyújtja idegenben, a régóta itt élők számára pedig 
az igehirdetés anyanyelven való hallgatását jelenti. Mind-
egyik szervezet a református hagyományokat megőrizve, 
de a mai kor kihívásaihoz, illetve a diaszpórában élő ma-
gyarságnak az igényeihez igazodva, közösséget, szellemi, 
lelki felfrissülést egyfajta bázist nyújt a külföldön élés ne-
hézségei közepette. 
Fontos része a gyülekezeti életnek a gyermekistentisztelet. 
A gyerekek egy egy alkalom alatt nemcsak anyanyelvükön 
hallhatják a bibliai történeteket, de játékokkal, énekekkel 
is ismerkednek. Megosztják egymással saját élményeiket 
a külföldön való lakozás  örömeiről, bánatairól. Ezt szem-
léltette a külön asztal, ahol a gyerekek, bibliai témákhoz 
kapcsolódva rajzolhattak, kirakós-játékkal foglalkozhat-
tak, hajtogathattak. Külön erre az alkalomra készült egy 
Református Címert ábrázoló, kirakós játék. Amíg a gyere-
kek az összetartozó darabkákat keresték, alkalom adódott 
a beszélgetésre. Az elkészült művekért cserébe pici megle-
petésként, zsákbamacska volt az ajándék.   Másik része az 
összejöveteleinknek a szeretetvendégség, ahol kávé, tea és 
sütemény mellett a felnőttek is kötetlenül beszélgethenek, 
ismerkedhetnek egymással, így az információs asztalunk-
hoz érkezőket a lelki táplálék mellett, egy kis sütemény-
nyel, kókuszgolyóval is kínáltuk.  

Þ
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Információs asztalunkon helyet kaptak a Hollandiai Ka-
tolikus Magyar Egyházközségek hírlevelei, református 

alapértékeink, az istentiszteletek hirdetőanyagai, valamint 
olyan keresztyén szimbólumok, amik nem olyan ismertek, 
de jól köthetők a mai korban élők világához. („Ti vagytok 

a föld sója”. Mt.5,13 és „Hasonló a mennyek országa a 
kovászhoz,” Mt.13,33) Szintén kapható volt Fekete Ágnes 
tavaly megjelent könyve, Számolok Istennel címmel, va-
lamint dr. Hermán M. János: Életvédelem, Családvédelem 
című, második kiadásban megjelent könyve is.
Délután, négyszögletű kerekasztalos beszélgetés keretén 
belül, vendégeink, Fekete Ágnes és férje, Barta Tamás 
beszéltek a Házas Hétvége mozgalomról, az ott eltöltött 
15 évnyi szervezői tapasztalataikról, és hogy hogyan vál-
toztatta meg mindez a kapcsolatukat, hogyan látták meg 
újra egymást, tudták újra meghallgatni a másikat. Egészen 
személyes példákat hozva mutatták be, hogy igazából 
mindannyiunknak hasonló nehézségeink vannak a pár-
kapcsolataikban és hogyan találhatunk vissza egymáshoz, 
ahhoz a szeretetkapcsolathoz, amit valahol útközben elve-
szítettünk. 
A Családi nap végén vendégeinkkel és a Hollandiai Ma-
gyar Szövetség meghívott előadójával a tengerpartra men-
tünk. Nagy élmény volt, ahogy a meghívott vendégek bár 
munkájuk, hivatásuk látszólag nagyon eltérő, mégis meg-
találták a közös hangot és egy nagyon izgalmas beszélge-
tés alakulhatott ki Kőhalmi Ferenc bűvész, Fekete Ágnes, 
lelkész és Barta Tamás, gépész között. Milyen izgalmas ha 

három ilyen nagy „ész” találkozik egy olyan különleges 
alkalom apropójából, ahol a cél közös, a hollandiai ma-
gyarság hiányainak kipótlása, testi, szellemi, lelki szük-
ségleteik kielégítése, örömre, nevetésre fakasztása, jól tar-
tása. ------Németh Piroska 

Vianeni szolgálati beszámoló 
 Húsvét az idén, Boti fiamnak és nekem,  egy kü-
lönleges meglepetést hozott a vianeni húsvét első napján 
tartott istentiszteleti szolgálat révén. Nemcsak abban, hogy 
egy régi barátommal sikerült találkozni, őt Utrechtben vet-
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tük fel az állomáson és onnan közösen mentünk el az is-
tentiszteletre, hanem a gyülekezet összetétele is rendhagyó 
volt. Már az első pillanatokban számunkra sokkoló infor-
mációkkal találkoztunk a néhány 56-os menekült magyar 
múltjával kapcsolatban, akik jelen voltak az istentiszteleten. 
Kisbabától a nagyon idős korig terjedt a résztvevők skálája. 
Magyarországról, Erdélyből, Kárpátaljáról elkerült magya-
rok, Hollandiában született magyarok s természetesen hol-
land házastársak egészítették ki a képet. Reformátusok, ka-
tolikusok, egyházidegenek, keresők és ki tudja milyen lelki 
állapotban találhatók, mind jelen voltak. Igazi kihívás egy 
lelkész számára: hogyan lehet ennyi féle hátterű embernek 
közvetíteni az Isten Igéjét és akaratát? Úgy gondolom min-
den itt szolgáló magyar lelkész számára ez egy óriási kihí-
vás. Mi a közös ezekben a teljesen különféle emberekben? 
Már csak az énekek kiválasztása is nagy akadályokba ütkö-
zött, de ifj. Tüski Márta lelkes segítségével sikerült egy kö-
zös liturgiát összehozni egy fél óra alatt úgy, hogy közben 
állandóan köszönteni kellett az újonnan érkezőket. Sajnos 
a kommunikáció előzőleg sem működött jól, így a prédiká-
ció lefordítása a jelen levő házastársakra hárult át s jó ma-
gyar módra spontánul összehoztunk mindent. Igaz, nem 
kevés izgalomba tellett. Nagyon örültem hogy a Hollandiá-
ban dolgozó csekelakiak is eljöttek erre az alkalomra. A fel-
támadás üzenetét nem volt könnyű olyan egyszerű magyar 
nyelven tolmácsolni, hogy az itt született magyarok is vilá-
gosan megértsék. Nagyon éreztem, hogy ez ott és akkor a 
Szentlélek jelenléte nélkül egy teljesen lehetetlen feladat.  A 
délután fél 3 órás időpont nem akadályozott meg sokunkat 
abban, hogy körülbelül 40-en gyűljünk össze a vianeni kis 
erdő közepén meghúzódó magyar házban. Aki még nem 
járt erre, nem volt könnyű odatalálni, nem ártana egy kis 
figyelmeztető táblácska a Panoven utcai bejáratnál. Érdekes 
volt, ahogyan a katolikus atyafiak kérésére megyújtottuk a 
gyertyákat és ez nem okozott gondot. Ez ma Erdélyben  egy 
református istentiszteleten így még elképzelhetetlen. Fur-
csa, hogy milyen rugalmasak tudunk lenni, ha szórvány ki-
sebbségben megpróbálunk egymásba kapaszkodva tovább 
haladni. Hisz ki tudná megmondani, hogy a húsvéti üzenet 
mellett ki-ki mit keresett vagy mire várt ezen a Húsvéton 
távol az anyaföldtől. A tapogatózó éneklés is jelezte, hogy 
próbáltunk összekapcsolódni, egymásra találni mint ide-
genek és mégis ismerősök az otthontól távoli idegen or-
szágban. Az Ige és az Úrvacsora, mint sokszor már törté-
nelmünk folyamán, most is csodás összekötő elemmé vált 
számunkra. Az úrvacsora rendjén történt megemlékezés  a 
nemrég elhunyt magyar vándor testvérünkről igen megha-
tó volt. Kár, hogy én személyesen nem ismerhettem. Em-
léke legyen áldott a vianeniek között, akik őt jól ismerték. 
Az istentisztelet legvégén elmondott fiatal asszony hálája 
szintén rendhagyó volt, hisz ilyennel is ritkán találkozni 
a hazai tájakon. Közösen adtunk hálát Istennek a csodás 
gyógyulásáért. Mindezek után örömmel járultunk a bősé-
gesen megterített svédasztalhoz. Köszönjük mindazoknak 
akik a sok finomságot elkészítették és feltálalták nekünk. 
Köszönjük id. Tüski Mártának és családjának a számunkra 
csomagolt ajándékokat is. 
Jó volt együtt lenni és találkozni. Olyan sokan szerettek 
volna beszélgetni velem, hogy alig maradt időm a bará-
tommal szót váltani. Erősen nagy találkozási és közösségi 
éhséget érzékeltem a jelenlevők között. Kell és szükséges az 
ilyen jellegű találkozás itt Hollandiában és mindent meg 
kell tenni ezután is, hogy minél többet találkozhassunk az 
ilyen egyházi alkalmakon az Ige vezetése alatt. Kár, hogy 

nem volt lehetőség a végén egy kis felmérésre, hogy  ki mit 

vitt magával és mi tenné hasznosabbá és ünnepiesebbé 
ezeket az alkalmakat. Nekem személyes nagy élmény volt, 
de csak a szolgálattevő szemével tudtam látni a dolgokat.                  
Kampen 2019. május elején.

Szolgatársi szeretettel, Ambrus András    

„Gyermekvonatok” indultak 100 éve
Effektusok. Horváth Piroska alkotásai
Gyermekmentés Belgiumban (1923—1930) Írta Her-
mán M. János. Harmadik   közlés. /Első közlést lásd a 
„Zwollei Harangszó” 2019/4-ik számában, p.11-15.--- Máso-
dik közlés:”Zwollei Harangszó”, 2019/5-ik számában, p.4-6./
V. A Magyar Országos Gyermekvédő Liga belgiumi ki-
mutatásai és egyéb adatok a gyermekmentési szolgálat 
utóéletéről
A Liga statisztikája alapján Belgiumba 1923-ban 1128 
gyermek érkezett, 1924-ben 4952-re emelkedett a számuk 
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és 1925-ben az 5273-as létszámot, a legmagasabbat érték 
el a 7 és fél év alatt. A következő évben, 1926-ban 5189 
gyermeket helyeztek el, ami még mindig óriási a 2500 hol-
landiai csökkenéshez képest. 1927-ben 2412 a gyermekek 
lélekszáma, tehát egyből a felére csökkent a múlt évihez 
képest. 1928-ban 1214, tehát a tavalyinak már csak a fele. 
1929-ben 899 a Belgiumba került gyermekek lélekszáma, 
1930-ban pedig 475-ről tud a statisztika. ---------------Hét 
és fél év alatt tehát összesen 21542 gyermek neve szerepel 
a Liga kimutatásában. Továbbá a magánkapcsolatokon ke-
resztül kikerült gyermekek száma 1930-ig és azt követően 
is jóval meghaladja az 500-as lélekszámot. 
A Gyermekvédő Liga budapesti irodájában több mint 500 
belga nevelőszülő fordult meg. Első alkalommal 1925-ben 
indultak el szervezetten Flandriából, mintegy 120-an ér-
keztek Budapestre vonattal augusztus 12. és 22. között. Er-
ről a látogatásról még 1925-ben egy 200 oldalas illusztrált 
útleírás jelent meg. Címe: Met de Belgische pleegouders 
naar Hongarije. Een Reisverslag. (Kiadó és szerző fel-
tüntetése nélkül jelent meg ez az album. Magyarul: Belga 
nevelőszülőkkel Magyarországra. Útleírás.) --------------
----Ez az emlékkönyv is hozzásegít minket ahhoz a kö-
vetkeztetéshez, hogy a magyar gyermekeket főleg a fla-
mand családok fogadták be, és hogy Flandriához képest 
Vallóniában kevesebb nyomot találunk. 
A Liga vezető tagjai, valamint a magyar egyházi és álla-
mi képviselők 1928. augusztus 5—10. között ismételten 
köszönetet mondtak a segítségért a Hollandia és Belgium 
nagyobb városaiban rendezett körútjaikon. Már ekkor je-
lét adták annak, hogy igyekeznek enyhíteni a kint maradt 
fiatalok gondjain. ---------------
Hollandiában hosszú távon nagyjából 1200—1500 ifjú 
igyekezett beilleszkedni az új környezetébe. Belgiumban 
is ezernél többen maradtak kinn. A kapcsolattartás kétirá-
nyúvá vált: hajdani Belgiumban járt gyermekek utaztak 
vissza volt nevelőszüleiket látni, míg az örökbe fogadott 
belgiumi magyar gyermekek az otthoni családtagjaikhoz 
utaztak időnként. Az is előfordult, hogy helyüket keresve 
többször is megtették az utat a szülőföld és a felkaroló or-
szágok között. 
Adatgyűjtésünkből jellegzetes eset a Hallinger Mária 
története, aki 1906-ban született Soroksáron. A Vöröske-
reszt útján került Belgiumba 1919-ben, és a liège-i nagy 
elosztóközpontból egy mecheleni flamand család fogad-
ta be őt, amely vele együtt négy magyar és egy osztrák 
kislányt gondozott. Tíz évig maradt ennél a családnál, mi-
közben elvégezte a tanítóképzőt. Tökéletesen beszélte a 
holland és a francia nyelvet. 1929-ben hazament Magyar-
országa, onnan Hollandiába jött, és 1930—1931 között 
egy gyermekgondozó intézetben dolgozott. Ezután végle-
gesen visszatért Magyarországra. Sajnálatra méltó, hogy 
tíz évvel ezelőtt a brüsszeli Magyar Ház könyvtárában 
összegyűjtött ládányi fényképet, albumokat és füzetbe írt 
élettörténeteket mind  kirakták az utcára. Avatatlan kezek 
egy nagytakarítás alatt „lomtalanítottak”, és így pótolha-
tatlan dokumentumok pusztultak el. 
A gyermekakció utóéletéről  számos újságcikk létezik, 

amelynek újbóli összegyűjtése és kiértékelése az utókorra 
vár. Válogatásunkból utaljunk például Kuyper Henriette 
egyik cikkére, amely nem csak arról szól, hogy Szabó 
Katica mennyire jól érezte magát az antwerpeni flamand 
protestáns családnál. Megható a leírása annak, hogy a 
nevelőszülők ereklyeként őrizték a kislányról készült két 
fényképet, amikor azokat közlésre kérte kölcsön. Szá-
munkra ez az írás a maradandó érzelmi töltésen kívül arról 
tanúskodik, hogy Kuyper Henriette szintén járta Belgiu-
mot, éspedig Brüsszel meg Antwerpen városait, ahol több-
ször is előadásokat tartott a magyar gyermekek, iskolák, 
kórházak segélyezése érdekében. Kuyper Ábrahám, volt 
holland miniszterelnök másik lánya szintén megtanult ma-
gyarul, és fenntartója volt a magyar gyermekakciónak. 
A Belgiumi Magyar Könyv 1935-ös kiadású száma mutatja 
be dr. A. Cardyn belga professzort. Ő nemcsak a magyar 
irodalmi tanulmányairól és fordításairól beszél, hanem 
elmondja, hogy a gyermekek terelték a figyelmét a nyelv 
megtanulására. Tíz év múlva így foglalja össze benyo-
másait a rokonainál és ismerőseinél történt találkozások 

alapján: „Udvariasságuk, közvetlenségük, kedvességük 
megragadta a lelkemet. A nyelvüket nem értettük, beszélni 
sem igen tudott velük senki, de velem együtt mindenki az 
első pillanatban megszerette őket. Azt gondolom, valami 
különös nemzeti varázs áradt ezekből a gyermekekből... 
Ettől kezdve sokszor ott voltam a gyermekvonatok érkezé-
sénél, és legtöbbször budapesti útaimat is gyermekvonattal 
tettem meg. Lehetetlen tollal leírni azokat a megható jele-
neteket, amelyeknek a belga állomásokon és Budapesten 
a gyermekvonatok érkezésekor és indulásakor szemta-
núja voltam. A belga szülők búcsúja éppen úgy megható 
volt, mint a magyar szülőké az állomásokon... Sokszor a 
belga szülők talán több könnyet hullattak a magyar gyer-
mekekért, mint édes szüleik...” ----------------------------
-------Egy másik előkerült írásból arról értesülünk, hogy 
nemcsak katolikus vagy református egyházi képviselők te-
vékenykedtek Belgiumban, hanem 1925-től kezdve zsidó 
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gyermekeket is fogadtak Brüsszelben. Kiküldő szerveze-
tük neve: Algemeine Hilfsaction für notleidende jüdische 
Kinder in Ungarn, Budapest, Kazinczy utca. 
Azt már Knébel Miklós is említette a magyarok 1929-es 
világkongresszusán elhangzott beszédében, hogy vallási 

hovatartozásra való tekintet nélkül vállalták a gyermekek 
felkarolását. Schrotty Pál is említi, hogy a Magyar Gyer-
mekliga, mely vallási tekintetben közömbös volt, 1922-ig 
például 65—75 százalékban protestáns, 25—35 százalék-
ban pedig  katolikus vallású gyermekeket irányított Hol-
landiába. 
Kutatásunk során sehol sem találtunk felekeze-
ti alapon készített kimutatást, kivéve az említett R.K. 
Huisvetingscomite által szervezett vonatszerelvényeket 
1920 májusa és 1924 júniusa között, amely akció 10578 
katolikus magyar gyermek hollandiai elhelyezéséről ta-
núskodik. 
Egyik olvasója egyszer arról faggatta dr. Sebestyén Jenőt, 
hogy újságjának szerkesztősége (Hongaarsche Heraut) 
mivel járult hozzá a gyermekakcióhoz. Az illető valójá-
ban hatásosabb „református” eredményt szeretett volna 
felmutatni. Sebestyén professzor ekkor kifejtette, hogy re-
formátus részről azt a munkamódszert alkalmazták, hogy 
először külföldi nevelőszülőket kerestek, és velük hívatták 
meg a kiszemelt gyermekeket. Arról is beszélt Sebestyén 
Jenő 1924 novemberében, hogy ők már két éve nem tár-
gyalnak a Magyar Gyermekligával, amely a maga során 
igen ritkán kéri ki a szerkesztőség véleményét. A magyar 
katolikus papok egyenes összeköttetésben álltak a hollan-
diai R.K. Huivestingscomite tagjaival, míg a magyarorszá-
gi protestáns lelkészek alig tartottak közvetlen kapcsola-
tot az eleinte protestáns alapon szervezett Nederlandsch 
Centraal Comitéval. 
A belgiumi magyar gyermekakció szempontjából fontos 
egykori közleményekért Dobai Sándor jelenlegi liège-i r.k. 
magyar főlelkész szerint a Caritas Catolica Brügge-beli 
irodájában vagy a brüsszeli főirodájukban kellene szeren-
csésen kutatni. Magától értetődik, hogy a korabeli flandriai 
protestáns gyülekezetek leváltáraiban is van anyag, főleg 
azok diakonális bizottságainak a jegyzőkönyveiben. 
Szükséges tanulmányozni a gyermekekért magyarul meg-
tanuló belga papok munkásságát és ismerettségi körét. Ne-

veik: Vandervoort Everard (Winterslag, Kievit), Reynaert 
D. (Gand), Ghesquiere A. (Bruges), Cardyn A. (Aerschot), 
König P. (Bois-Seigneur-Isaac). A lelkészek  felsorolását a 
Belgiumi Magyar Könyv 1937-es számában találjuk. 
A Vöröskereszt irattárait szintén meg kellene tekinteni, 
hiszen 1919-ben ők kezdték el a gyermekek szállítását. 
Ebben az esztendőben már százszámra érkeztek a gyer-
mekek a nyugati országokba. Viszont észrevettük, hogy 
a Gyermekliga a Vöröskereszt adatait nem összegezte. 
Gergely Ferenc kitűnő tanulmánya óta a Liga következő, 
1920—1930 közötti összesítője forog közkézen. Hollan-
diából 28563, Svájcból 10608, Angliából 603, Svédor-
szágból 131, Belgiumból pedig 21542 név szerepelt a Liga 
nyilvántartásában. 
Véleményünk szerint ennél a tekintélyes 61477-es lét-
számnál sokkal nagyobb volt a magyar gyermekmentési 
akció európai eredménye. Nyilvánvaló, hogy az 1919-es 
esztendővel kezdődő adatokat feltétlenül elő kell keríteni, 
úgyszintén az 1930 utáni évekből származókat is. Tudomá-
sunk van arról, hogy az elszakított területekről is jutottak 
ki gyermekek nyugatra. Természetesen nem csoportosan 
és nem a nyilvánosság előtt, mert erről szó sem lehetett a 
hivatalnokok hozzáállása miatt. Ebben a csoportosításban 
is százakat találunk. 
A magánkezdeményezéseket is fel kell térképezni. Újság-
lapozás közben bukkantam olyan hírre, hogy 1926 nyarán 
protestáns hölgyek 60 magyar gyermeket vittek ki Finn-
országba. Régi adatok kívánják a megvilágosítást a késői 
nemzedékek előtt. Kik voltak a sokat emlegetett Zách és 
Oswald nevű kisasszonyok (bizonyára a belgiumi magyar 
kolónia tagjai), akik Antwerpen tartományban 2600 gyer-

meket helyeztek el. G. van Reeth r.k. esperes (Vilvord) 
1923 után százával helyezett el magyar gyermekeket ker-
tészeti iskolákban. Vajon mi lett a további sorsuk, hiszen 
eredetileg minden gyermeket csak három hónapos időtar-
tamra vittek ki. 
Iskolai éveik sorsformáló ténnyé változtak. Erre vonatko-
zólag az adatközlés még mindig folyik. Főleg a képesla-
pok merítenek szívesen ebből a hálás témakörből. A hol-
land gyermekakcióról egy film is készült. 
A belgiumi magyarság szociális és egyházi intézményei-
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amely annyi jót tett a magyar ifjúsággal. ------------- Az 
első vöröskeresztes gyermekvonatok indulásával a vallo-
nok, flamandok, hollandok és frízek addig soha nem ta-
pasztalt szeretetközösségbe kerültek a háborús nyomorú-
ságba taszított magyarsággal. A befogadás és gondoskodás 
készsége hasonlóképpen forrósodott fel 1956 lángjainál. 
Elhangzott Sárospatakon 
1998. augusztus 26-án a 
Doctorok Collegiumán 
Kölcsey Ferenc ha-
zaköltözött
Messziről is hívogató mu-
zsikaszó köszöntötte má-
jus 25-én, szombat délelőtt 
Sződemeteren a zarán-
dokokat. Kölcsey Ferenc 
szülőfaluja ugyanis im-
már irodalmi, művészet-
történeti „búcsújáróhely”. 
Nemzeti imánk költőjét 
abban a kis istenházában 
keresztelték meg, amelyet 
sikerült felújítani, mi több, 

emlékházat és kulturális központot is létesítettek a temp-
lom udvarára. Az építmények megáldását, átadását ejtették 
meg szombaton, nagyszámú zarándok jelenlétében és illő 
ünnepség keretében.---Vékony kis harangszó köszöntötte 
a részvevőket. A telek szélén, a kis templom mellett színpa-
dot állítottak fel a jeles alkalom tiszteletére. Hatalmas sátrat 

nek a történetéről még nem született kimerítő tanulmány. 
Elkészítése nemcsak a magyarságkutatás szempontjából 
fontos. Hajdani befogadó családok utódai közül még ma 
is számosan vannak olyanok, akik kitartóan keresik egy-
kori fogadott testvérüket. Nem szorul különös bizonyga-
tásra, hogy a fundamentumos családi kapcsolatok szintjén 
történő polgári diplomácia és a civil kurázsi sokszor tud 
megoldani olyan kérdéseket, amelyekre a hivatalok kép-
telenek. A vasfüggönyös diktatúrák évtizedeiben olykor 
csakis ezek voltak az egyetlen őszinte alapú kapcsolatok 
Kelet és Nyugat között. Még akkor is, ha éveken keresztül 
csak az imádság tartotta össze ezeket a szálakat. 
A Gyermekliga szervezésében külföldre induló századik 
vonat kigördülése előtt Ravasz László 1926-ban modern 
keresztes hadjáratnak nevezte ezt a szeretetmunkát. Arról 
a csodálatos győzelemről beszélt, amellyel a magyar gyer-
mekek a maguk egyszerű, gyermeki fellépése által Ma-
gyarország irányába valósággal meghódították a külföld 

szívét. 
Ha a Gyermekvédő Liga által 1923-tól irányított belgiu-
mi gyermek-elhelyezést vesszük kibontakozási időpont-
nak, úgy az idén volt 75. évfordulója a belgiumi magyar 
gyermekmentési akciónak. Ezt akár egy Belgiumot lelki 
nagyhatalommá tévő emberbaráti megnyilatkozásnak is 
nevezhetjük. 
Az egykori magyar gyermekmentés emlékének az ébren-
tartása európai közügy. Az elhallgatás évtizedei után ko-
runkban ismét példaértékűvé válik az ártatlan életek men-
tésének a története. Az akciót a tiszta szándékú összefogás 
toronymagasságú útjelzőjének tekinthetjük, amely azt mu-
tatja, hogy a szeretet határokat ível át. Belgium érző és 
hívő népe kitárta a szívét és a karját. Ki ne emlékezne erre 
megindultan és hálásan? 
A.Cardyn jegyezte fel, hogy Rákosi Jenő írónak például 
az volt az óhaja, hogy halála előtt legalább egyszer Bel-
giumba és Hollandiába utazhasson, meglátni azt a népet, 
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is emeltek, de persze sokkal többen érkeztek, nekik garma-
dájával hozták a padokat a szervezők. De így is sok állva 
maradtat hevítettek a szép gondolatokon túl a meglepően 
erős napsugarak. A házigazdák nevében Pakulár István 
tiszteletes üdvözölte a sokadalmat. Az alkalom alaphangját 
Kovács Zsombor temesvári evangélikus lelkész a Szózat el-
szavalásával adta meg. 

Lokalitás és identitás
Ünnepi áhítat következett, melyet Magyarország 
miniszterelnöki biztosa, a „civilben” református 
lelkész Balog Zoltán tartott meg. Beszédét ter-
mészetesen a Szentírásra alapozta. (1 Móz. 2,15 
— „És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté 
őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.”; 
illetve: 1 Móz. 3,8—3,10 — „És meghallák az Úr 
Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben 
jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az 
Úr Isten elől a kert fái között. / Szólítá ugyanis 
az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy? 

/ És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, 
mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.”) Az ünneplő 
közösségnek, kedves testvéreinek igemagyarázatában a mi-
niszterelnöki biztos kifejtette, hogy míg gyermekkorában, 
amikor a nagymamája megsimogatta a fejét — „akkor azt 
szokta volt mondani, hogy csak neked jobb legyen, kisfi-
am” — ezzel szemben: „amikor én ránézek az unokáimra, 
akkor azt szoktam mondani, csak nektek, mint nekem… 
Mert bizony az az optimista fejlődés, hogy előre megyünk, 
és mindig jobb dolgokat találunk, az bizony lassan elhagy 
bennünket… És nem ok nélkül!” — fogalmazott. A keresés 
jellemzi a leginkább az embert — mutatott rá: „Keresünk 
jobb életet, mint az elődeinké, keresünk hűséges társat, 
keresünk értelmes munkát, egyáltalán értelmet keresünk 
az életünknek, keresük a sikert, és miért ne keresnénk a 
szórakozást, és keresünk-keresünk nyugalmat, különösen 
már idősebb korban, és ahogyan Ádám meg Éva, keresük a 
tiltott gyümölcsöt. Aztán vagy találunk, vagy nem. És ak-
kor néha ezekben a keresésekben felsejlik az az érzés, az a 
bizonyossággá váló sejtés, hogy mi keresgélünk itt és ott, de 
valójában minket keresnek, mi vagyunk azok, akiket keres-
nek.” Az Isten folytonosan keres bennünket — vezette rá a 
hallgatóságát. 
Érzése szerint különösen fontos az Úr Isten „Hol vagy?” 
kérdése. „Hol is vagyunk tulajdonképpen? A mai, a mo-
dern, meg posztmodern ember azt mondja, hogy hol itt 
vagyok, hol ott. Hát éppen ott vagyok, ahová a szél sodor, 
vagy, ahová menni akartam, ahová hívtak, vagy ahová nem 
is hívtak. De ez a kérdés nem véletlenül az első kérdés, a te-
remtés utáni legelső kérdés a Bibliában — hol vagy, ember? 
Ez a lényegre mutat, az életünk lényegére. Mert, amikor azt 
kérdezi tőlünk az Isten, hogy hol vagy, akkor tulajdonkép-
pen azt kérdezi, hogy ki vagy. Tudod-e, hogy ki vagy? Mert 
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ez a kérdés, hogy hol vagy?, úgy is mondhatnánk, hogy hol 
vagy otthon…” Mint nyomatékosította: „a lokalitás, meg 

az identitás, azok összetartoznak. Identitás nincs lokalitás 
nélkül, az hogy te ki vagy, azt akkor fogod tudni, ha meg 
tudod válaszolni a kérdést, hogy hol vagy otthon… Hol 
van az otthonod? Akkor fogod tudni, ahol otthon vagyok, 
ott tudom elmondani, hogy ki is vagyok én tulajdonkép-
pen.” A lelkész így folytatta az igemagyarázatot: „az Úr Is-
ten elhelyezte az első embert a kertben, meg van minden 
embernek a helye, ha megtalálnánk ezt a helyet, és megta-
lálnánk azt, akiért felelősséget vállalunk, akit Ő ránk bízott, 
akkor biztos, hogy kevesebb lenne az ellentét.” „Kit bízott 
rád, a gyermeked, a társad, a tanítványod, a híveidet, a ma-
gyar választókat, ránk bízta Európában a kereszténységnek 
az ügyét… (…) Segít nekünk a mi történelmünk.
Hogy Kölcsey, hogy segít? Olyan boldog voltam, amikor 
rátaláltam ezekre a mondatokra, amiket mintha a 21. szá-
zadban írtak volna, pedig Kölcsey a 19-be írta. Ezt írja 
nekünk, ezt üzeni Kölcsey Ferenc: ‘szeretni az emberisé-
get, ez minden nemes szívnek elengedhetetlen feltétele… 
Sohasem tudtam megérteni: kik azok, kik magokat világ-
polgároknak nevezik? Az emberi tehetség parányi lámpa, 
mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy 
helyről másra hurcoltatik, setétséget hagy maga után.’ Ha te 
elmész a lámpásoddal, akkor ott sötétség marad. És aztán 
így folytatja: ‘Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, 
hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.
Minden, ami szerfeletti sok részre osztatik, önkicsinysé-
gében enyészik el. Így a szeretet. Hol az ember, ki magát 
a föld minden országainak szentelni akarván, forró szen-
vedelmet hordozhatna irántok keblében? Leonidás csak 
egy Spártáért, Regulus csak egy Rómáért, Zrínyi csak 
egy Magyarországért halhatott meg. Nem kell erre hosz-
szú bizonyítás; tekints szívedbe, s ott leled a természettől 
vett tudományt, mely szerelmedet egy háznéphez s ennek 
körén túl egy hazához láncolja.’” — idézte Kölcsey Ferenc 
Parainesis és egyéb szónoki művek, Kölcsey Kálmánhoz 
című passzusait.-----------------------------------------A 
miniszterelnöki biztos áhítata, eszmefuttatása végén azért 
imádkozott, hogy itthon lehessünk, felebarátunkért felelős-
séget tudjunk vállalni. Forrás: https://anziksz.com/kolcsey-
ferenc-hazakoltozott/van-kepunk-hozza/2019/05/25/ 

Orbán Viktor: Védenünk kell a keresztény 
hitből kinőtt életformát
A kereszténydemokrata politikai vezetők feladata, hogy 
védjék és erősítsék azt az életformát, amely a keresztény 
hitből kinőtt: az emberi méltóságot, a családot, a hazát és az 
egyházi közösségeket – mondta Orbán Viktor miniszterel-

nök pénteken(2019 május 17-én) a Pest megyei Nagykátán, 
a római katolikus Szent György-templom külső felújításá-
ért tartott hálaadó szentmisén.
A kormányfő hangsúlyozta: e törekvéseket csak akkor 
koronázhatja siker, ha egyre több olyan hitvalló közösség 
lesz a Kárpát-medencében, mint a nagykátaiaké. A csalá-
dok gyarapodása, a jövő nemzedékek boldogulása, az élet 
biztonsága és a nemzeti összetartozás mind olyan értékek, 
amelyeket csak együtt és a kereszténység kétezer éves fun-
damentumán állva lehet megvédeni, kiteljesíteni – fogal-
mazott Orbán Viktor.
Kiemelte, a keresztényeknek, különösen a magyaroknak, 
mindig készen kell állniuk hitük, hazájuk, családjuk meg-

védésére.
A miniszterelnök felelevenítette, hogy 2003-ban, amikor 
Nagykátán járt – a Szent György-díjat átvenni –, „hideg 
szelek fújtak Magyarországon”, úgy tűnt, azok kerekednek 
fölül, akiknek semmit sem jelent a nemzeti összetartozás és 
a magyarok ezeréves keresztény öröksége. A nagykátaiak 
azonban büszkén vállalták a keresztény tanúságtevők örök-
ségét, megmutatták, hogyan kell nehéz időkben is kitarta-
ni – mondta. ---------------------   Azóta azonban nagyot 
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fordult a világ – folytatta –, 2010-ben „újra győztünk, és 
amit 2003-ban itt elhatároztunk, azt nagyrészt meg is va-
lósítottuk”.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy ma kétszer annyi gyermek 
tanul egyházi iskolában, mint tíz évvel ezelőtt, az egyházak 
pedig sokszor erejükön felül gondoznak idős embereket, és 
erősítik a közösségeket.
„Fontos, hogy a gazdaságunk erősödjön, fontos, hogy a 
fiataljaink okosak legyenek és helytálljanak a versenyben, 
de legalább ilyen fontos, hogy tudják, hova tartoznak, hol 
az otthonuk, és hogy milyen örökséget kaptak a szüleiktől, 
nagyszüleiktől” – zárta szavait Orbán Viktor.
Varga Lajos váci segédpüspök szentbeszédében úgy fogal-
mazott, a templom nem más, mint maga Jézus Krisztus, a 
megújult templom pedig azt is magában hordozza, hogy 
„mi is próbáljunk megújulni”, és „lépjünk rá arra az útra, 
amely Jézus maga”. A keresztény közösség hordozza Jézus 
üzenetét, ezért a templom a keresztény közösség jelképe – 
mondta. 
        
 Orbán Viktor harmadik unokája keresztelőjén volt 
/2019. május 25. szombat/
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a templom fel-
újításáért tartott hálaadó szentmisén a nagykátai római ka-
tolikus templomban. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt------------
Taksonyi templom felszentelése
Máté evangéliuma nemcsak arra figyelmeztet, hogy min-
den önmagával meghasonlott ország elnéptelenedik, ha-
nem a hitet is élteti mindannyiunkban, hogy a lélekben 

önmagára találó nép lélekszámban is gyarapodásnak indul 
- mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke  Taksony-
ban, az új református templom és közösségi ház felszen-
telésén. A politikus emlékeztetett arra, hogy a történelem 
tanulsága szerint a magyar nemzet életében fontos a ke-
resztyén hit. „Azt is mondhatnánk: nem hisszük, hogy lesz 
olyan-amilyen Európa, ha nincs benne keresztény és ke-
resztyén életerő” - fogalmazott.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a templom fel-
újításáért tartott hálaadó szentmisén a nagykátai római ka-
tolikus templomban. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt------------

A templom felszentelése alkalmából Bogárdi Szabó István, 
a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirde-
tett igét. A templom lelkipásztorává Stefán Attilát iktatta 
be Takaró András, a Délpesti Református Egyházmegye 

esperese.
A püspök igehirdetésében Márk evangéliumáról beszélt, 
és Jézus elvonulását hangsúlyozta. „Nem azért vonult ki 

Jézus, mert a menekülés opció volt számára, sem azért, 
mert anakronista lett volna, hanem azért, hogy kihívhassa 
és felkészíthesse az evangélium hirdetőit, hogy vissza-
küldhesse őket bűnben veszteglő világba, abba, amelynek 
nincsen füle és szíve az igaz dolgokra.” – fogalmazott. Az 
egyházvezető párhuzamot vont a Genezáreti-tó és a tak-
sonyi Marestli-tó között, amelynek partján felépülhetett a 
Békesség Háza.
Az ünneplő gyülekezetnek azt kívánta, hogy a Békesség 
Háza legyen az a hely, ahová Jézus elhívja a gyülekezetet, 
hogy megerősödve visszaküldje a világba. „Adja Isten, 
hogy itt, Taksonyban, ahol három évszázadot vártatok a 
templomra és önálló lekészre, ha megkaptátok, nyissátok 
ki szíveteket Jézus Krisztus előtt, hogy oda küldjön benne-
teket, ahová kell. Igaz az, hogy »ez a világ bűnben veszte-
gel« (János evangéliuma 5. fejezet 19. vers), de az még iga-
zabb, amit az apostol mond: »Ez a világ sóhajtozva várja 
Isten fiainak megjelenést« (Rómaiaknak írt levél 8. fejezet 
19. vers). Forrás: https://reformatus.hu/mutat/harom-
evszazadnyi-alom-valt-valora-taksonyban/?flavour=full
Bivalytartó gazdaként is helytáll a székely-
földi lelkipásztor
A Szatmárnémetiből származó Fülöp Szabolcs református 
lelkipásztor feleségével, a békéscsabai, rajztanár végzettsé-
gű Annával 2002-ben került az erdélyi Székelydályára. A 
ma már 4 gyermekes családapa Székelyföldre költözésük 
előtt két évig a Bihar megyei Poklosteleken szolgált, előtte 
segédlelkész volt Nagyváradon, és ifjúsági referensként, dr. 
Hermán M. János tanácsos sajtóirodájában is dolgozott a 
Királyhágómelléki Egyházkerület püspökségén.
Fotó: MTI – Veres Nándor
A székelydályai kis gyülekezet mára már nem tudná eltar-
tani a lelkészt, ezért gazdálkodik. A lelkipásztor és neje is 
a gazdálkodásban találták meg azt a tevékenységet, ami ér-
telmiségiként a helyi lehetőségek mind jobb kiaknázására 
ösztönözte őket. A szépen gyarapodó gazdaságban biva-
lyokat tartanak, tejükből pedig változatos ízvilágú finom 
sajtokat és joghurtokat készítenek. Az egyház tulajdoná-
ban lévő földek után kapott területalapú támogatásokból 
akarják a templomot felújítani. Teljes képanyag: https://
sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2017/09/19/bivalytarto-
gazdakent-is-helytall-a-szekelyfoldi-lelkipasztor/  Ahogy a 
hívők fogalmaznak:     a bivalytartó lelkipásztor családjával 
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együtt meglehet immár örökre – a szószéken kívül is csen-
des helytállást hirdető – székelydályai gazdaember marad. 
Forrás: harangszo.ujsag@gmail.com  Harangszó-hírlevél . 
Világhálón: 2019. / 22. Hét 
        
Snijders Tünde művésznő és Családja
Anyák-napi istentiszteletünkön elbűvölve hallgattuk a 
klasszikus gitárjátékot, amellyel Ildikó és Laura örven-
deztette meg a szíveinket. Kávézás alkalmával arra kértük 
Tündét, hogy szíveskedjen egy pár sorban bemutatkozni a 
gyülekezetünk közössége előtt.(Maria Linneman: Juliette 
és  I love you.)
A Snijders család bemutatkozása: 
Snijders Tünde vagyok, 46 éves, férjemmel, Remkoval 
(45), két lányunkkal, Ildikóval (20) és Laurával (17) 
Harderwijkben élünk. 
Örömmel fogadtam Hermán M. János lelkipásztor ked-
ves felkérését, hogy egy rövid bemutatkozót küldjek be a 
Zwollei Harangszónak. 
Amint ennek a megírására készülődtem, gondolatban vé-
gigsiklott előttem a hátunk mögötti életút. Az elmét folya-
matosan mozgató, döntést és cselekvést követelő út, ame-
lyen jártam/jártunk és az Úr kegyelméből még járhatunk. 
Kiskorom óta, bármilyen körülmény is ért, arra töreked-
tem, hogy megtanuljam miképpen lehet legyőzni vagy 
áthidalni az út mentén, meg az út különböző szakaszain 
fel-felbukkanó akadályokat, nehézségeket. Úrrá lenni azo-
kon, és a jót kihozni belőlük. Még óvodás lehettem, mikor 
drága nagymamám megtanított arra, hogy ezt csak akkor 
lehet elérni, ha a Jó Pásztor szavára hallgat az ember és 
Őt követi. Ő volt a magvető, ő ismertette meg velem az Új 
Szövetségben részletesen megtalálható, oly mélyen meg-

ható Úr Jézus életének a történetét és a tanításait. Később 
Antal Sándor és Margit lelkész-házaspár volt az elvetett 
mag hűséges és lelkes gondozója. 

Ugyancsak az általuk vezetett parókián ismertem meg 
szerető férjemet, Remkot, akivel 1997-ben házasodtunk 

össze.  Házasságunk előtt 4-5 évig szeretetszolgálatot 
végeztem a Dunaalmási Református Szeretetház fogyaté-
kosokat ápoló-gondozó otthonában Szabó Istvánné Bátki 
Emőke igazgatónő vezetése alatt. Majd a Mission Training 
School, csehországi misszionárius felkészítője után, más-
fél évig az Operation Mobilisation missziós szervezetnél 
tevékenykedtem  Érden, Tápiógyörgyén és Újszászon. Há-
zasságkötésünk után együtt szolgáltunk Dunaalmáson, ezt 
követően pedig az Operation Mobilisation missziós szer-
vezeten keresztül misszionáriusként szolgáltunk a Doulos 
nevű, görögül „Szolga” elnevézésű hajón. Remko tengeré-
szeti mérnöki beosztásban, én a könyvtár rendezése, meg 
a látogatók fogadása mellett, főként a keresztény könyvek 
terjesztésében vettem részt.
Az eddigi úton simán haladtunk, Isten világítótornyait kö-
vetve. A világítótornyok a későbbiekben elhalványultak, és 
elég sokáig nem tudtuk, nem jöttünk rá, még buzgó keresés 
során sem, hogy miért hozott Isten bennünket Hollandiába. 
Végül 1999-ben kezdődött meg  a mozgalmas hollandiai 
életünk. Mélységekben, magasságokban, dombos, hegyes 
utakat jártunk, de mindig Isten tenyerén hordozva, halad-
tunk tovább a 121-ik Zsoltár ígérete szerint az Úr által elő-
készített úton. Amin ugyancsak bőségesen megtapasztal-
hattuk Isten vezetését, áldását egyéni és családi életünkben. 
Neki köszönjük és Őneki vagyunk hálásak, hogy Laura 
lányunk születése után a három hónapig tartó teljes kar-
bénulása oly csodálatos módon meggyógyult, hogy nővére 
nyomába lépve, neki is sikerült elsajátítani a klasszikus gi-
tározást. Mindketten a Holland Gitárzenekar (Nederlands 
Jeugd Gitaarorkest by Stichting Gitaarorkest Nederland) 
hűséges tagjai. Ildikó Zwolleban a Konzervatórium klasszi-
kus gitárszak tanulója. Laura ötödéves gimnazista, tanul-
mányait Leidenben készül a folytatni a kínai nyelvszakon. 
Én Hollandiában titkárnői képesítést szereztem. Magyar 
és holland nyelvoktatással foglalkoztam és foglalkozom. 
Sajnos egészségügyi okok miatt a tolmács/fordító főiskolát 
már nem sikerült befejeznem. Viszont, az Úr arról is gon-
doskodott, hogy ne csüggedjek el, mert Ő még ajándékokat 
rejtegetett számomra. Így 2017-től festészeti talentummal 
ajándékozott meg, amivel újra fellendülve dolgozom.
Szeptember 14-én és 15-én lesz az első kiállításom 
Hardewijkben a Kunstroute keretén belül. Témám a Ma-
darak, mivel rajtuk keresztül tanított meg az Úr újra ’re-
pülni’, korlátok közt is szabadnak és hálásnak lenni.  
Bővebb információ érdekében a honlapomon is elérhetőek 
vagyunk: www.tundesnijders.com      
Lukács 24 nyomán 
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Gilyén Andrásnak gratulálunk a doktorálá-
sa alkalmával
A képen Gilyén András és a bizottság külsős tagjaként részt 
vevő Szegedy Márió, világhírű magyar származású tudós, a 
New Jersey-i Rutgers Egyetem professzora
Gilyén András 2015 őszén költözött Budapestről Amszter-
damba, hogy csatlakozzon a CWI-ben (Centrum Wiskunde 
en Informatica) folyó számítástudományi és kvantumos 
kutatásokhoz. A helyi magyarság életébe is bekapcsolódott, 
a hollandiai magyar cserkészcsapat életét éveken keresztül 
szervezte és vezette.           
2019 május 29-én Gilyén András megvédte „Quantum 
Singular Value Transformation & Its Algorithmic 
Applications” (Kvantumos szinguláris érték-transzformá-
ció és algoritmikus alkalmazásai) című doktori értekezését 
az Amszterdami Egyetemen (UvA). A tudományos munka 
azt vizsgálta, hogy különböző számítási feladatok meny-
nyivel hatékonyabban végezhetőek el kvantum-számító-
gépekkel mint klasszikus számítógépekkel. Az egyetem a 
disszertáció  színvonalának elismeréséül a PhD oklevelet 
`Cum Laude`-val minősítette.                     
Idén, ősztől, a kutatásait Kaliforniában folytatja poszt-
doktori pozícióban a Caltech ( California Institute of 
Technology) kvantuminformációs kutatócsoportjában.       
Dr. Gilyén Andrásnak igen köszönjük a hollandiai ma-
gyarság körében végzett lelkiismeretes munkáját. 
Tudományos életpályájához további sikereket kíván a 
Hollandiai Magyar Szövetség vezetősége

Svédországi Magyar Protestáns Gyülekeze-
tek Közösségének rövid története
Előzmények
  Bár 1900 és 1945 között körülbelül 700 magyar került 
Svédországba, a második világháború előtti időben nem 
beszélhetünk svédországi magyar emigrációról. 1945–46-
ban a náci haláltáborok magyarországi származású túlélői 
közül feltételezhetően 200–300-an jöttek ide. Közvetlenül 
a második világháborút követően – Ordass Lajos evangé-
likus püspök jó svédországi kapcsolatainak köszönhetően 
– tanulmányait folytatni néhány evangélikus teológus és 
frissen végzett lelkész érkezett Lundba: Vajta Vilmos, majd 
Pósfay György, Leskó Béla és Terray László. Tudomásunk 
szerint svéd földön az első magyar nyelvű protestáns isten-
tiszteletet Vajta Vilmos tartotta, aki később a lundi teoló-
gia professzora, a Lutheránus Világszövetség Ökumenikus 
Kutatóintézetének vezetője lett. 1947-ben – kétéves szerző-
déssel – Magyarországról 600 család (1500–1600 személy) 
érkezett mezőgazdasági munkára Svédországba. Velük 
együtt is magyar lelkészek is kerültek északra. Erre az időre 
tehető az első magyar katolikus lelkészség megalakulása, 
előbb Stockholmban, majd Göteborgban és Malmőben. Az 
időközben Magyarországon bekövetkezett politikai válto-
zások a külföldön levők többségét arra késztették, hogy ne 
térjenek vissza.
Az 1956-os forradalom következtében a 200 000 menekült-
ből először mintegy 8–12 ezer magyar érkezett Svédország-
ba, többségük az osztrák és a jugoszláv menekülttáborok-

ból.
Teológiai tanulmányait folytatni 1957. március 7-én érke-
zett Svédországba Szigethy Sándor evangélikus teológus, 
aki három hónapig az ausztriai Klosterneuburg táborának 
lelkigondozója volt. Lundi tanulmányainak végzése mellett 
ő a dél-svédországi táborokban élő menekültek számára 
tartott istentiszteleteket. 
 
 Az első gyülekezetek
  A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) megbízásából 

1957 szeptemberében Ausztriából érkezett Glatz József 
evangélikus lelkész. Előbb a klagenfurti menekülttábor 
lelkigondozója volt, majd az LVSZ szervezésében a többi 
tábort is látogató csoport lelkésze lett. Néhány hetes lundi 
tartózkodás után megkezdte a svédországi magyar protes-
tánsok feltérképezését, a gyülekezeti munka megszervezé-
sét: előbb Dél-Svédországban, majd Göteborgban és kör-
nyékén, később Stockholmban is.  Már az első hónapokban 
kialakultak azok a gyülekezeti központok, ahol havi rend-
szerességgel istentiszteletet tartottak: Stockholm, Malmö, 
Lund, Helsingborg, Storfors, Göteborg, Borås, Västerås és 
Uppsala. Ezek mellett más szórványhelyeket is felkeresett; 
időnként Norvégiába és Dániába is ellátogatott. Munkájá-
ban a norvégiai Terray László lelkész, a svédországi Szilas 
Attila és  Szigethy Sándor (teológiai hallgatók), Göteborg-
ban pedig Szabó Géza hitoktató segítette.
 Ifjúsági konferenciák
  Glatz József kezdeményezésére évenként találkozókat 
kezdtek tartani. Az első konferenciára 1958 júniusában a 
dalarnai Rättvikben került sor 30–45 résztvevővel.
Az ezt követő években Genfből D.Dr. Vajta Vilmos, Buenos 
Airesből D. Leskó Béla, Turkuból Dr. Molnár Rudolf, Os-
lóból Terray László érkezett és tartott előadást a konferen-
ciákon. 1961-ben a konferencia műsorába Koltai Rezső és 
Szilas Attila teológusok is bekapcsolódtak.
 Saját otthonban: Tångagärde
  1961-ben a svéd Egyházi Segély (Kyrkans Hjälp) és a 
Luther-Segély (Lutherhjälpen) révén a magyar gyülekezet 
saját otthonhoz jutott. A múltszázadi, fából épített vidéki 
"udvarház" Stockholmtól 400, Göteborgtól 100 km-re, a 
Tolken-tó partján fekszik. 
A gyülekezeti otthon 1962 óta minden évben presbiteri 
konferenciák, gyülekezeti napok, gyermektáborok, 1987-
től ökumenikus önképzőköri táborok színhelye is lett.
 Glatz József után Koltai Rezső
 1964 őszén a nyugat-németországi magyar evangélikusok 
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az elhunyt Nagy József lelkész utódjául Glatz Józsefet hív-
ták meg. Helyette – egyelőre ideiglenesen – Koltai Rezső 
teológus vállalta el a svédországi magyar lelkigondozás 
szolgálatát. Gyakorlati lelkészképző tanulmányainak be-
fejeztével 1966 februárjában lelkészi szolgálatba iktatták. 
Egy ideig – fél állásban – a svéd egyházban is végzett szol-
gálatot. 1973 decemberében Kellner Ilonát avatta lelkésszé 
a svéd püspök. 1974 május 1-től Koltai Rezsőt kizárólag 
magyarnyelvű lelkigondozói megbízatással, személyre szó-
ló állásban teljes svéd lelkészi állományba helyezték.
 Anyagi támogatás
 1964 júliusáig a svédországi magyar lelkigondozói munka 
zavartalan menetét a Svéd Egyház teljes anyagi támogatása 
biztosította. Ettől kezdve viszont már feltételekhez kötötték 
a segély folyósítását és egyre inkább számítottak a magyar 
gyülekezeti tagok áldozatvállalására, – ezáltal kívánták "fel-
mérni" a magyar szolgálatra való igényt.
A bevándorlási kérdésekkel foglalkozó hivatalos svéd szer-
vek a bevándorlók egyházi, kulturális és társadalmi szer-
vezeteit a svédországi népmozgalmak részének tekintik és 
mint ilyeneknek, anyagi támogatást is nyújtanak. 1974-től 
a magyar protestáns gyülekezet is kapott ilyen állami tá-
mogatást, melyet elsősorban a szolgálati utazásokra, a gyü-
lekezeti otthon fenntartására és adminisztratív költségek 
térítésére fordítottak. 1990-től az állami támogatás folyósí-
tásának egyik feltételéül szabták azt, hogy az állami segély 
felét kitevő összeget, tehát az összköltségvetés 1/3-át a gyü-
lekezet egyéni adományokból és perselypénzből teremtse 
elő.
 Változó idők tükörképe
 Közép-Kelet-Európa minden politikai-társadalmi változá-
sa jellegzetes módon tükröződik az emigrációban. Az 1968-
as "prágai tavasz" elfojtása után néhány felvidéki magyar 
sodródott északra, de már egy-két ezerre tehető az 1970-es 
években Jugoszláviából vendégmunkásként érkezett ma-
gyarok száma, akik közül viszont kevesen kapcsolódtak be 
a magyar emigráció életébe. A fokozódó román naciona-
lizmus elől az 1985-ös évtől kezdődően nagyszámú erdélyi 
magyar keresett és kapott menedéket Svédországban. Az 
egy-két év várakozás után családegyesítés útján hozzájuk 
csatlakozottakkal együtt számuk 2–3 000-re tehető. Ugyan-
ebben az időszakban a kilátástalan gazdasági helyzet több 
száz magyarországi fiatalt késztetett az ittmaradásra. 1990 
őszétől Jugoszlávia széthullása és a délszláv háború kirob-
banása következtében mintegy 750 baranyai és vajdasági 
magyar kért itt menedékjogot. A megváltozott idők jele az, 
hogy kérésüket elutasították, s csak néhányuknak sikerült 
mégis itt maradniuk.
 Vajúdásban
  1989–92 között a svédországi lelkigondozói szolgálat a 
megújulás szükségszerű vajúdásain és ellentmondásain 
ment keresztül. Ehhez több, egymással nem mindenben 
összefüggő, de időben egybeeső esemény járult hozzá.
A Svédországban újabban letelepedett magyarok révén az 
emigrációban élők létszáma jelentősen gyarapodott, össze-
tétele pedig sokszínűvé vált, a közösségi életre való igény 
felerősödött. Ezzel párhuzamosan jelentkezett a régi kö-

zösségek természetes elöregedése és bizonyos fokú meg-
merevedése. 1991-ben Koltai Rezső nyugdíjba vonult, s 
vele együtt több addigi egyházi tisztségviselő is beszüntette 
közösségi munkáját. A lemondott országos felügyelő, Kell-
ner Pál utódja Pitlik Pálházi Katalin lett, aki egy igen nehéz 
átmeneti helyzetben próbálta egyengetni a lelkigondozás 
ügyét, amikor az idősebb korosztály egy része az emigrá-
ció küldetését befejezettnek vélve idegenkedett az újítástól 
és inkább a szolgálat lassú befagyasztását látta jövőképül, 
míg az ifjabb és frissen érkezett nemzedék hosszabb táv-
ra készült alapozni. Az elbizonytalanodáshoz hozzájárult a 
Közép-Kelet-Európa országaiban bekövetkezett változások 
értékelésének különbözősége is. Ebből a helyzetből csak a  
folytonosság és a megújulás kettős igényének egyidejű biz-
tosításával lehetett és sikerült továbblépni.
  Koltai Rezső után Molnár-Veress Pál
  Az Egyháztanács 1990-ben az akkor már beteg Koltai 
Rezső helyettesítésére Molnár-Veress Pált kérte fel, aki 
1973-ban Kolozsváron magyarnyelvű protestáns teológiát 
végzett és még Erdélyben szentelték evangélikus lelkésszé. 
Mivel a svédországi magyar protestánsok nem rendelkez-
nek megfelelő anyagi háttérrel, sem a Svédországi Magyar 
Protestáns Gyülekezetek Közössége, sem annak Egyházta-
nácsa nem tud lelkészt fizetni, így alkalmazni sem, ezért 
csupán a lelkigondozásra való igényét jelzi időről időre 
az evangélikus–lutheránus Svéd Egyháznak. Bár utóbbi-
nak nem érdeke és nem kötelessége a svédországi magyar 
protestáns lelkigondozást fenntartani, ennek ellenére Kol-
tai Rezső nyugdíjba vonulása és személyre szóló állásának 
megszűnte után egy évre magyar állást létesítettek és pályá-
zatra bocsátották azt. Az állást az akkor már egy éve egyedül 
szolgálatot teljesítő Molnár-Veress Pál pályázta és nyerte el. 
Alkalmazását a következő években is meghosszabbították, 
de a svéd egyház anyagi kereteinek beszűkülése magával 
hozta e szolgálat szükségességének megkérdőjelezését, an-
nak ellenére, hogy az egyháztanács határozott igényt jelen-
tett be annak fenntartására. A lelkész jelenleg még a Svéd 
Egyház Stockholmi Püspökségének különleges státusban 
levő lelkésze (extra stiftsadjunkt); fizetését is teljes egé-
szében innen kapja. Szolgálata országos, megbízatása – a 
felekezeti besorolás pontosítása nélkül – a magyar nyelvű 
lelkigondozás.
  Megújult egyházvezetés
 Az 1988-ban elfogadott új svéd gyülekezeti törvény min-
tájára egyháztanácsunk 1992 májusában új működési sza-
bályzatot fogadott el. Míg a korábbi gyakorlat szerint a 
lelkész hatáskörébe tartozott a gyülekezet tagjai közül pres-
bitereket választani, addig az új működési szabályzat ezt a 
gyülekezeti közgyűlés hatáskörébe utalta, s ezt tiszteletben 
tartva 1992 őszén minden gyülekezet első ízben jelölte ki 
választás útján presbitériumát. A presbitériumok vezetői (a 
gyülekezeti felügyelők) hivatalból tagjai az egyháztanács-
nak, s az országos presbiteri konferencia közülük választja 
meg az országos tisztségviselőket.Írta FORRÁS: www.keve.
se/tortenet/.../1997-Visszatekintes.ht.. Írta Molnár-Veress 
Pál.
Svédországi magyar protestáns gyülekezetek tisztségvi-
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selői 
MOLNÁR-VERESS PÁL lelkész az Egyháztanács lelkészi 
elnöke 523 98 HÖKERUM Tångagärde 136. Mobil: +46–
70–602 29 68E-mail: tggparokia@gmail.com
EGYHÁZI TISZTSÉGVISELŐK
Dr. SEBESTYÉN GÁBOR a Stockholmi Gyülekezet felü-
gyelője az Egyháztanács világi elnöke, országos főfelügye-
lő126 47 HÄGERSTEN Fastlagsvägen 42/1 Tel: +46–8–184 
172 Mobil: +46–73–966 04 75 E-mail: gabor.sebestyen@
yahoo.com
HERCZEGHNÉ Dr. JUHÁSZ EDIT az Uppsalai Gyüle-
kezet megbízott felügyelőjeaz Egyháztanács elnökségének 
tagja a főfelügyelő helyettese, országos főgondnok 740 22 
BÄLINGE Åkerby 219Mobil: +46–73–772 68 25 E-mail: 
hunszkita@gmail.com
TÓTH ILDIKÓ a Sölvesborgi Gyülekezet felügyelőjeaz 
Egyháztanács elnökségének tagjatiszteletbeli országos fő-
jegyző 294 34 SÖLVESBORG Rektor Dahlsg 4 HTel: +46–
456–140 37 Mob: +46–73–025 40 14 E-mail: tothildiko41@
gmail.com
KEDVEK VERONIKAstockholmi presbiter, országos 
jegyző,hivatalból részt vesz az Egyháztanács ülésein151 
33 SÖDERTÄLJE Doktor Martingatan 6 B Mob: +46–
73–555 41 36 E-mail: verakedvek@gmail.com
PITLIK PÁHÁZI KATALIN a Malmöi Gyülekezet fe-
lügyelője az Egyháztanács elnökségének tagja 217 46 
MALMÖ Roskildevägen 9 ATel: +46–40–267 638 E-mail: 
p.palhazikati@gmail.com
Ifj. VASZI ÁRPÁD a Helsingborgi Gyülekezet felügyelője az 
Egyháztanács elnökségének tagja254 49 HELSINGBORG 
Jaktfalsgatan 62Mobil: +46–76-008 08 76  E-mail: avaszi@
yahoo.se
KOVÁCS ANDREA központi pénztáros 260 50 
BILLESHOLM Ivarsgatan 6Tel: +46–42–284 584 Mobil: 
+46–70–644 02 49E-mail: ak@andreakredovisning.se
DEÁK GYÖRGY a Boråsi Gyülekezet felügyelője 507 54 
BRÄMHULT Jutegatan 11Tel: +46–33–230 307 E-mail: 
deak.gyuri@hotmail.com
FEKETE JENŐ az Eskilstunai Gyülekezet felügyelője 633 
53 ESKILSTUNA Klarbärsvägen 23Tel: +46–16–120 039 
Mobil: +46–70–920 33 72  E-mail: jeno.fekete43@gmail.
com

JORDÁKY BÉLA a Göteborgi Gyülekezet felügyelője428 
35 KÅLLERED Gamlehagsvägen 19Tel: +46–31–795 25 02 
Mob: +46–70–562 31 08  E-mail: bela.jordaky@telia.com

SÁRKÁNY SÁNDOR a Halmstadi Gyülekezet felügyelő-
je312 40 GENEVAD Lillgatan 2Mobil: +46–70–972 46 78 
E-mail: sandorsarkany@yahoo.com
GAAL ANDRÁS a Jönköpingi Gyülekezet felügyelő-
je, tiszteletbeli országos főgondnok 567 31 VAGGERYD 
Smedbygatan 21Tel: +46–393–161 69  E-mail: gaal.
andras@telia.com
SOÓS ERZSÉBET a Ljungbyi Gyülekezet felügyelője 341 
31 LJUNGBY Tegelbruksgatan 6 Tel: +46–372–848 35 Mo-
bil: +46–72-518 48 35  E-mail:  zsoka125@hotmail.com
LINDBERG BRUSTKERN KATALIN a Västeråsi Gyüleke-
zet felügyelője 724 70 VÄSTERÅS Lövhagsgatan 7Mobil: 
+46–73–673 59 58 E-mail: csisszancs@freemail.hu
PÉTER CSABA a Växjöi Gyülekezet felügyelője a Szeretet-
szolgálat országos megbízottja 352 55 VÄXJÖ Raskens väg 
51Mobil: +46–70–454 51 21 E-mail: csaba.peter@hotmail.
com
/Forrás: Új Kéve 2018 december, XXVI. évfolyam 3-4. szám./
Kőrösi Csoma Sándor Program svédországi egyházi ösz-
töndíjasa volt 2018 szeptembere  és 2019 májusa között: 
Dr. Pőcze István  evangélikus lelkész. poecze@gmail.
com +46 76 627 8084 és +36 70 335 6884
Templomok-istentiszteleti helyek
BORÅS Hässleholmskyrkan- Våglängdsgatan-3 
ESKILSTUNA,Tomaskyrkan-Stenbygatan-4
GÖTEBORG S:t Jakobs kyrkan, Parkvägen 4
HALMSTAD Andersbergskyrkan Grönevångstorg
HELSINGBORG RÅÅ EFS-kyrkan Missionsgatan 8
HELSINKI Alppila-kirik Kotkankatu 2
JÖNKÖPING S:t Franciscus katolska kyrkan Torpaplan
LJUNGBYS:t Stephans katolska kyrkan Bolmstadsvägen 21
MALMÖ Stadionkyrkan Stensjögatan 1
SÖLVESBORG S:t Nicolai kyrkan Köpmansgatan 1
STOCKHOLM Franska Reformerta kyrkan 
Humlegårdsgatan 13
STOCKHOLM BROMMA Ungerska Huset Lövåsvägen 12
TALLINN Toomkirik Kiriku plats 1
TAMPERE Kaleva-kirik Liisanpuisto 1
TÅNGAGÄRDE, Gyülekezeti Otthon 40-es útról Äspered 
felé
UPPSALA Eriksbergskyrkan Eriksbergsgatan 3
VÄSTERÅS SKULTUNA-Pingstkk Västeråsvägen 11 
VÄXJÖ Johanneskyrkan Paradvägen 4
VÄXJÖ Mariakyrkan Kungsvägen 11

Holzhauseni konferencia.Dr.Pőcze István felvétele
Meghívó Holzhausenbe
Kedves Testvéreink!  Jó tizenöt évvel ezelőtt felmerült az 
igény, hogy a gyülekezetek presbiterei számára szükség 
lenne továbbképzésre.  
Varga Pál református lelkipásztor, aki Németországban 
szolgál(t) német gyülekezetben és Joób Olivér evangélikus 
lelkipásztor, aki Svájban szolgál(t) a magyar gyülekezetek-
ben, ők szervezték tavaszi továbbképzéseket. A helyszín 
Holzhausen, (Németország) és mindig péntek délutántól 
vasárnap délig tart, miközben átfedi az EMEIK konferen-
cia kezdetét.
 Igy a presbiterek, az ifjúság és a  családok találkoznak, il-
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letve többen mind a két csoporthoz tartozva, mind a két 
programon részt vesznek.

Néhány konferencia címe és előadója:
2003 - A „presbiter” bibliai fogalma és feladatai Bevezető: 
Varga Pál. --- A nyugat-európai magyar protestáns gyüle-
kezetek  presbitériumainak felmérése - Varga Pál és Joób 
Olivér
2004 - A gyülekezet-építés a diaszpórában - Gémes István
2005 -  A Biblia és a presbiter - bibliaismeret - Előadók: 
Joób Olivér. és Remport Péter
2006 - Az úrvacsora kérdése a prot. egyházakban (ref. 
-evang - és unitárius elöadó)
2007 - Kapcsolat az anyaország presbiteri szövetségeivel - 
Ref. és evang. /Balla Tibor 
2008 - A protestáns egyházak hitvallásai - Juhász Tamás, 
Joób Olivér és Varga Pál.
2009 - Gyülekezeteink istentiszteleti rendje (Liturgia I.) - 
Ittzés János és Fekete Károly
2010 - Liturgia (II. rész) - Hymnológia - Fekete Károly és 
Berkesi Sándor
2011 - Az imádság, mint egyéni és gyülekezeti életünk fon-
tos része- Ittzés János
2012 - Bizonyságtétel életünkkel és beszédünkkel - Her-
mán M. János
2013 - Lelkigondozás a gyülekezetekben - Kaszó Gyula
2014 - A lelkigondozók lelkigondozása - Ittzés János
2015 - Makkai Sándor élete és munkássága - Fekete Károly
2016 - A reformáció Európa országaiban - Hermán M. Já-
nos
2017 - A reformáció a magyar-lakta területeken - Juhász 
Tamás
2018 – A reformáció és az egyetemes papság elve – Ráksi 
Lajos 
Összeállította Jaskó Irén, Wattford. Részletesebb informáci-
ók:  http://www.credo-hu-we.org/

 Az ökumené története és jelentősége 
a nyugat-európai magyar diaszpóra 

gyülekezeteiben
Előadás a 17. Magyar Presbiteri Konferencián. 
Holzhausen, 2019.04.13.
Kedves Hallgatóim,
Tisztelt Presbiteri Konferencia,
Kedves Presbiterek, Kollegák és Vendégek,
Bevezetés gyanánt
A 17. Nyugat-Európai Magyar Presbiteri Továbbképző 
résztvevőit szeretettel köszöntöm és örvendek, hogy együtt 
vagyunk itt Holzhausenben! Nekem ez itt már a 17. ilyen 
konferenciám és e 17 év alatt ma tartom a 3. előadást a 
Presbiteri Konferencián. Először 2003-ban, egy itteni kon-
ferencián „ A presbiteri tisztség bibliai alapjai”-ról be-
széltem, aztán volt egy továbbképzőnk itt  egy másik év-
ben a protestáns „Hitvallásokról”. Akkor én egy bevezető 
előadást tartottam arról, hogy milyen hitvallások voltak a 
reformáció előtt (emlékezve az Apostoli Hitvallásra és a 
Niceai hitvallásra), most pedig a témánk egy nagyon idő-

szerű kérdés: az Ökumené – és ennek jelentősége a mi ma-
gyar diaszpóra gyülekezeteinkben!
Ezt a témát én szivesen vállaltam el, mert az előadásomba 
így sok személyes tapasztalatot is felvehetek, amivel a teo-
lógiai előadást „megfűszerezhetem”...
A tegnap esti bevezető „ökumenikus beszélgetés” után - 
amit Merlás Tibor, ulmi katolikus kollegámmal folytattam 
- és a ma délutáni csoportos beszélgetés és tapasztalat-csere 
elé –  nagyon jól illik egy összegező előadás az „ökumeni-
kus mozgalom történetéről” és a „gyülekezeti, gyakorlati 
ökumenikus tapasztalatokról” itt a nyugat-európai ma-
gyar diaszpórában.
A címből magából adódik - és kézenfekvő is -, hogy az 
előadásomnak két része lesz:
I. Összegezni fogom az „Ökumené” történetét – csupán 
néhány lépésben
II. Ismertetem a magyar diaszpóra-gyülekezeteinkben 
szerzett tapasztalatokat    (mindezt persze leszűkítve arra 
az időre, amit én itt, bő 40 éve átéltem a mi közösségeink-
ben)
De hadd tisztázzuk előbb az „ökumené” fogalmat – még 
mielőtt az ökumenikus mozgalomról beszélnénk:
Az „ökumené” – görög eredetiben „oikumene” – egy ide-
gen szó és ezt szeretném lefordítani, „magyarosítani”, bár 
mi ezt a görög szót már így, mint „ökumené” átvettük a 
nemzetközi és a magyar nyelvhasználatban is.
Az „oikumené” görög szónak ilyen magyar fordításai le-
hetségesek:
a. „A lakott föld” „ a lakott világ”... – a görög „oikeó” ige 
ugyanis azt jelenti: lakni 
- s ez nyílván az emberiségre vonatkozik; A főnévi forma 
azokat jelöli, akik „a földön laknak”, azaz: „együtt lakók”, 
„egy házban lakók” - jelképesen: „egy fedél alá tartozók”.
Értelemszerűen tehát az ökumené: együtt lakást, együtt 
élést is jelent, míg a jelzői forma: „ökumenikus” vala-
mi közösségi, egységes, egyetemes, egy helyre vonatko-
zó esemény jelzője, s ezt alkalmazzák a görögben azokra, 
akik valahol együtt laknak! Tehát ők, akik „ökumenikus 
beállitottságúak”, „egy közös föld, közös lakás lakói, akik 
egységre törekedőek”.
b. Az Újszövetségben összesen 15-ször fordul elő az 
„oikumené” görög szó, mint főnév – s  általában a „lakott 
világ” értelmében használt. 
Csak két példát hozok itt fel erre a Bibliából: 
Az Ap.Csel 19,26+27-ben Pál apostolt az efézusi 
aranymívesek azzal vádolják, hogy ő „zavart kelt” az egész 
lakott földön, tehát mindazok között, akik itt laknak, az 
akkor ismert világban -  azaz az „oikumené”-ben! – majd 
azt mondják a vádolói, hogy Pál tanítása miatt –idézem: 
„Artemisz istennő, akit az egész Ázsia és az egész földke-
rekség (- s itt áll az „ökumené” szó !-) ismer és tisztel, el 
fogja veszíteni dicsőségét”...éppen a Pál tanitása miatt, hogy 
t.i. a kézzel csinált isteneket – aranyból, vagy ezüstből - 
nem kell és nem szabad istenként tisztelni!
A Mt. 24,14-ben pedig világosan ez áll: hirdetni kell az 
evangéliumot az egész „oikumné”-ben...azaz az egész la-
kott földön.
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c. Az ökumené szónak gyakran használjuk ma a jelzői for-
máját: „ökumenikus“!
Az „Idegen szavak szótára“ ezt írja e fogalom magyarázata-
ként: „általános, egyetemes, az egész vilagot érintő“. Tehát 
az „ökumenikus mozgalom“ egy egyetemes mozgalom...
d. Vallásos értelemben – így olvasható egy német teológiai 
fogalmi szókönyvben - 
”Az ökumené az a tér, amelyben az egyház él, s amely-
ben az egyház a maga Ura – Krisztus - számára fenntartja 
azt a jogot, hogy Ő, mint „első-szülött” belép az „ökume-
né”- be – tehát e világba – s ennek jogos ura lesz”. (Lásd: 
Theologisches Begriffslexikon zum NT, 240.old –Theol. 
Verl. Brockhaus – Wuppertal, 4. Auflage,  1977)
Minden „nagyzás” nélkül állíthatjuk tehát, hogy a Bibliá-
ban az ”ökumené” az egész lakott világot jelenti és így ez 
a modern fogalom, hogy  „ökumenikus mozgalom” t.k egy 
„világ-mozgalmat” jelöl, azaz kiterjed mindazokra, akik 
egy közös, egyetemes lakóterület lakói - és mint vallásos 
közösségek tagjai -  Krisztust Uruknak ismerik el!  (ez a le-
szűkítés fontos szerintem, hogy ne essünk túlzásba; ugyan-
is az a fogalom, hogy „ökumenikus mozgalom” a keresz-
tény egyházak mozgalma volt kezdettől fogva – már bő 100 
éve – és ma is az, s  nem a többi világ-vallásra vonatkozik!)
S ezzel a fogalom-tisztázó rövid bevezetővel eljutottam a 
következő lépéshez, s felteszem most így a kérdést: 
I. Mit kell tudni az „ökumenikus mozgalom történeté-
ről”?
1973-ban, amikor - 25 évesen - egy külföldi stipendiu-
mot kaptam, vizsgáznom kellett Kolozsváron ebből a té-
mából: Mi az ökumenikus mozgalom? 
Mikor alakult az Egyházak Ökumenikus Tanácsa, mi a cél-
ja és mi a története?
Akkor az ökumené, mint nagyon időszerű egyházi kérdés, 
egy „magasabb szinten” állt, mint ma ! – ezt állítom és 
csak sajnálattal tudom megjegyezni, hogy a 70-es évek 
nagy váradalmai az ökumené terén nem teljesültek! 
De maradjunk most még a történeti adatoknál:
1. A keresztény egyház különböző felekezetei között a 
történelem folyamán nem csak szakadások és ellentétek 
voltak – amik olykor kiátkozáshoz, sőt vallásháborúkhoz 
vezettek -, hanem voltak mindig törekvések, amelyek az 
egyház egységét próbálták megvalósitani illetve visszaál-
lítani! Negatív példakent említem a kereszténység törté-
netéből a 11. századi római katolikus és a keleti orthodox 
egyházak közötti szakadást – ez máig is az első nagy u.n. 
„szkizma”, tehát szakadás a keresztény egyházban.
Majd jött a 16. századi reformáció, amely nem hozott 
megegyezést Róma és a protestánsok között és ez – sajnos 
- további egyház-szakadáshoz vezetett, aminek következ-
ménye az lett, hogy ma számos protestáns felekezetet tarta-
nak nyílván. Különösen furcsa helyzetek álltak elő sokszor, 
amikor egy idegen u.n. „pogány országban”megjelentek 
a misszionárusok és ki-ki a maga keresztény felekezete 
szerint „térített” és keresztelt, s többször a másik - szintén  
keresztény - misszió ellen hadakozott,azért, hogy magának 
minél több hívet nyerjen meg! (Erre is van rengeteg, nega-
tív példa... pl. Indonéziában, vagy tébb afrikai országban!)
Nem csoda tehát, hogy elsők között volt az u.n. Világ- 

Missziós-Társaság, amely már 1910-ben, Skóciában egy 
nagygyűlésen felvetette a keresztény egység, az ökumené 
kérdését.
Ott határozat is született, amely célul tűzte ki a keresztény 
egyházak közeledését, egységes fellépését és közös cselek-
vését az egész világon.
Többször is téma volt ezután az „ökumené” az egyhá-
zi világ-találkozókon, közben több helyen alakultak he-
lyi, országos „ökumenikus tanácsok”, és már 1937-ben 
Edinburgh-ben egyesült két fontos egyházi szervezet – a 
„Life and Work” és a „Faith and Order”,  de a második  vi-
lágháború – a sok politikai és hadászati ellenségeskedés a 
keresztény országok között – megakadályozta az egyházak-
nál is az ökumené terén a nemzetközi előrehaladást.
A „szándék” sokakban megvolt, az idő is egyre érett egy 
közös szervezet megalakítására, de az „ökumenikus moz-
galom” a háborúk miatt nem haladt igazán előre...
Igy csak 1948-ban alakulhatott meg az Egyházak Öku-
menikus Tanácsa, vagy ismertebb - angol nevén „Word 
Council of the Churches” vagyis az Egyházak Világtaná-
csa – Amsterdamban – 1948 augusztus 22 - szeptember 
4. között.
(Megjegyzem, hogy ott, Amsterdamban jelen volt Pósfay 
György, fiatal magyar evangélikus ösztöndíjas is - a mi 
„Gyurka bácsink”, akire közülünk itt még többen emlékez-
nek –).
Számomra nagyon könnyü volt megjegyezni ezt az évszá-
mot, mert én éppen abban az évben születtem...- tehát „év-
társ” vagyok az Ökumenikus Világtanáccsal, (szerintem 
kicsit túlzottan nevezik ezt az  „Egyházak Világtanácsá-
nak”- de most maradjunk e fogalomnál ).
Az „EVT” megszületéséről sok helyen olvashatunk, de a 
legfontosabb azt tudni, hogy ennek az új, jó 70 éve alakult 
egyházi világ-szervezetnek a római-katolikus egyház kez-
dettől fogva csak „megfigyelő tagja” lett, míg a tag-egy-
házak akkor – és azóta - önkéntes határozattal léptek be 
ebbe a szervezetbe és a tagok száma egyre nőtt. Igy 1961-
ben, Új-Delhi-ben, egy ilyen nagy egyházi világ-találkozón 
a protestánsok és az anglikán egyház mellett az orthodox 
egyházak is tagjai lettek az EVT-nek. Ma kb. 300 egyház 
tagja már ennek a szervezetnek.
Az ökumenikus mozgalom kezdetben nagy lendületet mu-
tatott – sőt kilátás volt a katolikus egyházzal való még szo-
rosabb együttműködésre is, amikor a 2. Vatikáni Zsinatra 
1963-ban meghívták az EVT képviselőit is – (és ott jelen 
volt Vajta Vilmos magyar evang. lelkész is - mint hivatalos 
kiküldött az EVT részéről -,  s akit szintén többen még is-
mertünk).  „Csatlakozás” a római katolikus egyház részéről 
viszont nem történt , bár az akkori pápa, VI. Pál pápa, na-
gyon nyitott volt az „egység” felé, de a katolikus egyház 
végülis önmagát tekintette az „egyetemes kereszténység” 
egyetlen képviselőjének, az „egyetlen igaz egyháznak”, 
élén a pápával.
Az ökumenikus mozgalom t.k. hamar felismerte azt, hogy 
az egység keresése nem állhat egy „egyesülés”-ben, hanem 
sokkal inkább egy közös keresztény összefogásban kell  
megmutatkozzon. A mai jelszó ezért inkább így hangzik: 
„Ökumené - egység a különbözőségben”
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 Az EVT rendszeresen tartott – és tart – világta-
lálkozókat, és én emlékszem, hogy 1974-ben, amikor én a 
Genf melletti Ökumenikus Intézetben, Bosseyban tanul-
tam, s egy egész szemesztert ott tölthettem. A Bosseyi Öku-
menikus Intézet diákjai, az azon év nyarán, a Nairobiban 
sorra kerülő világ-találkozó részlet-kérdéseit, egyes pont-
jait, dolgozták ki. Sokszor napokig benn voltunk a Genf-
ben székelő „Ökumenikus Központban” és a világtalálkozó 
delegáltjaival együtt tanácskoztunk.
Ezek az évek szép emlékek számomra az „ökumené” törté-
netéből. Amikor már 1977-től itt éltem Németországban - s 
egy német gyülekezet lelkésze voltam- , rendszeresen részt 
vettem az évi hivatalos u.n. „ökumenkus tanulmányi na-
pokon”, amelyeket a Württembergi Ev. Egyház szervezett, 
s amelyek legtöbbször Elsaßban a „Liebfrauenberg” nevű 
egyházi
konferenciai központban voltak. Itt találkozott együtt több 
protestáns – német-nyelvű – egyház képviselője - mindig 
egy-egy katolikus teológus illetve előadó  társaságában, 
aki kifejtette az időszerű témában a katolikus egyház ál-
láspontját...  Hosszú dialógust folytattunk pl. a kereszt-
ségről – az u.n. „Lima-papír” alapján -, de izgalmas volt a 
„hitvallások”, témája is, amikor a „Niceai hitvallás” egyes 
mondatait elemeztük. Majd az „úrvacsora” kérdése került 
sorra és a nagy téma végűl ez volt: az egyházi tisztség-
viselők személye, a papság kérdése - az az u.n. „apostoli 
szukcesszió” körüli vita...E párbeszédek, viták és ökume-
nikus találkozások és tanácskozások célja az egymás állás-
pontjának megismerése, a teológiai kiértékelés és végül a 
különbségek és a közös szemlélet kiemelése volt! Sok kiad-
vány, munka-papír készült el ezekről a témákról és került 
az egyes egyházakban további meg-vitatásra. 

Ennek a munkának egyik eredménye volt - szerintem - 
az „Augsburgi nyilatkozat” 1999-ből, a „ megigazulás és 
a megváltás” tanáról (– németül: „Die Rechtfertigungs-
Lehre” -), ahol a katolikus és a lutheránus egyházak  - he-
lyesebben az  „ágostai evang. egyház - közös állásfoglalásra 
jutottak...
Elzászban volt még egy fontos ökumenikus szeminárium 
– a Genf melletti Bossey-i Intézeten kivül – a Straßburgi 
Ökumenikus Intézet, ahova rendszeresen hívtak meg te-
ológusokat a világ minden részéről egy-egy tanfolyamra, 
tapasztalatcserére. Ennek az intézetnek több évig Vajta Vil-
mos – magyar evangélikus teológus volt a vezetője!
Ez az ökumenikus „munka” és lelkesedés sajnos egy idő 
után „lelankadt”, - én, kicsit túlzottan azt állítom: „mintha 
fentről lefékezték volna”(!) – és itt szerepet játszott az ered-
ményes előhaladás „meggátolasában” nehány protestáns 
teológus ill. felekezet makacssága, akárcsak egy–egy katoli-
kus teológusnak (pápának) az ökumenikus mozgalommal 
szembeni  konzervativ szemlélete... 
Mégis – s örömmel kell ezt mondanom – „a bázis terüle-
tén”, tehát a gyülekezetekben, s  főleg a laikusok körében 
továbbra is nagy  az igény az együttműködésre, a helyi öku-
menikus légkör kialakítására.
Tény, hogy megvan és működik ma is az EVT – én az ulmi 

presbiterium tagjaival voltam a tavaly nyáron Genfben és 
Bosseyban, ahol mi is jártunk az egykori  „ökumenikus 
nyomokon”... 
Voltak az elmult évtizedekben is jelentős ökumenikus ta-
lálkozók – általában hét évenként - Dél-Amerikától Dél-
Koreáig és idén is készül egy ilyen ETV-nagygyűlés....
A teljesség igénye nélkül – és nagyon is személyes szem-
szögből – így mutattam be röviden  az „ökumenikus moz-
galom” történetét és most rátérek az előadásom második 
részére:
II. Mi mondható el a „mi ökumenénk”-ről, tehát a ma-
gyarok közötti ökumenéről?
Itt kitekintek „általában” – de nagyon röviden – a Kár-
pát-medencében a magyar-lakta területek egyházi 
ökumenéjére, de a fő célom az lesz, hogy elemezzem az-
után a nyugat-európai diaszpórában elő magyar gyüle-
kezeteinkben az „ökumenikus együttműködést” – s ennek 
nevezzem meg a negativ és pozitív vonását!
a. 
Általában elmondható, hogy az ökumené a magyar-lakta 
területeken nagyon eltérő képet mutatott és mutat! Vannak 
vidékek, ahol ma sem időszerű egyházi „téma” az öku-
mené – és vannak területek, ahol ennek már egy jelentős 
múltja is van és a jelenben is tudatosan foglalkoznak az 
egyházak e kérdéssel...A valósághoz tartozik viszont az is, 
hogy magyar vonatkozásban sok helyen csak „a teológu-
sok művelik” az ökumenét, de nem látszik meg ez a ma-
gyar gyülekezetek életében! Még mindig vannak vidékek, 
ahol egy katolikus nem megy be egy református templom-
ba – és fordítva -, nem is beszélve a közös istentiszteletek-
ről! (de ezekről a tapasztalatokról majd lehet beszélgetni 
délután a csoportokban!).
A magyaroszági ökumené bemutatásánál felhasználom 
a Budapesten 1993-ban megjelent kis könyvet a magyar 
ökumenéről; Címe: „ ...hogy mindnyájan egyek legyenek 
– 50 éves a Ökumenikus Tanács Magyarországon”...ame-
lyet egy ökumenikus szerkesztőbizottság adott ki. Érdekes-
sége ennek – és nagy érdeme is – hogy olvasható benne 
sok magyar teológus írása az ökumenéről és pl. nehány sor 
Ravasz László: „Emlékeim” c. könyvéből is.
Hadd idézzek itt ebből nehány mondatot, mert szerintem 
nagyon kevesen tudják, hogy magyar egyházi képviselők 
már kezdettől fogva tevékenykedtek a nemzetközi öku-
menikus mozgalomban - mint meghívott vendégek  -, de 
mint ökumenikus bizottságok tagjai is. 
Ravasz László pl. így emlékezik egy svédországi konferen-
ciára, amely 1937-ben, Stockholmban volt – tehát még az 
amsterdami nagy esemény előtt – és a záró ünnepi isten-
tiszteletről így ír a 210.oldalon:
„Az istentiszteleten a befejezö oltári szolgálatot maga 
Söderblom végezte, bár nem ő volt kijelölve rá; engem gyön-
géden vezetgetve a sok lépcsős oltáron fel és le, közben énekel-
te az áldást. A végén odasúgott: mondja az áldást magya-
rul. Amit megtettem.“
Az amsterdami első ökumenikus közgyűlésre – és ennek 
magyar vonatkozására – így emlékezik...(210. old: „Ams-
terdam” címszó alatt):
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„A Life and Work  és a Faith and Order fuziója után, amely 
1937-ben Edinburgban, illetve Oxfordban történt meg, több 
mint tíz évnek kellett eltelnie , míg 1948 augusztusában a 
két mozgalomból támadt közös ökumenikus összefogás: az 
Egyházak Vilagtanácsa ... megtarthatta első közgyülését... a 
magyar küldöttséget én vezettem, bár már akkor nem vol-
tam püspök, csak Kálvin-téri lelkipásztor” (Megjegyzem, 
hogy itt Ravasz a református küldöttségröl beszél).
Ma is működik Magyarországon az ottani „Ökumeni-
kus Tanács”, amely összefog több felekezetet is – az egyik 
Ifjusági Konferenciánkon itt volt a MÖT elnöke -, de fo-
lyik pl. ökumenikus párbeszéd Erdélyben a kolozsvári ref. 
teológia és a r.kat gyulafehérvári teológia tanárai között...
Konkrét példaként említem a ma már rendszeres „ökume-
nikus imaheteket” januárban, vagy az u.n. „nők ökumeni-
kus világ-imanapját”, amelyeken a magyar gyülekezetek 
is részt vesznek. Vagy azokat az ökumenikus istentisztele-
teket, amelyeket helyi magyar közösségekben tartanak meg 
különböző magyar-lakta vidékeken.
b.
E rövid „Kárpát-medencei” kitekintés után nézzünk most 
magunkra, a nyugat-európai magyar diaszpórára: Hogy 
állunk mi itt, a szétszórtságban az ökumenével?
Amit forrásanyagként felhasználok, az nehány magyar 
„ökumenikus kiadvány” illetve a mi németországi magyar 
protestáns gyülekezeteink évi jelentései, amelyeket én kéz-
be kapok, mint a Németországi Magyar Prot. Gyülekezetek 
Szövetségének elnöke (már 7. éve).
Ezek alapján írok évente egy jelentést is, úgy a németor-
szági „EKD”-nak – ahonnan mi anyagi támogatást kapunk 
–, mint a magyarországi evangélikus és református egyházi 
vezetőknek és a Generális Konventnek.
A nyugat-európai magyar ökumené történetéhez tartozik 
– feltétlenül - az is, hogy magyar protestáns és katolikus 
szervezetek – és 3 ilyen szervezetet is meg kell említenem 
– már kb. 50 éve rendeznek a magyar közösségek számára 
„ökumenikus konferenciákat”! 
Ezek a szervezetek: Az EMEIK (az ismert „Ífjúsági Konfe-
rencia”) , az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és 
a katolikus „Pax Romana” (előző nevén – itt nyugaton - a 
„KMÉM” - azaz „Katolikus Magyar Értemiségi Mozga-
lom”)!
Ezekről a találkozókról olvasható egy jó összefoglaló „A 
KMÉM ötven éve” című katolikus  kiadványban, Gaál 
Enikő, református történész könyvében (125+126.old), 
amelyhez a bevezető „Köszöntőt” 2015-ben - felkérésre - 
én irtam.
Most itt csak felsorolom, hogy mikor és hol voltak ezek az 
„ökumenikus konferenciák”. 
Az elmúlt 50 évben 6 ilyen konferenciát rendeztünk (és 
büszkén mondhatom, hogy 4 ilyen magyar ökumenikus 
konferencia rendezésében  - a 80-as évektől - én is aktivan 
részt vettem). A konferenciák helyeit és az évszámokat so-
rolom fel csupán:
Sion (Svájc) - 1971
Fuchl am See (Ausztria) - 1976
Nassogne (Belgium) – 1984
Borken-Gemen (Németország)  - 1990

Gyula (Magyarország) – 1995
Balatonszárszó (Magyarország) – 2011
Egy-egy ilyen konferencián több-száz magyar értelmiségi 
vett részt! Ezek témáinak kidolgozásában én is részt vehet-
tem;  3 konferenciát az EMEIK képviseletében szerveztem 
– nyilván egy teljes „szervező-bizottsággal” együtt -, az 
utolsót pedig 2011-ben az EPMSZ egyik kiküldöttjeként.
Most már – ezek után - egészen közel jutottunk „önma-
gunkhoz”, amikor feltesszük a nagy kérdést – és erre keres-
sük a választ is: 
Mi történik itt a mi magyar diaszpóra gyülekezeteinkben 
az „ökumené” terén?
Vannak területek, körzetek, sőt országok, ahol nem sok 
ilyen „magyar ökumenikus” egyházi eseményről lehet be-
szélni – főleg ott, ahol vagy nincsenek magyar katolikus 
gyülekezetek és lelkészek (pl. Skandinávia nagy részén), 
vagy ott, ahol jórészt csak magyar katolikusok élnek és nin-
csen egyáltalán protestáns gyülekezet (pl. az u.n. katolikus 
dél-nyugat európai államokban...) Ilyen esetekben inkább 
„beolvadás”, vagy „bekebelezés” történik...
De mi maradjunk most  a pozitív példáknál:
Németország, Svájc, Ausztria és Franciaország területén 
bíztos adatokból tudjuk, hogy a legtöbb magyar gyüleke-
zetben jó ökumenikus kapcsolatok léteznek. Erről beszá-
molnak a gyülekezeti levelek, a honlapok és a már említett 
németországi éves gyülekezeti jelentések is. Parizsban pl. 
többször vettem részt magam is a magyar katolikus gyüle-
kezet istentiszteletein délelőtt – és délután eljött a mi isten-
tiszteletünkre a katolikus kollega is.
Németországban pedig sok helyen valóban hagyománya 
van már a magyar ökumenének...
Örömmel szögezhetjük le, hogy van ökumenikus tevé-
kenység a gyülekezeteinkben – és a legtöbb helyen sokkal 
egyszerűbb, sokkal természetesebb itt, nyugaton a magyar 
ökumené, mint pl. a Kárpát-medencében!  Àllíthatom, 
hogy mi itt  „előbbre vagyunk” e téren, mint sok hazai egy-
ház illetve helyi gyülekezet!
Sőt, a kimondottan magyar-magyar ökumené mellett, itt 
a diaszpórában, sok gyülekezetünkben van rendszeresen, 
évente találkozás más nemzetek és felekezetek gyülekeze-
teivel – és nem csak reformátusokkal, vagy evangélikusok-
kal, hanem katolikus és még orthodox gyülekezetekkel is...
Saját példámat hozom fel ismét egy-két ilyen „nemzetközi 
ökumenikus találkozóra”: Ehingenben (Ulmtól délre) vol-
tam egy német evangélikus gyülekezet lelkésze – a 80-as 
évek elején – és a helyi német katolikus gyülekezet temp-
lomában találkoztunk egy közös, ökumenikus istentisztele-
ten, a hol részt vettek a német katolikus és evangélikus hí-
vek mellett az „Ulm-környéki Magyar Prot. Gyülekezet” 
tagjai és a helyi görög orthodox gyülekezet tagjai is. (Erről 
van egy maradandó dokumentumon is – egy ujságcikk a 
helyi ujságból!). 
De ma is részt veszek ilyen istentiszteleteken – pl. minden 
év pünköst-hétfőjén, Stuttgartban, ahol 24 különböző 
nyelvű és felekezetű gyülekezet tart egy közös pünkösdi 
istentiszteletet – egy nagyon színes műsorral! Magyar rész-
ről ezen részt szokott venni a helyi, stuttgarti protestáns, de 
az ulmi magyar gyülekezet néhány tagja is.
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A németországi magyar protestáns gyülekezeteink évi 
jelentésében olvasható, hogy ökumenikus istentisztelet, 
vagy közös ökumenikus rendezvény van rendszeresen: 
Stuttgartban, Ulmban, Münchenben, Kölnben, Mainzban, 
Freiburgban és gondolom még más németországi városok-
ban is... 
Nyilván kivételt képeznek azok a városok, ahol nincs állan-
dó lelkésze egy-egy magyar gyülekezetünknek – és így nem 
épül ki szorosabb kapcsolat a helyi katolikusokkal sem.
 Sajnos van egy-két negativ példánk is innen Németország-
ból, amiről még beszélnünk kell egymással... 
Ha például egy katolikus lelkész – aki már régen egy vi-
déken szolgál - nem hajlandó az „ökumenére”, akkor mit 
tehetünk mi? Hogyan változtathatunk a helyzeten?  
Több gyülekezetben katolikus hívek is eljárnak a mi is-
tentiszteleteinkre – és ez ma már nem bűn! - ők teljesen 
nyitottak és szeretnének közös istentiszteleteket is...De mit 
tegyen egy „laikus”, ha a helyi lelkész ellenzi ezt? (ez a be-
szélgetésünk egyik témája lehet...).
A rendszeresen sorra kerülő évi ökumenikus istentisztele-
teken sok helyen – a mise után - az úrvacsorát is kiosztja a 
protestáns lelkipásztor. Ugyan nem vagyunk így egy „asz-
talközösségben”, de egyazon istentiszteleten mindkét fél ré-
szesül a szent jegyekben.
 Sor kerülhet ezen kívül közös temetésre, esketésre, vagy 
aranylakodalom meg-ünneplésére is egy u.n. ÖKUMENI-
KUS ISTENTISZTELET keretében, különösen ott, ahol a 
családban az egyik fél protestáns, a másik pedig katolikus. 
Erre is van több példám a saját tapasztalatomból.
Összegezem:
 Sok jó, ökumenikus rendezvényre, igazi testvéri kapcso-
latra lehetünk büszkék – a kevés kivételtől eltekintve – s 
állíthatom, hogy van nálunk, a nyugati magyar diaszpórá-
ban ökumenikus összefogás – de lehetne több ilyen ren-
dezvényünk is!
Érdekes módon - többször is megfigyeltem -, hogy az ilyen 
ökumenikus alkalmakat a gyülekezeti tagok maguk kérik! 
„Tartsunk már Heidenheimban is egy ökumenikus isten-
tiszteletet, Tiszteletes úr!” – mondta nekem a januári, ulmi 
ökumenikus istentisztelet után egy egyháztag... Mire én azt 
válaszoltam, hogy „...ez hosszú évekig ott is hagyomány 
volt... most csak fel kell újítsuk ezt”, - s a jelen levő katolikus 
lelkész helyeselte is az indítványt... és mindjárt kikerestünk 
egy dátumot erre az alkalomra...Eredmény: idén október-
ben lesz ott is magyar ökumenikus istentisztelet.
Jó szándékkal így ápolható, építhető és folytatható az öku-
mené a mi köreinkben is!
Kivánok Mindnyájunknak itt a nyugat-európai diaszpórá-
ban további „ökumenikus bátorságot”, nyitottságot, lelke-
sedést és Isten gazdag áldását!
(Ma délután a csoportokban pedig jó beszélgetést, jó ta-
pasztalatcserét!) Dr.Varga Pál ny. ref. lelkipásztor
D-74074 – Heilbronn, Geibelstr. 5
Beszámoló a 60. Európai Magyar Evangéliumi 
Ifjúsági Konferenciáról
Hogyan beszéljünk Jézusról?

Ezt az életbevágóan fontos kérdést beszéltük meg 
az immár 60. alkalommal megtartott Európai 
Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencián 
(EMEIK), a németországi Giessen közelében fekvő 
Holzhausenben. Ezt a nagyheti találkozót ugyanazon 
a helyszínen, egy a németországi iszákosmentő 
misszió tulajdonában lévő hotelben, megelőzte a 
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek 
Szövetségének presbiteri konferenciája, ahol az idei 
téma ez volt:“Az ökumené története és jelentősége a 
diaszpórában”. A két találkozó résztvevői, mintegy 
120 gyermek, fiatal és felnőtt, közösen tartottuk a 
szombat esti “Ki mit tud?”-ot és a virágvasárnapi 
úrvacsorás istentiszteletet, ahol Joób Olivér, 
evangélikus lelkipásztor – az ifjúsági konferencia 
egyik kezdeményezője és évtizedek óta szolgáló 
vezetőségi tagja – hirdette az Igét. 
Hollandiából 9-en vettünk részt a konferecián, 
Urbán Ákos, a zwollei magyar gyülekezet gondnoka 
családjával, Némethné Serman Piroska, zwollei 
presbiter és van Bolhuis-Szabó Emőke, a hágai és 
rotterdami magyar gyülekezet lelkésze két fiával. 
Piroska nagy szolgálatot vállalt: a konferencián a 
gyermekfoglalkozásokat vezette Adamekné Németh 
Zsófia hitoktató segítségével, aki ugyancsak a Kőrösi 
Csoma Sándor ösztöndíjnak köszönhetően szolgál 
az észak-németországi magyar gyülekezetekben. A 
gyermekek különböző bibliai történetek alapján azt 
az üzenetet kapták ezen a héten, hogy: Mondd el 
másoknak is: Élő Istenünk van!

Minket, fiatalokat és felnőtteket Lampért Gábor, 
siófoki evangélikus lelkész Máté evangéliuma 10., 13. 
és 16. része, valamit a Jób könyve alapján tanított arra, 
hogy hogyan beszéljünk Istenről és Jézus Krisztusról. 
Elmondani másoknak, hogy kicsoda Jézus – ez nem 
egy választható lehetőség, amit, ha úgy jön ki a 
lépés, el is hagyhatok. Ha Jézus tanítványa vagyok, 
az életem maga is bizonyságtétel. Felkészültségem 
abban áll, hogy figyelek Isten szavára. Tegyem a 
félelmeimet Isten kezébe, és legyek az, aki vagyok: 
Jézus megváltott tanítványa. Amikor Jézus feltette 
tanítványainak a kérdést: “Ti kinek mondotok engem?” 
Pétert a Szentlélek arra a válaszra indította, hogy: “Te 
vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Ez a hitvallás az 
a kőszikla, amire Jézus Krisztus az egyházát építi. 
Ha ezt a hitvallást elengedjük, akkor bezárulnak 
azok a lehetőségek, amiket ez megnyít előttünk. Jób 
könyvében azt látjuk, hogy a szenvedő Jób semmit sem 
tud kezdeni barátai Istenről szóló bizonyságtételével. 
Miért? Mert a barátok saját tapasztalataikat akarják 
ráerőltetni. Isten ismeri a szenvedőt, tudja, milyen 
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az összetöretés, és maga vígasztalja meg a szenvedő 
Jóbot. Nem a mi tapasztalataink, hanem maga 
Jézus az örömhír, akiről az Atya bizonyságot tesz. 
Tanúságtételünk sose veszítse el azt a szeretetet, 
amit Istentől naponként túláradóan kapunk! A 
mustármagról szóló példázatnál Jézus arra hívja fel 
a figyelműnket, hogy bizonyságtételünknek legyen 
távlata: Isten országa. Aki Jézus kezébe hanyatlik, 
nem csak evilági segítséget talál, hanem örök életre 
szóló megoldást!  
A bibliatanulmányok után dr. Szabó István, a 
Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, 
valamint Hajdú Zoltán Levente, szóládi lelkipásztor 
beszélt nekünk a bizonyságtétel gyakorlatáról a 
gyülekezetben. 1. A gyülekezet állhat a tradíció 
szintjén: azért járunk templomba, mert ez a szokás. A 
tradíció egy külső keret, ami lehet jó, de önmagában 
nem tud megtartani. 2. A gyülekezet állhat mozgalmi 
szinten is. Sok az aktivitás, de a lényeg: Jézus Krisztus, 
háttérbe szorul. Az evangéliumból közvetkezik az 
aktivitás, az aktivitás azonban nem feltétlenül hordja 
magában az evangéliumot. 3. Az evangélumi szintre 
maga Isten segít el minket, hogyha hallgatunk Rá. Az 
első döbbenet az, amikor a Szentlélek munkája nyomán 
ráébredünk: még velem is akar kezdeni valamit 
az Isten! A második lépés a felelősség: hirdessem 
nyíltan az evangéliumot: győzelmes Krisztusunk 
van! Technikákon át becsempészni az evangéliumot, 
emberekre építeni – ez nem igei. Belehelyezkedni 
abba, amit Isten eltervezett – ez a mi feladatunk. Az 
evangéliumot hirdető gyülekezetben azután a tradíció 
és az aktivitás is megtalálja a helyét. 
A hallottakat délutánonként mindenki az életkorának 
megfelelő csoportban beszélhette meg társaival, és 
egy-egy alkalommal az előadókkal. Így a tinik is 
személyesen megismerkedhettek és beszélgethettek a 
Magyarországi Református Egyház egy püspökével! 
A csoportokban Isten elé vittük imádságban 
mindazt, amivel gyülekezeteinkben küszködünk, és 
könyörögtünk, hogy megláthassuk az Ő megoldását, 
amihez Lelke által bölcsességet és erőt ad nekünk. 
A vadasparkba tett kirándulás, a vidám esti 
programok és a közös esti áhítatok minden korosztályt 
összekovácsoltak, csakúgy mint a dillenburgi 
vártemplomban rendezett interaktív orgonakoncert, 
amit egy, a konferencián évtizedek óta résztvevő 
család két tagja: Gárdonyi Zsolt és fia, Gárdonyi 
Dániel adott  Zsolt és édesapja, Gárdonyi Zoltán 
zeneszerző műveiből. A koncert után mindenki az 
orgona közelébe jöhetett és kérdéseket tehettünk fel az 
orgona működéséről. A gyerekek is kipróbálhatták a 
csodálatos, többször átépített hangszert; mi, hollandiai 
magyarok  pedig megtekintettük Willem van Oranje 

(Orániai Vilmos) szüleinek végső nyughelyét a 
szószékkel szembeni kriptában – hiszen Dillenburg 
az ő családi fészkük volt. 
A konferencia záróalkalma a nagycsütörtök-esti 
úrvacsorás vigília volt, a gyertyákkal körülvett fehér 
keresztet körülülve hallgattuk van Bolhuis-Szabó 

Emőke igehírdetését Jézus szavairól: “Ha tehát 
megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, 
nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát 
adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy 
tegyetek.... Arról fogja megtudni mindenki, hogy 
az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.  
(János 13:14,15,35)
A testvéri közösség megtapasztalt áldását osztotta 
meg velünk a konferencia egy olyan résztvevője, 
akiért az elmúlt években a családtagjaival együtt 
sokat imádkoztunk a beszélgetőcsoportban, és 
most elöszőr, az alkoholizmusból Jézus Krisztus 
által megszabadulva, maga is egész héten át velünk 
lehetett. A záró istentiszteleten ezt a verset olvasta fel 
nekünk:

Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott

Mikor a bűntől meggyötörten 
A lelkem terheket hordozott, 
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem. 
Valaki értem imádkozott. 
 
Valaki értem imádkozott, 
Talán apám, anyám régen? 
Talán más is, aki szeret. 
Jó barátom vagy testvérem? 
 
Én nem tudom, de áldom Istent, 
Ki nékem megváltást hozott, 
És azt, aki értem csak 
Egyszer is imádkozott.
 Reméljük, ez a beszámoló azoknak is kedvet 
ad a konferenciához, akik eddig még nem 
voltak ott velünk! Viszontlátásra a hollandiai 
magyar gyülekezetekben és a következő 
EMEIK konferencián 2020. április 4-10 között 
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Holzhausenben! 
Van Bolhuis-Szabó Emőke lelkipásztor

http://nyemrlsz.newlights.info/index.php/component/
rsform/form/9-hittudomanyi-tanacskozas-2019
NyEMRLSz tanácskozása 2019-06-20--23 
a Dunántúli református egyházkerület Siloám Misszi-
ói Otthonában http://siloam.parokia.hu/ Cím: 8230 Ba-
latonfüred, Honvéd u. 6–8. http://siloam.5mp.eu/web.
php?a=siloam&o=_jGVpSxfKo Intézetvezető: Oláhné 
Gerzsenyi Zsuzsa Tel.: 87/481–262, 20/9454–149 eolah88@
gmail.com

      
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szö-
vetsége 
  MEGHÍVÓ 
a Szövetség 2019. évi találkozójára és közgyűlésére         VI-
SEGRÁD, 2019 szeptember 6–9 között!

Kedves gyülekezeti lelkipásztorok, tagok, gondnokok, 
presbiterek, meghívottak felügyelők, és érdeklődők! Sze-
retettel hívunk mindenkit Visegrádra, Szövetségünk 2019. 
évi találkozójára és  közgyűlésére. Érkezés szeptember 
6-án, péntek délután, távozás 9-én, hétfőn reggeli után. 
Szállás a Hotel Visegrádban (2025 Visegrád, Rév utca 15. 
Telefon: +36 21 252 13 37). www.hotelvisegrad.hu Parkolás 
ingyen. 
Az Elnökség nevében: 
Molnár-Veress Pál lelkész /elnök 523 98 HÖKERUM, 
Tångagärde 136 , Svédország / Sverige / Mobil: +46-70-602 
29 68 E-mail: tggparokia@gmail.com

Emékezzünk a gyászos “Trianon” 99. 
évfordulójára

1920. június 4.-én a Párizs melleti versaillesi Trianon 
kastélyban került sor az első világháborút lezáró tri-
anoni békediktátum aláírására. Ennek értelmében az 
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, következmé-
nyeként Magyarország (Horvátország nélküli) terüle-
tét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 
18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Mintegy 3,2 
millió magyar, a magyarság harmada került az új ha-
tárokon túlra. 
Ezt a nemzeti gyásznapot, a magyar Országgyűlés 
2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává 
nyilvánította, hogy a trianoni békeszerződés aláírásá-
nak évfordulója immáron a Nemzeti Összetartozás 
Napja legyen. Az erről szóló, 2010. évi XLV. törvény 
kimondta: “a több állam fennhatósága alá vetett ma-
gyarság minden tagja és közössége része az egysé-
ges magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti 
összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok sze-
mélyes és közösségi önazonosságának meghatározó 
eleme”. A magyar kormány 2010-es, a kettős állam-
polgársággal kapcsolatos döntésével pedig kifejezés-

re juttatta, hogy “minden magyar – éljen az bárhol is 
a világban – része az országnak”.
A 2019-es központi rendezvényen a Parlament előt-
ti Kossúth Téren  június 4.-én Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár mond köszöntő 
beszédet, majd Szarka Tamás vezényletével több ezer 
diák énekli el a “Kézfogás” című dalt.  A 94 külhoni 
testvériskolai kapcsolattal rendelkező iskolák mellett 
összesen 188 iskola tanulói vesznek részt a progra-
mokon. A magyar iskolákból 2600, külhoni iskolák-
ból csaknem 2300 gyermek érkezik: Erdélyből, Szer-
biából, Szlovákiából és a Kárpátaljáról. https://www.
youtube.com/watch?v=t3rluBFlkhM 

Benedek Elek : UNOKÁIMNAK
Mi az élet, még nem tudjátok, 
S már meghalt édes jó anyátok, 
Nagy Magyarország! 
Szegényt, hajh meg sem ismertétek, 
Csak a neve maradt tinéktek- 
Szétdarabolták!
„Hármas halomnak” szép hazája, 
Nehéz bilincset raktak rája: 
Lett rablók rabja. 
S, hajh, a „négy folyam”, büszkeségünk! 
Zokogva zúg búcsut minékünk- 
Véres a habja.
Búcsuznak a kárpáti bércek, 
Nem adnak többé nemes ércet 
Honszerző népnek. 
Zsiványok vágják szép fenyőit, 
Mindent kitépnek.
S Erdély! Erdély! Hazánknak gyöngye! 
Halld, hogy sikolt minden göröngye: 
Mi lesz belőlem!? 
Voltam veletek egy test s lélek, 
Tudnátok-e, magyar testvérek, 
Megválni tőlem!?
A néma kő is mind megszólal, 
A völgy, a róna, a hegyoldal 
Együtt harsogják: 
Nem, nem, soha! Mi el nem válunk! 
Egész világgal perbe szállunk: 
Mienk az ország!
S ti unokák, jövő reményi, 
Ne tudnátok érette élni 
S halni, ha kéne? 
A porba omlott szent hazának, 
Bennetek van e bús anyának 
Minden reménye!**************.
JÉZUS KRISZTUS TEGNAP ÉS MA ÉS ÖRÖKKÉ 
UGYANAZ!
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Gyülekezetünkben immáron jelentettük, hogy elpihent az 
Úrban az országosan ismert és szeretett Bán Kinga, aki-
vel utoljára a CU kongresszusán találkoztunk.
Kinga bizonyságtevő énekeinek és beszélgetéseinek egy 
kis csokrát alább küldjük azoknak, akik ismerték. 
https://youtu.be/aGRsXNer3lQ 
https://youtu.be/Pr7-Jmb9YB4  
https://youtu.be/ELVMYipj0_E 
https://youtu.be/bU5vYHv18Io 
https://youtu.be/y0PJE2k9MvI 
https://youtu.be/bY6nt1Yk9wc 
https://youtu.be/GwNv-GI5bAw 
https://youtu.be/lV70guByfvA 
Bán Kinga Esther (1981 júl.27 – 2019 május 6) testvérünk 
hozzátartozói az alábbi online részvétnyílvánítási  regisz-
tert nyitották  meg: http://kingaban.nl 
„De stad bruist, de mensen zingen, 
Een feest als nooit tevoren, 
Dan klinkt mijn naam, 
Mijn nieuwe naam, 
Ik ben opnieuw geboren.”
Houtenben élő drága gyermekeinek: Ike, Liva és Kene –  
valamint  férjének: Reinder- sok erőt kívánunk, emlékét 
szívünkben őrizzük. A régi ouwsterhaulei és heerenveeni 
gyülekezeti tagok nevében: Hermán M. János
Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 83 éves korá-
ban hosszantartó betegség után elhunyt dr. Karel 
Deurloo professzor (1936 jan.25 – 2019 jún 1) , az 
Amszterdami Teológiai Iskola jeles képviselője. Egy-
házunk barátja, nevéhez fűződik a Györgyfalvi Tanul-
mányi Központban (Bethlen Ház) több mint 25 éve 
elkezdődött lelkészi továbbképző tanfolyamoknak a 
beindítása. „Exodus” című művének a fordítását és 
kiadását a hollandiai „Juhász István Alapítvány” kez-
deményezte, ennek két kiadása látott napvilágot. – A 
kolozsvári teológiai ifjúság támogatását szívügyének 
tartotta. Első erdélyi látogatása alkalmával Hermán 
M. János volt a kísérőjük, ezt követően szerzett ösz-
töndíjat a Kampenben doktoráló néhai Tunyogi Lehel 
barátunknak. Betegsége idején Ries Nieuwkoop test-
vérünk látogatta.
Isten nyugtassa!
*.*.*.*.*.*.*.*.*
Búcsú Gerrit Rohaan testvérünktől
Hosszantartó szenvedés után adta vissza lelkét te-
remtőjének Gerrit Rohaan testvérünk, az evangéli-
umi testvériség munkása, aki az elszakított magyar 
országrészeken élő egyházközségek csendes és haté-
kony segélyezője volt.
Temetésére Rijssen községben, a Sion-templomban 
kerül sor, időpont: június 7 péntek, 13.30. (Johannes 
Vermeerstraat 2.)
Isten velünk, viszontlátásra!
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
      
Van twee jaar tot levenslang 
Beste vrienden en bekenden,

Uitgeverij Boekscout gaat mijn boek Van twee jaar tot 
levenslang uitgeven.                   Het boek verhaalt hoe 
wij in 1968 in het communistische, dictatoriale en onvrije 
Roemenië terechtkwamen en er twee jaar woonden, nadat 
het diaconaat van de Nederlandse Hervormde Kerk Sally, 
toen nog mijn verloofde, en mij daarom had gevraagd. We 
moesten het leven gaan delen van de mensen en vooral dat 
van de minderheid van Zevenburgs-Hongaarse protestanten 
daar. Om hen te laten merken dat zij niet vergeten waren 
en er met hen in hun isolement daadwerkelijk werd 
meegeleefd. Het boek geeft onze herinneringen aan die 
tijd vol enerverende belevenissen weer. Herinneringen na 
50 jaar… Sommige belevenissen en gevoelens leven nog 
in ons als de dag van gisteren. Gelukkig werd ik door een 
mij in die jaren in code bijgehouden dagboek geholpen 
om vervaagde of inmiddels vermengde herinneringen te 
corrigeren of aan te vullen. Zo is het boek een weliswaar 
persoonlijk maar ook authentiek tijdsdocument geworden.                    
De planning is dat het boek D.v. op vrijdag 5 juli zal 
verschijnen. --- *.*.*.*.Hartelijke groet, Henk van de Graaf 
      

Kilencven éves testvéreinket, Paksy János nyugal-
mazott lelkipásztort (Aerdenhout) és Gelencsér Fe-
renc képzőművészt  és kedves feleségét, Gelencsér-
Sulyok Erzsébetet (Drachten), ouwsterhaulei 
gyülekezetünk régi tagjait, e helyről is tisztelettel kö-
szöntjük!
Gondviselő Jó Atyánk a jövendőben is rendeljen szá-
mukra segítő lelkeket. Albertje Alkema testvérünk 
társaságában kerestük fel őket.
Hisszük, hogy a szeretet soha el nem fogy!

 KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Németh Piroska egyházi ösztöndíjas testvérünk   (csa-
ládtagjaival együtt, közöttünk Zwolleban) és országosan 
végzett szolgálatát e helyen is hálásan köszönjük, akárcsak 
nt. Ambrus András és Melinda számos alkalommal tanú-
sított segítségét.
Üdvözöljük körünkben nt. Kondor Endre biharfélegyházi 
lelkipásztort. Három hónapos kampeni tanulmányútjára 
elkisérte neje, Erzsébet és Kata nevű kislányuk.
    Életükre és munkásságukra áldást kérünk!
      
Ezúttal értesítjük mindazokat, akiket illet, hogy dr. Ber-
ta Balázs, Hermán Mostert János Zsolt, Rostás Kriszta 
és Kelemen Szabolcs testvéreink lakcíme a közeljövőben 
megváltozik.
      
Urbán Ákos gondnok testvérünk, Rostás Kriszta presbiter 
testvérünk valamint Hermán M. János lelkipásztor 2019 
júniusában  a Kereskedelmi Kamaránál szorgalmazta a 
Zwollei Magyar Református Egyházközség bejegyzését il-
letve a gyülekezet bankszámlájának megnyítását.
      
Az Úr Asztalának megterítésekor Pünkösd ünnepe alkal-
mával dr. Berta Balázsék  és Truczkai Józsefék ajándékoz-
zák az úrvacsorához való kenyeret és a bort.
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FONTOS HÍRDETÉS

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA 
JELENTKEZÉS AZ ÚJ TANÉVRE 2019 - 

2020
Kedves Szülők!
Most állítjuk össze a Hágai Magyar Óvoda és Iskola kö-
vetkező, 2019 – 2020-as tanévére jelentkező óvodás 
és iskolás gyermekek névsorát. Az iskolás csoportok-
nál (6-7 évesektől fölfele) különösen fontos, hogy hány 
gyermek lesz egy-egy osztályban, mert a létszám alap-
ján vásárolják meg a tanárok a jövő évi tankönyveket. 
Ezért kérünk Benneteket – régi, jelenlegi és jövőbe-
ni óvodás és iskolás gyermekek szüleit- , hogy jelez-
zetek vissza a beiratkozással kapcsolatban. A gyer-
mekek életkora óvodánkban / iskolánkban 2 és 17 év 
között van. Tehát minden korosztályt szívesen várunk! 
       A magyar rendszer szerinti 1. osztályosok, azok a 6-7 éves 
gyermekek, akik a holland rendszer szerinti ´groep 3´-be 
fognak járni szeptembertől. Ezek a gyerekek a jelenlegi nagy 
óvodások közül kerülnek ki. Természetesen várjuk azokat a 
gyermekeket is, akik eddig még nem jártak a magyar óvodá-
ba, de szeptembertől szeretnének csatlakozni az iskolához. 
        Várjuk a visszajelzéseket és az új je-
lentkezéseket a 2019-2020-as tanévre. 
Minden gyermeket szeretettel várunk és visszavárunk! 
Ott vagyunk a facebook-on is: Hágai Magyar Óvoda és Iskola 
Üdvözlettel, Csanády Ágnes 
Email: csanady@federatio.org

PÜNKÖSD
Add nékünk is, Istenünk, a Te áldott Lelkedet...
Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820) szerzeménye. 
MRÉ 247. Dallama a 135. Zsoltár: Áldjátok az Úr 
nevét

1. Jézus, az ígéretet Ím, bételjesítetted, Bátorító 
Lelkedet Mihozzánk elküldötted, Aki által híveid 
Elnyerik érdemeid.
2. Ama megfeszíttetett Test az égbe vitetett és 
helyette küldetett E reánk kitöltetett Lélek: örökké-
való Gyámol és vigasztaló.
3. Isten, aki tűzben jött Mózest elbocsátani, S 
szélben ment Illés előtt Őtet bátorítani, Most kettős 
erőben: szent Tűzben s szélben megjelent.
4. Bátorítja szívüket a Jézus híveinek; Tudo-
mányt és nyelveket Oszt kiküldötteinek. Tudatlanból 
tanítót Tesz, s betegből gyógyítót.
5. Egy halász, ha prédikál, fog sok ezer lelke-
ket, S míg dühösen űzi Pál Az eloszlott híveket, Út-
ban éri leverő Mennyei tüzes erő.
6. Terjed e tűz az egész Föld színére hirtelen, 
Fú e szél s hatalmat vész, Ahol akar, szüntelen, Lel-
kesíti sorsosit, Szentel és világosít.
7. Add nékünk is, Istenünk, A te áldott Lelke-
det, Szent tűz adja érzenünk Éltető kegyelmedet; Adj 
hitet, szeretetet: Lelki boldog életet.

1. Jezus, Heer, door U beloofd: De Geest die 
ons helpt en troost, Werd over ons uitgestort, En 
wien Hij vervult, die wordt Uwe Vaders erfgenaam, 
Drager van Uw heil’ge naam.
2. Hij die voor ons ging aan ’t kruis, Zit nu aan 
Gods rechterhand, In het heilig vaderhuis, En stuurt 
ons als onderpand Zijn Geest, die nu in ons werkt, 
Liefd’, geloof en hoop versterkt.
3. God riep ooit door ’t heilig vuur Mozes om 
voor Hem te staan, En in wind zo sterk en puur, Zou 
Hij met Elia gaan, Nu kwam Hij met beiden kracht: 
Vuur en wind bewijst zijn macht.
4. Jezus vult het hart van hen, Die reeds van 
Hem zijn geweest, Met taal, kennis, teken, en Met de 
gaven van de Geest, Wie dwaas of ziek is geweest, 
onderwijst nu en geneest.
5. Woorden van een visserman Spreken nu 
duizenden aan. Ookal gaat vol ijver dan Saulus de 
vervolging aan, Knielt hij later zelf ook neer Voor 
het vuur van onze Heer.
6. Over heel de wereld heen Wordt ’t heilige 
vuur verspreidt, Krachtig blaast de wind, en geen 
Macht is er dit het bestrijdt; ’t is Gods Geest die ons 
opricht, Heiligt en vervult met licht. 
7. Wilt Gij ook ons in dit uur, Met Uw Geest 
vullen, Heer, Zodat wij door ’t krachtig vuur  Mogen 
leven tot Uw eer; Gij, die liefd’ en leven zijt, Zegen 
ons in eeuwigheid.
/Fordította: Kelemen Csongor A./

 KATOLIKUS SZENTMISE

HÁGA: Június 10. 12:30 Pünkösd hétfő 
Nagymise, 12:30, Havas István atya 
Marlotkerk, Bloklandenplein 15, 2594 CK

REFORMÁTUS  ISTENTISZTELETEK
AMSZTERDAM – Június 9, Pünkösd, 15:00. Nt. Paál Ká-
roly lelkész szolgál.  Vrijburg Templom, Herman Gorterstraat 
31, 1077 WE Amsterdam.  Istentiszteletek: minden hónap 
1. vasárnapján (július és augusztus kivételével) --  https://
www.facebook.com/AmszterdamiMagyarReformatusIstenti
sztelet/ 
********************************************
HÁGA – Június 16-án vasárnap délután 3 óra (Marlotkerk: 
Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag /)—Szolgál Van 
Bolhuis-Szabó Emőke, ref. lelkész. Gyermekistentisztelet: nt. 
Paál Károly. Istentiszteletek: minden hónap 3. vasárnapján 
(júl. és augusztust kivéve.) https://www.facebook.com/Hagai
MagyarReformatusGyulekezet/    
********************************************
ROTTERDAM –Június 2, vasárnap, 15 óra. Nt. Paál Ká-
roly szolgál. -Gebouw De Heuvel, Grotekerkplein 5, 3011 GC 
Rotterdam  -- Istentiszteletek ´Minden hónap 2. vasárnap-
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ján, július és augusztus kivételével.  https://www.facebook.
com/RotterdamiMagyarReformatusIstentisztelet/    További 
információ a hágai, rotterdami, amszterdami alkalmakról: 
Csanády Ágnes,  csanady@federatio.org 
******************************************* VIANEN – 
Vianeni Magyar Otthon 
Junius 9.én 13.30 -kor Pünkösdi Istentisztelet, Tüski Márti 
szolgál. Sólyom Uzonka oszt urvacsorát.
Ezen a pünkösdi vasárnapon a Magyar Földrajzi Muzeum 
igazgatója, dr. Kubassek János tart előadást 15 órakor: A 
Himalája magyar remetéje. Kőrösi Csoma Sándor életútja 
Erdélytől Indiáig. Érdeklődés: Magyar Otthon: Panoven 17 
A, 4133 NG  Langeweg 145 sz. házzal szemben van a bejá-
rat. .+31-(0)347-375040; vianenimagyarotthon@gmail.com        
********************************************
ZWOLLE-- Pünkösd, Anno Domini:  
2019– júniús 9; - 15 órai kezdettel, XXV.ma-
gyar istentisztelet - Június 9. 15:00 órai kezdettel                    
Uitnodiging voor de Hongaarse protestantse 
eredienst in Zwolle: 9 juni, om 15 uur 
Szolgálattevő lelkész: drs. Kelemen Csongor --- 
Úrvacsoraosztás: nt.Ambrus András 
Igeolvasás: dr.Berta-Érsek Réka          - Vallások-
tatás gyermekeknek: Németh Piroska    Fellép a 
Kovács Kata által vezényelt kamarakórus (Há-
ga-Amsterdam Magyar Énekkarának tagjaiból 
álló együttes)

Helyszín: Zwolle lutheránus temploma, 
Koestraat 2-4, a Fundatie múzeum mellett. Hát-
só bejárat a Potgietersingel felől, ingyenes par-
kolás.    
                       
Voorganger: drs. Csongor Kelemen  –  
Avondmaalsviering: ds. András Ambrus 
Schriftlezing: dr.Réka Érsek-Berta            - 
Kindernevendienst: Piroska Németh
Optreden van het Hongaarse Koor uit Den Haag/
Amsterdam, onder begeleiding van dirigente Kata 
Kovács
  Plaats: Zwolle, Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, 
(ingang en gratis parkeren aan de achterkant 
Potgietersingel, naast Museum De Fundatie)           
Szeretetvendégségre istentisztelet után kerül sor. 
Mindenkit hívunk és várunk a magyar-holland 
nyelvű istentiszteletre A szervezők nevében áldott 
pünkösti ünnepet kíván: dr. Hermán M. János nyu-
galmazott lelkipásztor.      Agape: Ook zal er naar 
oud gebruik een ontvangst zijn, waar onder het 
genot van een kopje koffie/thee ontmoeting kan 
plaats vinden. We nodigen u hartelijk uit om deze 
Hongaars-, Nederlands-talige dienst mee te maken. 
Ik wens u allen een gezegend Pinksterfeest: dr. Her-
mán M. János, emeritus-predikant. 
A gyülekezet tisztségviselői – Ambtsdragers: Urbán 
Ákos curator; presbiterek - ouderlingen: dr. Bertha 
Balázs, Némethné Scherman Piroska, Truczkai Jó-
zsef en Rostás Kriszta.   Diakenen: dr. Berta-Érsek 
Réka, Bodor József, Czimbalmos Klára. Lelkészek – 
Predikanten: dr. Hermán M. János en drs. Kelemen 

Csongor Attila. A „Zwollei Harangszó” 2019/6 szá-
mát lásd: https://zwolleireformatus.nl/zwollei-har
angszo/                            Következő istentiszteletünk 
dátuma:  2019 július 14. Kezdete: 15 óra, és a zwollei lu-
theránus templomban tartjuk. Érdeklődni lehet: -Datum 
van de volg. Hongaarse eredienst in Zwolle is op 14 
julie 2019, anvang 15 uur, in de Lutherse Kerk. Info:  
jhermanm@gmail.com   en https://www.facebook.com/
refistentiszteletzwolleban/ ---
-  Kőrösi Csoma Sándor Program hollandiai egyházi 
ösztöndíjasa 2019 szeptember elsejétől szintén  Né-
methné Scherman Piroska  hitoktató. Elérhetősége: 
nemeth.piroska@gmail.com ; 00 31 6 11831919. –
 Nyári istentiszteletünk dátumai: jún.9; július 14; 
augusztus 11 és szeptember 8.

Zwollei Harangszó -- 2019/6
Lapzárta: 2019 június 3-án 
A Zwollei Magyar Református Egyházközség Presbi-
tériumának a 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://nl-nl.facebook.com/refistentiszteletzwolleban/ 
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