
Az Almere-Amersfoort-Heerenveen-Leeuwarden-Groningen- Assen- Steenwijk-Kampen és Zwolle kör-
nyékén élő magyar protestánsok gyülekezeti híradója.

A „Zwollei Harangszót” a Presbitérium megbízásából 
szerkeszti: dr.Hermán M. János. Munkatársak: Rostás 

Kriszta, Snijders Tünde, Szomor Attila, Téglásy Sándor 
és Urbán Ákos. 

Közreműködtek: Baranyai András, Maarten Aalders, 
Albertje Alkema- ten Hoeve, Jaskó Irén, Kelemen Attila 

Csongor, Millisits Máté, Nagy Tibor Sándor, Dineke 
Rohaan, Szilágyi Árpád, Makkai Réka Imola, Tóth 

Gábor, Remko Snijders, Van Bolhuis Szabó Emőke..

Szolgálati rend az egyházközségünkben: 
Istentiszteleteink rendszerint 14.30 órakor kezdődnek. 
Az istentiszteletekkel egy időben Rohaan Éva vezetésével 
folyik a vasárnap iskolai tanítás a gyermekekkel. Ezt 
követően szeretetvendégség keretében ismerkedünk 
és beszélgetünk egymással. Sátoros ünnepeink 
másodnapján úrvacsoraosztásra kerül sor, d.e. 11 órakor.
• 2021. január 24. - drs. Kelemen A.Csongor - Online
• 2021. február 21. Böjtfő. – Weiner Zoltán   - Online
• 2021. március 14. – Weiner-Legeza Luca     - Online
• 2021. április 5. Urk. Húsvét másodnapi istentisztelet. 

Igehirdetés: Nagy Tibor Sándor; úrvacsoraosztás: Her-
mán M. János. Ünnepi műsor a gyermekekkel: Nagy 
Erika-Melinda 

• 2021. április 11. Zwollei lutheránus templomban ige-
hirdetés, szolgált nt. drs. Kelemen Attila Csongor.

• 2021. május 9. Zwolle, igehirdetés: Sólyom Uzonka Lil-
la. Tisztségviselők beiktatása: Hermán M. János   2021. 
május 23. Pünkösd első napja. Igehirdetés: Kelemen A. 
Csongor. Úrvacsoraosztás.

• 2021. június 13. Igehirdetés: nt. Kelemen Attila. 
Bibliakiállítás megnyitása: Hermán M. Rebekka lelki-
pásztor, Temesvár

• 2021. június 27. – Szabadtéri istentisztelet Zeistben. 
Igehirdetés, úrvacsoraosztás, szeretetvendégség a cser-
készotthon udvarán. Üdvözlések, testvértalálkozó fel-
vezetése: dr. Hermán M. János. Szolgálattevő lelkész: 
Van Bolhuis Szabó Emőke, Rotterdam

• 2021. július 11. Szolgálnak nt. Weiner Zoltán és Nagy 
Tibor Sándor. Kampenből hazatérő lelkész barátainkat 
búcsúztatja nt. Kelemen Csongor Attila.

• 2021. július 25. 15 óra – Igehirdetés, keresztelés. Szol-
gál Hermán M. Rebeka és Hermán M. János.

• 2021. augusztus 8. 15 óra – Igehirdetés: Hermán M. 
János és ds. Jeroen Kanis (International Church)

• 2021. augusztus 22. – Újkenyér – Konfirmáció -Úrva-
csora. Szolgál: Kelemen A. Csongor és Hermán M. János

• 2021. szeptember 19. – Szolgál: Kelemen A. Csongor
• 2021. október 10.
• 2021. október 31. – Reformáció – Úrvacsora
• 2021. november 14.
• 2021. november 28. – Advent I. vasárnapja – Úrvacsora
• 2021. december 12.
• 2021. december 26. – Karácsony II. napja – Úrvacsora
• 2021. november 28. Advent I. Vas.-Úrvacsora
• 2021. december 12.
• 2021. december 26. Karácsony II.- Úrvacsora
Az istentiszteletekkel egy időben folyik a vasárnap is-
kolai foglalkozás a gyermekekkel, azután pedig szere-
tetvendégség keretében ismerkedünk és beszélgetünk 
egymással. Sátoros ünnepeink másodnapján úrvacsora-
osztásra kerül sor, d.e. 11 órakor.
Családlátogatást a híveink kérésére végzünk a szolga-
társaink bevonásával, Hollandia egész területén. Ve-
zető lelkipásztor: drs. Kelemen Attila Csongor. Misz-
sziói lelkipásztor: dr.Hermán M. János nyugalmazott 
lelkész. Titkárság, egyházközségi ügyvitel: dr.Hermán 
M.János. Presbiterek: Urbán Ákos gondnok, Rostás 
Kriszta, Snijders-Dósa Tünde,Szilágyi Árpád, Tárnok 
Eszter Lídia és Truczkai József. Diakónusok: Bodor Jó-
zsef, Berekméri Filep Annamária, Czimbalmos Klára és 
Truczkai Adrienn. 
Orgonista: dr. Robert Helder. Gyermekfoglalkozások ve-
zetője: Rohaan Éva. Webmester: Téglásy Sándor. Olvasó 
szerkesztő: Téglásy Sándor. Grafikai szerkesztő: Szomor 
Attila. 
A Zwollei Magyar Református Egyházközség istentisz-
teleteinek a helye: Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, Zwolle, 
kivéve amikor a meghívóban másként jelezzük. Info: 
jhermanm@gmail.com Tel: 038-4233247 

 –refistentiszteletzwolleban

Web oldalunk, vagyis a honlap jelzete: https://
zwolleireformatus.nl/   Webmester: Téglásy Sándor
A Harangszó elérhetősége: https://zwolleireformatus.nl/
zwollei-harangszo/
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Az országos szabályok szerint  2021 júniusától har-
minc léleknél többen gyűlhetünk össze a hollandiai 
templomokban az előírások betartásával

Hódolat a hollandiai Mikes Kelemen Kör fennállásá-
nak LXX. Évfordulójára
Hágában, az úgynevezett Kloosterkerk templomában 
ünnepeljük október 23-án a MIKES fennállásának a 
hetvenedik évfordulóját 14 órai kezdettel. A műsorral 
kapcsolatos bővebb értesítésről Makkai Réka Imola 
elnök és Baranyai András titkár gondoskodik. /Kibédi 
Varga Áronnak, az egyik alapítónak az időtálló tanul-
mányát e helyen is az olvasók szíves figyelmébe ajánl-
juk: The Hungarian Mikes Kör and Magyar Műhely. 
In: The Exile and Return of Writers from East-Central 
Europe: A Compendium. Red. John Neubauer, Borbá-
la Zsuzsanna Török. Walter de Gruyter, 2009./

„…És a lázas ég zokog. / És jönnek a mélységből/ 
zúgva,forrva /
halotti arccal sírva bujdosók.”
(Kosztolányi Dezső: Mikes szól)

 
Mikes Kelemen (1690–1761) emléke

Mikes Kelemen a háromszéki Zágonban született refor-
mátus nemesi családban. Szülei az ősi székely nemesi 
származású zabolai Mikes Pál és csicsókeresztúri Tor-
ma Éva voltak. Fiuk születése után az apát a Thököly-
féle kuruc megmozdulásokban való részvétel miatt az 
osztrák parancsnok letartóztatta, majd Fogaras várában 
különös kegyetlenséggel halálra kínozták, és birtokait 
elkobozták.

Ismeretlen festő, 19. század harmadik negyede,
18. századi ismeretlen mester után.
A kis árva gyermekkorát Zágonban, Abafáján (Maros 
megye), valamint nagybátyja, gr. Mikes Mihály zabolai 
(Kovászna megye) birtokán töltötte. Özvegy édesanyja 
hat év után férjhez ment kövesdi Boér Ferenc nemes úr-
hoz, házasságukból született Kelemen féltestvére, Boér 
Huszár József. Édesanyjával együtt áttértek a katolikus 
hitre a nevelőapa hatására, akinek közbenjárására Mikes 
Kelemen visszakapta régi apai birtokait.
1700 és 1707 között a kolozsvári jezsuita kollégiumban 
tanult, ahol klasszikus latin irodalmi műveltséget szer-
zett. 1707-ben, amikor II. Rákóczi Ferencet Marosvá-
sárhelyen beiktatták fejedelmi székébe, a nagytekintélyű 
Mikes Mihály kieszközölte a fejedelemnél, hogy unoka-
öccsét vegye fel udvarába. Néhai apja politikai válasz-
tását követve (aki Rákóczi mostohaapjának, Thököly 
Imrének volt a katonája) hosszú éveken át apródként 
szolgálta a fejedelmet, tehát ebben a minőségben soha 
el nem szakadt urától. Mikes Rákóczi mellett élte át a 
győzelmes csaták és lesújtó vereségek napjait, az ország-
gyűlések (ónodi és trencséni) viharait és a kuruc szabad-
ságharc hanyatlásának szomorú éveit. Valamivel több 
mint húsz éves volt, amikor örökre elhagyta Kolozsvárt, 
s így szeretett szülőhazáját is. 1711 februárjában elkísér-
te Rákóczit diplomáciai útjára Lengyelországba, ott ér-
tesültek az 1711. májusi szatmári békekötésről. Az oszt-
rákok általános kegyelmet ígértek azoknak, akik leteszik 
a hűségesküt, de Mikes egy pillanatig sem habozott. A 
fejedelem szolgálata mellett döntött, mert atyjaként sze-
rette és tisztelte őt. Másfél évi ott-tartózkodás után, 1712 
novemberében hajóra szálltak, hogy Franciaországba vi-
torlázzanak XIV. Lajos király meghívására.
Kis kitérővel 1713 februárjában érkeztek Párizsba, ahol 
éveken át XIV. Lajos király vendégszeretetét élvezhették. 
Rákóczi állandó vendég volt a versailles-i palotában. Mi-
kes több ifjú nemes társaságában – a fejedelem jóindula-
ta és anyagi gondoskodása révén – megismerhették Pá-
rizs nevezetességeit, a francia kultúrát, a francia nyelvet 
és irodalmat. Ezek hatása későbbi műveiben vált nyil-
vánvalóvá. Rákóczi és kíséretének lengyelországi, majd 
franciaországi tartózkodásáról részletesen beszámolt 
1717 januárjáig egyik diárium írója, Szathmáry Király 
Ádám. A kedvezőtlen politikai helyzet alakulása miatt – 
1714-ben Franciaország békét kötött Ausztriával, 1715-
ben elhunyt a Napkirály, akinek jóindulatát élvezték 
a bujdosók – arra kényszerült a fejedelem, hogy egész 
udvartatásával visszavonuljon a grosbois-i kolostorba, 
ahol kertészkedett és sokat olvasott. Két éven át éltek ott, 
amikor 1717 őszén III. Ahmed török szultán meghívást 
intézett az emigrációban élő fejedelemhez, megígérve, 
hogy – az osztrákok elleni bosszúvágytól fűtve – vissza-
segíti Erdély fejedelmi székébe.
1717. október 10-én érkeztek Gallipoliba. A fejedelem 
kíséretében ötven-ötvenkét ember volt. Mikes Kele-
men huszonhét éves volt, amikor a Törökországi levelek 
megírásába kezdett. Első levelének keltezése így szól: 
„Gallipoliból, Anno 1717. 10. Octobris.” További leve-
leiből nyomon követhetjük gyakori lakhelyváltoztatása-
ikat: Drinápoly, Bujukdere, illetve Jenikő, ahol nagyon 
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rossz körülmények között voltak elszállásolva, de a feje-
delem szállása kivételt képezett. Ugyanakkor nagy örö-
mére szolgált, hogy Jenikőből bemehetett a közeli Kons-
tantinápolyba, hogy tisztelegjen a francia követnél. Ez 
életének egyik ritka és kellemes epizódja volt. Mivel jól 
beszélt franciául, a követ felesége, M-me Bonnac szíve-
sen látta vendégei között. Mikes örült, hogy kulturális 
környezetben lehet. Így ír róla: „Az asszony olyan, mint 
egy darab nádméz… olyan az asszonyok között, mint a 
jóféle gyöngy a többi gyöngyök között” (18. levél) Uta-
lást tesz egyik levelében arra, hogy könyveket is kölcsön-
zött neki.
Végül két és fél éves hányódtatás után, 1720. április 24-én 
megérkeztek Tekirdagba, magyarul Rodostóba, amely a 
Márvány-tenger partján terül el. „Mi itt igen szép kies 
helyt vagyunk… Lóháton innét Constantinápolyba két 
nap el lehet menni, tengeren pedig egy nap.” Ebben a kis 
városkában, 120 kilométerre a fővárostól, négy nemzet 
élt csendben, békében: török, görög, örmény és zsidó. A 
bujdosóknak lakhelyül egy egész utcát jelöltek ki, az ör-
mények jól gondozott házait bocsátották rendelkezésük-
re. A Porta gondoskodott teljes ellátásukról, és harminc 
janicsár őrizte biztonságukat. A fejedelemnek külön pa-
lotát biztosítottak, gróf Bercsényi Miklósnak pedig távo-
labb egy egész birtokot adtak lakóhelyül.
1722-ben édesanyja, Boér Ferencné Torma Éva levelet 
írt Rodostóba fiának, amely csak egy év múlva jutott 
el hozzá. Mikes Kelemen boldog meghatottsággal vette 
édesanyja keze írását, amelyben ez állt: „Bárcsak az én 
halálom előtt való látásodban örvendeztetne meg az én 
Istenem! Az igaz, hogy jószágodat mind másnak adták 
(…) Jobb a magad hazájában lenned, hogysem az ide-
genek között.” Kelemen megindult lélekkel írta anyja 
sorai alá: „Ó édes Jézusom, hálákat adok szent felséged-
nek, hogy annyi sok bujdosásom után árva szolgálódnak 
megadtad levelét látnom! (…) Tartsd meg dicsőséged-
ben tovább, és add meg, édes Teremtőm, árva szolgálód-
nak azt a vigasztalást, hogy még ebben az életben láthas-
sam és dicsérhessem szent nevedet vele együtt.”
De mindezek ellenére nem igényelte anyja közbenjárá-
sát, mert érezte, hogy nem tud elszakadni a fejedelemtől, 
szégyellte volna szerencsétlenségében magára hagyni őt. 
A 22. levelében ezt írja: „Az erdélyi nemesember felől 
nem lehet nagyobb gyalázatot mondani, mint azt, hogy 
az adomért szolgál (…) ő csak a becsületéért szolgál.”
1725-ben a fejedelem legbizalmasabb emberei közé fo-
gadta, előléptette kamarássá, akinek pénzügyeit kellett 
intéznie. Élete legszomorúbb napjáról, 1735. április 
8-ról, II. Rákóczi Ferenc haláláról így ír: „Az Isten ár-
vaságra téve bennünket ezen az idegen földön, és kivevé 
közülünk a mi édes Urunkot és Atyánkot (…) ki sem 
lehet mondani, micsoda nagy árvaságra jutottunk (…) 
nagy sírás és keserűség vagyon itt” – 112. levél. A kons-
tantinápolyi jezsuita rend temetőjébe édesanyja, Zrínyi 
Ilona mellé temették.
Öt héttel később így fogalmazott a 114. levelében: „Ed-
dig csak belsőképpen voltam magyar, vagy székely, de 
már külsőképpen is: mert 27 esztendő múltán ma tettem 
le a francia köntöst”, amit csak a fejedelem kedvéért vi-
selt. Azután boldogan csak székely viseletet hordott. Ab-
ban jobban és kissé otthon érezhette magát.

1740-ben Mikes Kelemen 50 éves volt, amikor Mária Te-
rézia királynő lépett trónra, és akkor a kisszámú bujdosó 
a konstantinápolyi osztrák követség útján kegyelemért 
folyamodott a kegyelmes szívűnek hitt császárnőhöz, 
de az elutasította kérelmüket. Mikes mellől évente több 
emigrációban élt bujdosótársa elhunyt.

1758. december 20-án, 69 évesen írta utolsó levelét kép-
zeletbeli nagynénjéhez.
Utolsó, 207. levelében beszámolt báró Zay Zsigmond 
úrfi elhunytáról. Így 1758 novemberében őt nevezte ki 
a Porta „básbuggá” (csapatvezetővé), és felvette az ezzel 
járó „general” címet. „Akik az öreg Rákóczival jöttünk, 
azokból csak én maradtam” – írja a 207. levélben. A még 
ott élők, azok mind újak (kb. harminckét–harmincnégy 
személy), akik ott születtek (a száműzöttek leszármazot-
tai) vagy oda vándoroltak. „Mennyi változáson mentem 
már által, de az Istennek gondviselése mindenkor velem 
volt.” Negyvenegy évig írta leveleit. Első levelei még a 
közeli hazatérés reményétől voltak bizakodóak, de az 
évek teltével a beletörődés derűs nyugalmával számolt 
be az eseményekről, és többször idézett erkölcsi példá-
zatokat olvasmányaiból, illetve számtalan fordításából. 
Leveleskönyve lezárásának – talán – fő oka az lehetett, 
hogy Konstantinápolyból 1758 decemberében értesítést 
kapott, hogy engedélyezik erdélyi rokonaival való levele-
zését. A 68 éves Mikes Kelemen öröme leírhatatlan volt.
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Akkor már csak két idősebb rokona élt: báró Boér Hu-
szár József, anyai féltestvére, illetve Mikes István unoka-
testvére.
Élete utolsó éveiben rendhagyó életvitele nagy boldog-
sággal töltötte el, mert oly régen vágyott, otthonról érke-
zett leveleiből híreket kapott familiáriusaitól, akik haza-
térésre biztatták. De e vágya beteljesülésének a váratlan 
pestis örökre véget vetett 1761. október 2-án. A rodostói 
örmény temetőben helyezték örök nyugalomra, de a tö-
rök föld Mikesnek nem adott örök nyugalmat, mert a 
19. század második felében a város terjeszkedése miatt 
a temetőt megszüntették. Az elérhető csontokat össze-
gyűjtötték, és egy közös sírgödörbe helyezték.
Részletek Buksa Éva Mária tanulmányából: A 260 
éve elhunyt Mikes Kelemen időszerűsége (1.)   In: 
“Művelődés”, LXXIV. évfolyam - 2021, Február Világ-
hálón: https://muvelodes.net/enciklopedia/a-260-eve-
elhunyt-mikes-kelemen-idoszerusege-1

A Hollandiai Mikes Kelemen Kört 1951-ben alapí-
tották a Hollandiában tanuló magyar diákok. Céljuk 
a magyar műveltség ápolása és megismertetése Hol-
landiában. Lásd a jubiláló kötet anyagát. Számadás:  
Hollandiai Mikes Kelemen Kör (1951-2001) – Em-
lékkönyv a HMKK fennállásának 50. évfordulójára. 
Kalligram Kiadó, 2001.

Demény Attila zeneszerző emlékére: 66 
évesen elhunyt Demény Attila 

(1955. március 2., Kolozsvár – 2021. május 11., Kolozsvár)
A tavaly eltávozott Szőcs Gézáról, ki barátja és kortársa 
volt Attilának, újságoldalak szóltak napokig néhány hó-
nappal ezelőtt. Úgy gondoltam, a Nagyváradhoz is aktí-
van kötődő, az erdélyi zenei élet kimagasló, meghatáro-
zó alakja is megérdemel szintén néhány szót egy váradi 
napilap hasábjain. A fenti zárójelben említett két „kü-
lönböző” Kolozsvár között hosszú útja volt Deménynek, 
a Kárpát-medencében meg nem értett művészek utazó 
sorsában osztozott, Európát széltében-hosszában bejárta 
művészeti helykeresésében, végül mégiscsak hazatért a 
zeneszerző, zongoraművész, operarendező, a Romániai 
Magyar Zenetársaság vezetője, zenetudományi konfe-
renciaszervező, a kolozsvári zeneakadémián rég elsor-
vasztott magyar nyelvű oktatás újraindítási ügyének 
élharcosa (sajnos, a mindenkori politika miatt hiába), 

összességében szabadúszó, megalkuvást nem tűrő élet-
művész. 

Családi kulturális öröksége, hozzá az egykor valami-
vel igazibb vagy igazabb kolozsvári zeneakadémiai alma 
mater már-már ijesztő fajsúlyú összműveltségi háttérrel 
nehezítette/áldotta meg művészsorsát.

Érdemei között írhatnánk pl. Kodály Székely fonó-
jának kritikusokat és közönséget keményen megosztó 
rendezői újragondolásáról, a Psalmus Hungaricus és a 
Cantata profana rendszerváltás után végre véghez vitt 
erdélyi bemutatásáról, de megjelent a napokban már 
több teljes leltár is az interneten szerteágazó tevékenysé-
géről. Ez a megemlékezés megint személyes hangú, mert 
nem lehet másmilyen. Megint csak nem szeretem a hát-
borzongató, rossz meglepetéseket; május 11-én reggel 
a heti filharmónia-koncertelőzetes megfogalmazására 
készülve írtam le egy gondolatot Liszt Esz-dúr zongora-
versenyéről, amit Demény Attila osztott meg velem úgy 
tíz éve: a triangulum liszti funkciójáról, ami a misei úr-
felmutatást és átváltoztatást idézte számára ebben a lát-
szólag világi műben. Délután kaptam a hírt, hogy Attila 
meghalt.

Egy korábbi személyes történetünk, hogy első lábam-
putációja után – az a bizonyos érzékeny, de nyilvánvaló 
téma, amit jelenlétében mindenki szemlesütve került 
baráti köréből – azzal „vigasztaltam”: látod, így fogy el 
„kis darabonként” az erdélyi magyar értelmiség... – ami-
re könnyek közt tört ki hahotában. Sajnos, egészségére 
enyhén szólva is csak rapszodikusan figyelt.

A közelmúltbeli nagyváradi kötődéseiről illik szól-
ni, hogy indokolt legyen az emlékezés helye. Utoljára, 
három éve, már csak virtuálisan volt jelen Nagyvára-
don (Skype-kapcsolat révén), akkor a Partiumi Magyar 
Művelődési Céh köszöntötte 63. születésnapján, három 
kamaraoperájának vetítésével: Parafarm (1992), Bevé-
gezetlen ragozás (2001), Az utolsó meggymag (2007). 
Ebből az első kettő még 2005 júliusában élőben is be-
mutatásra is került Nagyváradon (a PKE-n) a Kolozsvári 
Magyar Opera Demény által alapított stúdiócsapatának 
előadásában. De rendezett itt 2005 decemberében (a 
filharmónia termében) Sosztakovicsot (Rayok) és Tom 
Johnsont is (Négyhangú opera).

Demény Attila három kamaraoperája határozott 
gesztusokban koncentrált, aforisztikus ars poetica, akár-
csak a Nagyváradon 2016 januárjában bemutatott Em-
lékek és szertefoszlott illúziók c. önéletrajzi kötete (Par-
tium Kiadó), az értékközvetítés felelősségének súlyával 
felruházott művész sikereiről, de egy mindig fennálló 
ellen-rendszerrel szembeni sikertelenségeiről is.

Nagyvárad kulturális állóvizeiben is többször volt 
alkalma csalódni, hiába próbálta azokat felkavarni – 
pl. Kodály- (1997), ill. Dohnányi-emléknapok (2015). 
Később már inkább Kolozsvárott találkoztunk több al-
kalommal az általa ott szervezett évfordulós zenetudo-
mányi konferenciákon, koncerteken (Liszt-, Bartók-év-
fordulók, Erdélyi Zenei Napok...).

Demény Attilának is osztott tüskéket az élet, és oly-
kor bizony vissza is szúrt velük, ezért sokak szemében 
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nem volt népszerű, csak az ismerhette igazi mélységérté-
keit, akit közel engedett magához. A kritikusokat, újság-
írókat sem szívelte, megismerkedésünk alkalmával, 2005 
nyarán egyenesen ellenszenvesen viselkedett emiatt, de 
amint a zeneművészeti gerincességre terelődött a szó, 
attól kezdve bebocsátást nyertem szúrós szálkái mögé.

Később kolozsvári vagy épp váradi hosszú éjszakák-
ba, sokszor hajnalokba nyúló kifogyhatatlan beszélgeté-
seink, néha vitáink, egyre inkább megvilágították szá-
momra szenvedélyes, elkötelezett művészi hitvallását.

A zeneművészet, a szakma értékeinek életben tartá-
sáért eltántoríthatatlanul tervezett, szervezett, harcolt, 
s nevekkel nem játszunk, de e tekintetben Demény ke-
mény volt. Nem szerette az általa „C-dúr zenészeknek” 
nevezett komponistákat, akik már az előző rendszerben 
sem vállalták a kockázatot, hogy őt idézzem, „az írástu-
dók felelősségét”, hanem csak a fehér billentyűs mellé-
beszélést.

Kedvelte viszont a szöget fején találó iróniát – lehet, 
zeneszerzéstanárától, Vermesy Pétertől is örökölt belőle 
–, a lényegre törő, koncentrált humort, megtöréseire, s 
egyre nehezebben viselt fizikai bajaira is tudott önkriti-
kával, sajátos cinizmussal mindig feloldást találni. 

Nemcsak az operában, de az életben is rendező volt, 
ha valamit elhatározott, akaratát tűzön-vízen átvitte, 
ahol csak tudott pályázott, szervezett, otthonról, a ke-
rekesszékből is. Harcos, kitartó karakteréről sosem gon-
doltam volna, hogy egyszerűen csak megszűnhet létezni 
egyik napról a másikra, hogy nem hívogat már telefonon 
sorra mindenkit a nagyvilág négy szegletéig kiterjedt, a 
legkiválóbbakból álló kulturális ismeretségi köréből, 
hogy nem toboroz tovább egy-egy újabb kivitelezendő 
értékhagyományozó ötlettel. Rettenetes, hogy pont egy 
ilyen mesterséges, illúzió-vesztett világot kellett itt hagy-
nia, épp most, amikor a legnagyobb szükség lenne éles-
látásra, értékfelmutatásra. Hajlott a groteszk és abszurd 
tömörség felé, Örkény vagy Orwell csak két alapnév, 
akik máris megvilágítják opera-alaptrilógia ihletését.

Az utolsó meggymag c. kamaraoperájának egyik 
Visky András-verssorával köszönnék el Demény Atti-
lától, remélve, hogy a földi csalódásokon túl már meg-
találta azt a bizonyos „hazát a magasban”, amit idelenn 
folyvást keresett: „legyen egy égi Kolozsvár”. 

Szerző: Tóth Gábor

Forrás: https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/
demeny-attila-zeneszerzo-emlekere-3662719/

Gyászszertartás videófelvétele: 2021 május 17-
én a Házsongárdi Temetőben: https://www.facebook.
com/watch/live/?v=1192474424509667&ref=watch_

permalink

Felszentelték Pásztor Dánielt, a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület 

új püspökét
Az ország egyik legrégebbi református templomában 
szentelték fel Pásztor Dánielt, a Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerület huszadik püspökét. A vasárnapi isten-
tiszteleten a miskolc-avasi református templomban hálát 
adtak a múltért és kijelölték a jövő feladatait: hirdetni az 
igét minden körülmények között.
Felszentelték Pásztor Dánielt, a Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerület püspökét Miskolcon, az avasi refor-
mátus templomban vasárnap délután. Pásztor Dániel 
Csomós Józsefet váltja a püspöki tisztségben, megbíza-
tása hat évre szól. Az új egyházvezető három évtizede 
szolgál lelkipásztorként, a Borsod megyei Sajóvelezd és 
Dubicsány lelkésze.

Fotó: Bazánth Ivola
Alkalmassá teszi az elhívottakat
Pásztor Dániel székfoglaló beszédében azt mondta: Þ
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egyedül Isten kegyelmében és szeretetében bízhat, aki 
megengedi, hogy szolgálja és felhasználja püspökként is 
országa építésében. Emlékeztetett, hogy Isten sohasem 
az alkalmasokat hívja el a szolgálatra, hanem az elhívot-
takat teszi alkalmassá a feladatra.

Napjainkban sokszor és sokféleképpen kérdőjelező-
dik meg Isten igéjének igazsága és a teremtés rendje. A 
mi szolgálatunk, hogy a Lélek erejével a leghatározottab-
ban hirdessük az ige örök igazságait. Hallgassunk, ami-
kor hallgatni kell, de szóljunk bátran, szeretettel, ha Isten 
arra indít! – fogalmazott.

A tiszáninneni református püspök az egyház legfon-
tosabb küldetésének az evangélium hirdetését, ezáltal 
pedig az emberek életének megmentését nevezte. „Az 
egyháznak soha nem volt, és ezután sem lehet más a fel-
adata, mint az evangéliumot hirdetve tanítvánnyá tenni 
másokat. Ez a küldetés hatalmas kiváltság és felelősség.”

Úgy vélte, hogy püspökként őrálló és kormányzó csak 
úgy lehet, ha maga is Isten által vezetett, naponta kéri 
fentről az útmutatást, hogy helyes döntéseket hozhas-
son. Pásztor Dániel székfoglaló beszédét a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület Jelenések Könyvében olvas-
ható vezérigéjével zárta: „Féljétek az Istent és néki adja-
tok dicsőséget.” (Jel 14,7)

Fotó: reformatus.hu/Bazánth Ivola
Hirdetni az igét minden körülmények között
Nem mindig kell szólni, de amikor azt olvassuk, 

„Szólj!”, az azt jelenti: tanítsd közöttünk Isten igéjét; ez 
a lelkipásztorok feladata – hívta fel a figyelmet igehir-
detésében Balog Zoltán, a Magyarországi Református 
Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, felidézve az aposto-
lok cselekedeteiben olvasható intelmet: „Ne félj, hanem 
szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok!” (ApCsel 
18,9-10)

Balog Zoltán szerint napjainkban szellemi küzdelem 
zajlik, a lelki vezetők feladata pedig megkeresni azo-
kat, akiket Isten elhívott magának. A nagyvárosokban 
ugyanúgy, mint a legkisebb falvakban meg kell látni és 
meg kell becsülni azokat a kis közösségeket, amelyekben 
már csak néhányan vannak.

„Isten igéjének hirdetése: Isten igéje” – idézte a Má-
sodik Helvét Hitvallást a lelkészi elnök, aki így biztatta 
Pásztor Dánielt: „Van, amikor ellenszél fúj, van, amikor 
hátszél. Te csak mondd, te csak szólj, mert a szellemi 
küzdelmet meg kell vívni.”

Barátokként a közös ügyért
„Az egyház nem velünk kezdődik, és nem is velünk 

ér véget” – mondta Balog Zoltán, aki az igehirdetést kö-
vetően köszöntötte a felszentelt egyházvezetőt.

A Zsinat lelkészi elnöke a püspöktársak nevében 
emlékeztetett arra a biztos lelki alapra, amelyet Pásztor 
Dániel otthonról hozott. „Ehhez hasonlóan egymás-
nak adjuk át a hitet, a reményt, és a szeretetet két fontos 
közösségünkben, a Zsinat elnökségében, és a Kárpát-
medencei református vezetők testületében, a Generális 
Konventben is.”

Nem a miénk az egyház
A mélytengeri búvárokéhoz hasonlította a püspö-

kök magányát Csomós József, a Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerület korábbi püspöke. Köszöntésében azt 
mondta: hálás azért a munkáért, amelyet korábbi he-
lyetteseként Pásztor Dániel végzett. Emlékeztetett arra, 
hogy Istennek terve van az új egyházvezetővel. „Az egy-
házkerület közössége bízik benned, örülök, hogy neked 
adhatom át a püspöki tisztséget.”

A testvéregyházak képviseletében Fabiny Tamás 
evangélikus elnök-püspök, Orosz Atanáz görögkatolikus 
püspök, Juhász Ferenc plébános, az Egri Főegyházmegye 
pasztorális helynöke és Markovics Zsolt miskolci főrabbi 
köszöntötték az új református püspököt, egy-egy szemé-
lyes emléket idézve, lelki útravalót adva szolgálatához.

A miniszterelnök is köszöntött
„Az egyházkerület új elnökének azt kívánjuk, hogy a 

magyar világnak ebben a történelmi megpróbáltatások-
ban és kultúrában gazdag szegletében gyarapítsa tovább 
a nagy reformátor elődök, fejedelmek, tanítók, sárospa-
taki prédikátorok, egyszerű hívő emberek örökségét” – 
fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőle-
velében, amelyet Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár tolmácsolt.

A miniszterelnök, megemlékezve a nemzeti összetar-
tozás napjáról, a magyar reformátusok szerepét méltatta 
„a nemzet határok feletti egyesítésének stratégiai szolgá-
latában”.

Támasz a mindennapokban
„Jézus Krisztus arra kérte sajátjait, vegyenek példát 

róla, vigyék a jó hírt, hirdessék az isteni üzenetet még 
akkor is, ha sokszor falakba ütköznek. Ez a kérés 2021-
ben sem évül el, más módszerekkel és akadályokkal 
ugyan, de a Biblia tanítását kötelességünk teljesíteni” – 
fogalmazott ünnepi köszöntőjében Bánné Gál Boglár-
ka, aki szerint a püspöki szolgálat „Krisztus beszédének 
megtestesülése”. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei köz-
gyűlés elnöke hálát adott azért, hogy olyan országban 
élünk, ahol nem kell titkolni a hitünket, vallási hovatar-
tozásunkat és megélhetjük az isteni gondviselést, amely 
a legszilárdabb támaszt jelenti az életben.

Veres Pál, Miskolc polgármestere a református egy-
ház szerepét méltatta beszédében, amely – mint mond-
ta – programjaival, karitatív tevékenységeivel és oktatási 
intézményeivel hozzájárul a borsodi megyeszékhely sok-
színűségének és értékeinek gyarapításához. Hozzátette: 
az önkormányzat számára kiemelten fontos a reformá-
tusokkal való jó kapcsolat fenntartása. A polgármester 
úgy vélte: Pásztor Dániel személyében az egyházkerület 

Þ
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egy karizmatikus, másokért tenni akaró, kis közössége-
ket felkaroló vezetővel gazdagodott; akinek szolgálata 
hozzájárulhat a fejlődéshez.

A velezdi hársfa
Harminc éves gyülekezeti szolgálatra emlékezett 

vissza Kató Mihály, a Pásztor Dániel által vezetett Bor-
sod megyei Sajóvelezd református gyülekezetének gond-
noka. „Hétről hétre Isten útjára vezetsz bennünket. Kap-
csolatod a gyülekezettel, a testvérszereteten és tiszteleten 
alapul. Templomunk előtt áll egy nagy hársfa, amely épp 
a napokban virágzik. Azt kívánom neked, legyél olyan, 
mint ez a fa: mélyre nyúló gyökereid kis gyülekezetünk, 
egyenes törzsedből nyíló ágakon pedig a püspöki szol-
gálat a virág.

Szerzők:Balogh-Zila Teodóra, Kojsza Péter 2021. 
június 6. Lelőhely: https://reformatus.hu/egyhazunk/
hirek/felszenteltek-pasztor-danielt-a-tiszaninneni-
reformatus-egyhazkerulet-uj-puspoket/

Kovács Istvánt választották a Magyar 
Unitárius Egyház püspökévé 

Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkészt, közügyigazgatót 
választotta a következő hat évre püspökké szombaton a 
Magyar Unitárius Egyház (MUE) élére a két helyszínen 
- Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban, illetve 
Budapesten, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 
templomában - egyidejűleg ülésező tisztújító zsinat. 
(2021 júl.10) Az ülések résztvevői között távközléses 
kapcsolat biztosította az együttes tanácskozás feltételeit. 

Az unitarius.org honlapon olvasható életrajza 
szerint Kovács István 1959-ben született Kőhalomban, 
1978-ban Sepsiszentgyörgyön érettségizett. A 
kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán 
végzett tanulmányai befejeztével Marosvásárhelyen, 
Sepsiszentkirályon, Sepsiszentgyörgyön teljesített 
lelkészi szolgálatot, 1990-1993 között az újraalakult 
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet első elnöke, 
1998-tól az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének 
elnöke volt. 

Közben önkormányzati tanácsosként is dolgozott, 
szerepet vállalt a Székely Nemzeti Tanács megyei és a 

Magyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi szervezetének 
vezetőségében is. 

Kovács István egyetlen jelöltként pályázott a püspöki 
tisztségre, amelyet 2008 óta Bálint Benczédi Ferenc 
töltött be. Az ő püspöki szolgálata idején valósult 
meg a - trianoni határok által megosztott - erdélyi és 
magyarországi unitáriusok újraegyesülése a Magyar 
Unitárius Egyház keretében. 

A választási eredmények bejelentését követően a 
leköszönő püspök üdvözölte Kovács István újonnan 
megválasztott egyházfőt, a MUE 32. püspökét, aki a 
zsinat előtt szolgálati esküt tett. 

A zsinati ülést megelőzően pénteken főtanácsi ülést 
is rendeztek, amely megerősítette a magyarországi 
egyházkerület főtisztségviselőinek (Kriza János püspöki 
helynök, Elekes Botond egyházkerületi főgondnok) 
megbízatását. A Főtanács megválasztotta az egyház 
új főtisztségviselőit: a két főgondnokot (dr. Sándor 
Krisztina, Farkas Emőd), a főjegyzőt (Rácz Norbert 
Zsolt) és a közügyigazgatót (Lőrinczi Lajos), valamint 
a középfokú fegyelmi bíróság tagjait. Az unitárius 
egyházat az 1520 körül Kolozsváron született Dávid 
Ferenc erdélyi reformátor alapította. 

Az unitárius vallás egyetlen isteni személyt ismer el, 
az unitárius templomok bejáratánál gyakorta olvasható 
az „egy az Isten” felirat. Az erdélyi országgyűlés 1568-ban 
hozott vallásügyi határozata a világon először foglalta 
törvénybe a lelkiismereti és a vallásszabadsághoz való 
jogot. Ez az egyetlen erdélyi alapítású magyar történelmi 
egyház állami elismeréséhez vezetett. A Magyar Unitárius 
Egyházat a trianoni határok osztották fel magyarországi 
és erdélyi egyházra, amelyek 2012 júniusában döntöttek 
újraegyesülésükről. (mti)

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
Budapesten

Orbán Viktort 2016-ban audienci-
án fogadta Ferenc pápa a Vatikánban 
Fotó: Orbán Viktor/Facebook
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Idén fogják megrendezni a tavalyra tervezett 
Eukarisztikus Kongresszust, 2021. szeptember 5-12 kö-
zött. Eredetileg tavaly került volna megrendezésre, de a 
világjárvány miatt ez egy év késedelmet szenvedett. A 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alap-
vető célja, hogy elmélyítse és tudatosítsa a katolikus 
hívekben, hogy az egyház életének forrása és csúcsa az 
Eucharisztia. A NEK feladata a katolikus hívek hitbeli, 
tudásbeli, hitvédelmi megerősítése, hogy egyéni és plé-
bánia szinten, még elkötelezettebben belegyökerezve a 
katolikus hagyományba, hitvalló keresztényekként éljék 
életüket, és megújult missziós lelkülettel adják tovább az 
örömhírt a világnak, hogy ezzel is kivegyék a részüket 
Európa újraevangelizálásából.
A NEK, nemzetközi jellegénél fogva, a magyar egyház 
és társadalom aktuális kérdéseit nemzetközi kontex-
tusban tudja látni és láttatni. Az 1938 májusában Bu-
dapesten tartott 34. Eucharisztikus Világkongresszus 
záró miséjén, a Hősök terén félmillió hívő vett részt. 
Ferenc pápa budapesti látogatásának hivatalos be-
jelentését tavaly elhalasztották a NEK időpontjának 
későbbre halasztása miatt. Az egyházfő idén márci-
us 8-án, az iraki látogatásából hazatartó repülőúton 
beszélt arról, hogy Budapestre készül a NEK utolsó 
napját záró misére. Magyarországon 25 éve, 1996-
ban volt legutóbb pápalátogatás, II. János Pál pápa 
akkor Pannonhalmára és Győrbe látogatott el. (Ezen 
bekezdés forrása: https://kronikaonline.ro/kulfold/
hivatalos-szeptember-12-en-magyarorszagra-latogat-
ferenc-papa) 

Emlékplakett az 1938-as budapes-
ti Eucharisztikus Világkongresszusról 
Fotó: Téglásy Sándor

Kövér László: A kereszténység köti össze 
az európai embereket

Csak a kereszténység köti össze az európai embereket 
– mondta az Országgyűlés elnöke a Magyar Katolikus 
Rádió Kerengő című közéleti műsorában kedden, 2021 
június 8-án.

Kövér László szerint az EU tagállamainak jelentős 
része, de főleg az unió intézményei olyan világnézeti, 
politikai befolyásolás alatt vannak, amellyel a posztke-
reszténység korszakát szeretnék elhozni, és arra törnek, 
hogy felszámolják a hagyományos keresztény közössé-
geket.

Egy ilyen kereszténység nélküli időszak a káosz, a ret-
tenet, az új barbárság korszaka lenne – vélekedett.

A házelnök kiemelte: az államnak azért kell támogat-
nia a keresztény közösségeket, mert azok adják a társa-
dalom normális működését fenntartó fundamentumo-
kat, alapelveket és erkölcsi szabályokat.

Az Országgyűlés elnöke elmondta: Magyarország és 
az EU közötti vitákról kezdetben maga is azt gondolta, 
anyagi okai vannak, mivel 2010 után a kormánypártok 
megrövidítették néhány ezer milliárd forinttal, például 
a bankadóval a nyugati multinacionális cégeket, de most 
úgy tűnik számára, hogy a világ kettészakadt.

A műsorvezető kérdésére Kövér László határozott 
nemmel válaszolt arra, hogy kilép-e Magyarország az 
Európai Unióból. Hozzátette: pesszimista jövőképében 
az unió szétesése is szerepel, de az optimista verzió az, 
hogy Európa nyugati fele feleszmél, és rájön arra, hogy 
az európai identitás csak a nemzeti identitásokból jöhet 
össze, a keresztény kultúrára támaszkodva.

A házelnök az Európai Parlamentet az európai de-
mokrácia elleni „legsunyibb, de leghatékonyabb me-
rényletnek” nevezte, mert nem a népakarat kifejezője, 
hanem a nemzetállami parlamentek riválisaként műkö-
dik.

Kövér László a magyar belpolitikáról azt mondta, 
hogy az elmúlt harminc évben, ha nem lett volna a Fi-
desz, egy MSZP–SZDSZ váltópárt működne.

Az Országgyűlés elnöke fogadna is a Fidesz és a 
KDNP sikerére a 2022-es választásokon, azonban min-
den eddiginél durvább, személyeskedőbb, gyalázkodóbb 
és gusztustalanabb kampányt vár. Meglátása szerint eb-
ben a közösségi médiának nagy szerepe lesz, amelynek 
tulajdonosai nem mérnek egyenlő mércével, és azzal is 
számol, hogy letilthatnak majd kormányzati szereplőket.

Ma a parlamenti vita az ellenzék részéről gyalázko-
dásról és közösségük hergeléséről szól – mondta Kövér 
László, hozzátéve, hogy ennek ellenére a Jobbikban, az 
MSZP-ben, sőt az LMP frakciójában is vannak olyanok, 
akiken látszik, szégyellik ezt.

Az országgyűlési választáson azt kell majd mérle-
gelniük az embereknek, hogy az elmúlt ciklusban mit 
kaptak, és azt is, elhiszik-e a mostani ellenzékről, hogy 
nem teszi tönkre mindazt, amit egy évtized alatt elért 
Magyarország – mondta.

A műsorban a kultúrharcról is szó esett, amelyet Kö-
vér László szerint a jobboldal akkor tud elveszteni, ha 
nem lesz képes arra, hogy gyermekeiknek átadják azo-

Þ
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kat az értékeket, amelyeket a közösség megtartása szem-
pontjából fontosnak tartanak.

A közösségi média brutális fenyegetést rejt a normá-
lis életre – jegyezte meg. Kövér László arról is beszélt, 
hogy a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
egyik fő eseménye a Parlament előtt lesz, amelyen jelen 
kíván lenni. 
Forrás: https://magyarnemzet.hu/belfold/kover-
laszlo-a-keresztenyseg-koti-ossze-az-europai-
embereket-9913229/

Visszatér a Reformátusok Szárszói Kon-
ferenciája

Egy év kihagyás után újra remek beszélgetések és olykor 
parázs viták is várják a közönséget augusztus legvégén 
Balatonszárszón, a Reformátusok Szárszói Konferenci-
áján. Ez lesz az első alkalom a járvány után, hogy talál-
kozhat egymással a református értelmiség. A fő téma a 
globalizmus lesz.

Világkormányzás vagy világmegváltás? Hova vezet 
a globalizáció? Elsősorban ezekre a kérdésekre keresik 
majd a választ augusztus 26. és 29. között Balatonszár-
szón, a Soli Deo Gloria Konferenciaközpontban, ahol 
– ahogyan az a korábbi, járvány előtti években meg-
szokott volt – közismert és közkedvelt előadók beszél-
getnek egymással és a közönséggel. Szóba kerül majd a 
kultúrák, vallások, ideológiák keveredése, a techcégek 
hatalma, és az is, hogy vajon mit tartogat ez a fejlődés 
nekünk, keresztyéneknek? Mi a keresztyének szerepe a 
gender-vitában, és egyáltalán: mi a szerepe a keresztyén 
értékeknek az elkövetkezendő években?

Bőven lesz programválaszték: a közös, reggeli áhíta-
tot minden nap nyitóbeszélgetés követi, és csak ezután 
kezdődnek meg a kerekasztal-beszélgetések – egyidőben 
három is, amelyeket délutánonként újabb három követ. 
Ezek közül mindenki ízlése, érdeklődése szerint választ-
hat. Természetesen idén sem maradnak el a már meg-
szokott fakultatív programok, így a zenei alkalmak vagy 
a filmvetítés. A rendezvény utolsó napján, vasárnap dél-
előtt pedig – a hagyományoknak megfelelően – közös, 
záró istentiszteleten lehetnek együtt a résztvevők lelki 
közösségben.

Minden járványügyi előírást betartva rendezik meg 
a konferenciát, amelyen kizárólag védettségi igazolvány-
nyal lehet majd részt venni. Ennek hiányában senkit sem 
fognak beengedni, és a már befizetett hozzájárulást sem 
tudják visszatéríteni a szervezők. A teljes biztonság ér-

dekében gyakrabban takarítanak, és jól látható higiéniai 
pontokat is kialakítanak.

A konferenciára már most, és egészen július 31-éig 
lehet regisztrálni. A részvételi hozzájárulás díja 20.000 
forint– ezért szállást és napi háromszori étkezést is biz-
tosítanak. A diákok és az egyetemi hallgatók (16 év fe-
lett, érvényes diákigazolvánnyal) fél áron vehetnek részt 
a rendezvényen, míg a 16 éven aluliak ingyen. Napijegy 
is váltható 7.000 forintért, ehhez azonban nem tartozik 
szállás.

A Magyarországi Református Egyház és a Református 
Közéleti és Kulturális Alapítvány 2017-ben indította újra 
a hatalmas múlttal rendelkező konferenciát. Szárszó rég-
ről hozott öröksége a református értelmiség párbeszéde, 
amely nem pusztán elemzője, de alakítója is a hazai köz-
életnek. A szervezők célja idén is az, hogy a konferencia 
elmúlt években megszokott pezsgő, vitázó szellemisége 
ezúttal is előmozdítsa egyházunk és nemzetünk helyze-
tét. Lelőhely: https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/
reformatusok-szarszoi-konferenciaja-2021/ 

Horvay János szobrászművész: Papp-
Váry Elemérné Sziklay Szeréna síremlé-

ke Budapesten
A funerális objektum Budapesten a Nemzeti sírkert 
központi részén, a 28. számú parcellában található.  
Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna síremléke Horvay 
(Horvai) János (1874-1944) szobrászművész alkotása. 
Az írónő halála után közadakozásból készült. Horvay a 
XX. század első felének sokat foglalkoztatott, népszerű 
képzőművésze volt. A Kárpát-medencében ő készítette 
a legtöbb köztéri Kossuth-szobrot. A legtöbb „Horvay-
mű” a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben található, de a Far-
kasréti és az Óbudai Temetőben is fellelhetők munkái. A 
művész saját – rokonságánál őrzött – feljegyzései szerint 
összesen hatvanegy síremléket készített, a Fiumei úti 
Nemzeti Sírkertbe ötvenhármat, a Farkasréti Temetőbe 
hármat, a Kozma utcai zsidó temetőbe négyet. Mind a 
budapesti Kossuth-szobrán, mind az első világháborús 
monumentumokon, és legfőképpen a temetői alkotá-
sokon, Horvay János a fájdalom, a földi élet végességét 
megérző szomorúság művészi eszközökkel történő érzé-
keltetője volt.

Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna síremléke egy-
szerre érezteti az alkotó erejében lévő művésznő korai 
elvesztése miatti fájdalmat, de a műalkotásban megfi-
gyelhető az a letargikus érzés is, amit a Trianoni Béke-
diktátumban a Nemzeti Testek szétszakítása okozott. A 
síremlék a művészet egyetemes nyelvén „beszél”. A mű-
alkotáson megjelenő feliratok által egyszerre lesz szemé-
lyes és nemzeti síremlék (a művésznő által írt Magyar 
Hiszek-imádságnak síremléken történő megjelenítésé-
vel).
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Egy térdre ereszkedő fiatalasszony magához szorít-
ja két vagy három év körüli kisgyermekét. Az anya és 
gyermeke arca fájdalmasan egymáshoz ér, szinte össze-
olvad. A két ember csoportjától kissé elkülönülve egy 
tíz-tizenkét éves életkort elért ifjú térdelő testtartásban, 
összekulcsolt kézzel látható. A síremlék középtengelyé-
ben, a záró, „koronázó” elemként alkalmazott jelképes 
szarkofágon tondóban (kör alaprajzú mezőben) a költő-
nő bronzba öntött portréját helyezték el. Az ábrázoláson 
Sziklay Szeréna fiatalasszonyként jelenik meg. Horvay 
János finom eszközökkel emeli ki a nőiességét.

Horvay több alkotásának kiemelt eleme a magasan 
elhelyezett, jelképes szarkofág. Ezt alkalmazta a művész 
az 1924-ben felavatott, Ludovika előtti, első világhábo-
rús emlékműnél, valamit a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 
álló Popovics Sándor (1862-1935) és Rubinek Gyula 
(1865-1922) síremléknél.

Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna 1923. novem-
ber 15-én történt elhunyta után a sírhelyet Budapest 
Székesfővárosa adományozta, a síremlék elkészítésé-
nek költéségeit a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet-
sége, országos gyűjtésből, segítségéből tudta biztosítani.  
Szerző: Millisits Máté művészettörténész

Liszt Ferenc és Dukay Barnabás mun-
kássága áll a XVII. Arcus Temporum 

fókuszában
Augusztus 27–29. között rendezik meg a XVII. Arcus 
Temporum Pannonhalmi Kortárs Művészeti Fesztivált, 
amelynek zenei gerincét idén az a hangversenyprogram 
adja, amit Klukon Edit és Ránki Dezső művészházaspár 
állított össze a szervezők felkérésére. A házaspár, amely 
korábban soha nem vállalt még ilyen feladatot, pannon-
halmi kötődéseik okán örömmel mondott igent a felké-
résre, és több más művésszel együtt közre is működnek 
a fesztivál programjában. 

Liszt Ferenc olyan művei szólalnak meg augusztus 
27–29. között a Pannonhalmi Főapátság különleges te-
reiben, az Arcus Temporum fesztiválon, amelyek által 
a fesztivál elsősorban a modern, újító oldaláról szeret-
né megismertetni a közönséggel a klasszikus zeneszer-
zőt, párba állítva Dukay Barnabás életművével, egyúttal 

méltón illeszkedve Pannonhalmához. A fesztivál zenei 
művészeti vezetését idén Klukon Edit és Ránki Dezső 
zongoraművészek vállalták, akik zongoraművész fiuk-
kal, Ránki Fülöppel együtt alakították ki a fesztivál ge-
rincét adó öt hangverseny programját és Lantos István, 
Nemes László Norbert, az Új Liszt Ferenc Kamarakórus, 
valamint Tabajdi Ádám mellett közreműködnek a fesz-
tiválon.

A teljes fesztiválprogram követi a Pannonhalmi Fő-
apátság 2021-es témáját, amely az Emlékezet, ehhez kap-
csolódik a fesztivál idei fő üzenete, a személyesség, ame-
lyet Dejcsics Konrád bencés szerzetes, fesztiváligazgató 
(Konrád atya) fogalmazott meg. „Lelket, szemet és fület 
elvarázsoló élményeknek lehet részese, aki idén is ellá-
togat a XVII. Arcus Temporumra. Pannonhalma em-
berléptékű, itt a legtermészetesebb módon szólítjuk meg 
egymást. A fesztivál neve időíveket jelent, és arra utal, 
hogy ez a közösség visszatekint a múltba, hagyja magát 
inspirálni általa, de mindezt kortárs környezetben teszi. 
Vagy éppen fordítva, egymás mellé helyezi a klasszikus 
és kortárs alkotást, és a közöttük levő feszültségmezőbe 
ereszkedik bele. Végeredményben összeköt és feszültsé-
get teremt, inspirál” – vallja Konrád atya.

A XVII. Arcus Temporum fesztivál zenei programja 
mellett természetesen idén is szerepet kap az irodalom, a 
képzőművészet és a spirituális programok is.

Az irodalmi programok részeként a száz éve szüle-
tett és negyven éve elhunyt Pilinszky Jánost idézi meg a 
háromnapos rendezvény. A XX. század egyik legjelentő-
sebb költőjéről dokumentumfilmekkel, költészetéről pe-
dig összművészeti előadással emlékezik meg a fesztivál. 
A Pannonhalmi Főapátság szellemi környezetében ko-
moly alkotóműhely is kibontakozik. Krajcsovics Éva 
Munkácsy-díjas festőművész kiállítása, valamint a Látha-
tatlan spektrumok időszaki tárlat mellett egy 28 fős, kép-
zőművészeti hallgatókból álló alkotótáborban megszüle-
tő műalkotások befogadóivá is válhatnak az érdeklődők. 
A szerzetesközösség személyes jelenlétével továbbra is 
lehetőséget kínál az ezeréves monostor még mélyebb 
megismerésére, nem csupán az imádságaik és spiri-
tuális vezetéseik által, hanem azzal is, hogy bebocsá-
tást engednek az apátság olyan elzárt tereibe, amelyek 
a hétköznapokban zárva maradnak a látogatók előtt. 
A részletes program és jegyek az www.arcustemporum.
com oldalon elérhetők.

 
Dukay Barnabás zeneszerző - Fotó: Arcus Temporum
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Hollandia és Magyarország nemrégen 
ünnepelte a diplomáciai kapcsolatok fel-

vételének 100. Évfordulóját
Interjú Kocsis Andrással, Magyarország hágai nagykövetével
A Diplomacy&Trade interjút készített Kocsis András 
nagykövettel. Az interjú a lap júniusi számában, illetve a 
nyomtatott verzióval párhuzamosan az online felületen 
is megjelent 2021. július 1-jén. Az angol nyelvű cikk for-
dítását itt olvashatjuk: https://dteurope.com/diplomacy/
bilateral-ties-in-the-hearts-and-minds/ 

 Kétoldalú kapcsolatok a szívekben és a lelkekben
A Magyarország és Hollandia közötti kétoldalú kap-

csolat évszázadokra nyúlik vissza, a két ország nemrégen 
ünnepelte a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. 
évfordulóját. Kocsis András immár öt éve Magyarország 
nagykövete Hágában. A nagykövet a Diplomacy&Trade-
nek a kétoldalú kapcsolatok különböző aspektusairól be-
szél, „amelyek évszázadokon keresztül formálódtak, a ba-
rátság és a kölcsönös tisztelet alapjain”.

„Hollandia gyönyörű ország, amilyen gyakran csak 
tudok, ellátogatok az ország különböző részeibe és ta-
lálkozom a helyiekkel. Szívet melengető érzés, amikor 
valaki odajön hozzám egy rendezvény után, hogy a 
magyarokkal vagy Magyarországgal való tapasztalatai-
ról meséljen. Ez legtöbbször az 1956-os forradalomhoz 
kapcsolódik, de vannak, akik az 1920-as gyermekvo-
natokkal érkezettek leszármazottjai. Az I. világháborút 
követő széleskörű jótékonysági akció keretében ugyanis 
több mint 20.000 beteg vagy árva magyar gyermek jött 
Hollandiába. Egy részüknek ez néhány hónapnyi szívé-
lyes befogadást jelentett holland családoknál, de sokan 
közülük életük végéig itt maradtak. E történetek révén 
döbben rá az ember arra, hogy a kétoldalú kapcsolatok 
nem csupán a politikusok hivatalos találkozóiról szól-
nak, azok sokkal mélyebben gyökereznek, a szívekben 
és a lelkekben.”

Az ünneplés nem teljesen úgy alakult, ahogy elképzeltük
Természetesen a hágai magyar nagykövetség is meg-

ünnepelte a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. 
évfordulóját. Kocsis András nagykövet elmondta, hogy 
a külügyminiszterek jelenlétében avatták fel a hágai 
nagykövetség felújított épületét. Ezt követően Szijjár-
tó miniszter úr üzleti reggelit szervezett Budapesten, a 
legnagyobb holland vállalatok vezetőivel. „Élénken em-
lékszem az ebédre, amelyet Budapesten szerveztünk a 
korábbi hollandiai magyar nagykövetekkel, majd az én 
rezidenciámon szerveztem egy vacsorát az elmúlt három 
évtizedben Magyarországra akkreditált holland nagy-
követekkel. Aztán kitört a koronavírus járvány, és am-
biciózus terveink sajnos füstbe mentek. Nincs azonban 
minden veszve: a legelső magyar követet ugyanis nem 
1919-ben küldték Hollandiába, hanem már 1623-ban, 
Bethlen Gábor, Erdély fejedelme által, így két év múlva 
már a 400. évfordulót ünnepelhetjük meg.”

Kiváló együttműködés
René van Hell budapesti holland nagykövet szavaira 

reagálva, miszerint kiváló az együttműködés a két nagy-
követség között, Kocsis András kiemeli, hogy „a hollan-
dok általában nagyon informálisak és közvetlenek, és 

ez alól René sem kivétel. WhatsApp, twitter üzenetek, 
emailek: tájékoztatjuk egymást a mindennapi munkán-
kat érintő fontosabb eseményekről. Igyekszünk össze-
jönni akkor is, amikor valamelyikőnk hazalátogat. René 
nagyszerű partner abban, hogy erősítsük a kétoldalú 
kapcsolatokat, egyszer eljött Amszterdamba csak azért, 
hogy részt vegyen a holland és magyar polgármesterek 
testvérvárosi konferenciáján. És igen, időnként magán-
jellegű fotókat is megosztunk egymással.”

Gazdasági együttműködés
A hágai magyar nagykövetség egyik feladata a hol-

land tőkebefektetők Magyarországra vonzása. Ennek 
kapcsán a nagykövet aláhúzza, hogy „minden magyar 
nagykövet munkaköri leírásában első helyen szerepel a 
kétoldalú kereskedelem erősítése. A gazdasági együtt-
működés kapcsolataink egyik sarokköve, hiszen Hollan-
dia hazánk 10 legfontosabb kereskedelmi és befektetői 
partnere között van. A koronavírus válságot követő vi-
lággazdaságban még nagyobb lesz az országok közötti 
verseny, ezért mi sem bízunk semmit a véletlenre: a kor-
mány keményen dolgozik azon, hogy megőrizze az ide-
ális befektetői környezetet. Akár a regionális pénzügyi 
ösztönzőkről, akár a képzett munkaerő elérhetőségéről 
van szó, a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél (HIPA) 
dolgozó kollégáinknak köszönhetően minden szüksé-
ges információnk megvan. Rendszeresen találkozom a 
vállalati vezetőkkel, mind Hollandiában, mind Magyar-
országon, hogy érdeklődjek az aktuális helyzetükről. 
Örömmel számolhatok be arról, hogy a holland cégek 
nagyon elégedettek a magyar vállalati környezettel, és 
további befektetéseket hajtanak végre.”

Mezőgazdaság
A mezőgazdaság az a terület, ahol mind Hollandia, 

mind Magyarország óriási eredményeket tud felmutatni. 
Arról, hogy milyen közös hozadéka lehet az együttmű-
ködésnek e téren, a magyar nagykövet elmondta, hogy 
„sokat tanulhatunk egymástól a mezőgazdaság területén 
is. Említhetem a Wageningeni Egyetem és a Magyar Ag-
rár- és Élettudományi Egyetem szoros együttműködé-
sét. További kiváló példa a Smartkas, egy amszterdami 
székhelyű agrártech start-up cég, amely mesterséges in-
telligenciát és legújabb technológiát használ. Alapítója, 
Mészáros Dávid nemrégen felkerült a Forbes 30 legígé-
retesebb 30 év alatti európai fiatalt tartalmazó listájára. 
A Smartkas (a „kas” jelentése hollandul üvegház, innen 
a név) hermetikusan lezárt, automatizált üvegházakat és 
ültetvényeket fejleszt ki, ahol permetszerek nélkül ter-
meszthetnek egész éven át növényeket, mindezt stabil és 
magas hozammal. Egyszerűen lenyűgöző.”

Egy releváns üzenet
Zárásként Kocsis András megemlíti, hogy „a napi po-

litikai csatározások hevében időnként könnyen elfelejt-
jük, hogy barátok és szövetségesek vagyunk az EU-ban 
és a NATO-ban. Szövetségünk évszázadokon át alakult, 
a barátság és a kölcsönös tisztelet alapjain. Egység a sok-
féleségben – így hangzik az EU emblematikus mottója. 
Üzenete fontosabb mint valaha. Lehet, hogy máshonnan 
közelítjük meg a dolgokat, de a célunk ugyanaz: egy erős 
és versenyképes Európa.”
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A ház küszöbén és kerítésén.........
Híres erdélyi verset (Tornácküszöbön) írt Mikola 
napszámos tanítója, Gellért Sándor, 1941-ben:” Nem 
vagyok én gyáva, / nem is vagyok bátor,/ de országból, 
de faluból, / palacsintás háztól / nagy vihar jöttekor 
/ - bármi legyen bére - / valakinek állni kell a / tornác 
küszöbére.
Majorné Farkas Anikó református lelkész neve bő év-
tizede, 2012-ben vált ismertté Hollandiában, amikor 
2012-ben a hágai Kloosterkerkben tartott istentisztele-
teket (haga.reformatus@gmail.com). Idén, 2021 június 
25-én sem tehette, hogy családjával ne jelezze: ne bánt-
sák a magyart! Erről szól az alábbi újságcikk.

 Hágában magyar zászló váltotta a szi-
várványt 

Több tiszteletet Magyarországnak!
Hágában is indulatokat gerjeszt a szivárványvita: ezúttal 
magyar lobogó került a magyar nagykövetség épületére, 
amelyet pár napja még hatalmas szivárványos zászlóba 
öltöztettek. Egy magyar éttermet működtető holland ar-
ról beszélt: kifejezetten megkülönböztetőnek tartja az el-
múlt napok történéseit, feljelentést is tett a Hollandiában 
élő magyarokkal szembeni diszkrimináció miatt. 

Mint ismert, múlt péntek délelőtt Magyarország há-
gai nagykövetségénél a holland liberális párt, a D66 egyik 
képviselőjének közreműködésével történt LMBTQ-
akció: egy közel huszonöt méteres szivárványzászlót 
akasztottak a diplomáciai képviselet épületének keríté-
sére, ami majdnem egy óráig ott lógott. A lobogót végül 
rendőri intézkedés nyomán távolították el. Ezt mind-
össze órákkal megelőzően, péntekre virradóra pedig az 
Amnesty International világította ki szivárványszínekkel 
az impozáns épületet – utóbbiról Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter számolt be a Kossuth rádió 
Vasárnapi újság című műsorában tegnap.

A hétvégén a Magyar Nemzet munkatársa a hágai 
épületnél járt, ahol immáron egy magyar zászló, vala-
mint egy „Tiszteletet Magyarországnak!” feliratú tábla 
díszítette ugyanazt a kerítést. Ezúttal egy háromtagú, 
Hágában élő magyar család érezte úgy, hogy hangot kell 
adnia felháborodásának: Majorné Farkas Anikóék vit-
ték a piros-fehér-zöld trikolórt a nagykövetséghez, hogy 
több tiszteletet követeljenek hazánknak.

Mint mondták, tizenkét éve élnek Hollandiában, s 

nemcsak a szivárványos vita elmérgesedése, a pénteki 
akció lepte meg őket, hanem az is, hogy például a ma-
gyar nagykövetség Facebook-oldalán nem akadt több 
felháborodott magyar.

A helyi sajtó és a politika is élvezi a helyzetet?
Hágában viszont olyan hollandokkal is találkoztunk, 

akik kikérték maguknak Mark Rutte szavait. Marco van 
den Boomgaard sikeres magyar éttermet működtet a vá-
rosban, s mint mondja, a holland kormányfő kritikája, 
valamint a pénteki incidens után feljelentést tett a rend-
őrségen a magyarokkal szembeni diszkrimináció miatt.

„Nem tudok egyetérteni vele, ha bárkire valami 
olyasmit akarnak ráerőltetni, amit ő maga nem akar. Ez 
a helyzet most a magyar nemzettel. Azt pedig kifejezet-
ten rossz üzenetnek tartom, hogy Mark Rutte Magyar-
ország térdre kényszerítéséről beszélt” – mondta Marco 
van den Boomgaard, aki elmondása szerint kíváncsian 
várja a hatóságok válaszát. „Miért kellene hagyni, hogy a 
magyarokat valami olyasmivel vádolják, ami nem igaz? 
A holland sajtó és a holland politikai elit pedig örömmel 
gerjesztik a mostani helyzetet” – fogalmazott.

Mivel Hollandia húsz éve, a világon elsőként legali-
zálta a melegházasságot, okkal mondhatjuk, hogy az 
LMBTQ-közösség jogainak tekintetében a világ legin-
kább progresszív országai közé tartozik. Az erről szóló 
felvetésre a holland férfi viszont azt mondja: ő maga 
kétgyermekes családapaként inkább a magyar kormány 
gyermekvédelmi intézkedéseit tartja haladónak – leg-
alábbis Európa mostani állapotában.
Forrás a világhálón: https://www.beol.hu/
orszag-vilag/hagaban-magyar-zaszlo-valtotta-a-
szivarvanyt-4090568/ (BEOL, a Békés megyei hírpor-
tál, 2021 június 28.)

Epilógus és napi bölcselet
A holland külügyminisztérium levélben ismerte el, 
hogy megsértették Magyarország hágai nagykövetsé-
gének a méltóságát és diplomáciai sérthetetlenségét. 
Szerintük bár a rendőrség gyorsan odaért a helyszínre, 
de néhány személynek sikerült egy szivárványos zászlót 
a nagykövetség kapujára akasztania.

NAPI BÖLCSELET....
Ha összegyűjtünk 100 fekete hangyát és 100 tűzhangyát 
és üvegbe rakjuk őket, semmi sem fog történni. De ha 
megfogja valaki az üveget, erőteljesen rázza és az aszta-
lon hagyja, a hangyák elkezdik ölni egymást. A tűzhan-
gya úgy véli, hogy a fekete az ellenség, míg a fekete úgy 
véli, hogy a tűzhangya az, amikor az igazi ellenség az, 
aki megrázta az üveget. 
Ugyanez igaz a társadalomra is.
- Férfiak:Nők 
- Fekete:Fehér
- Hit:Tudomány
- Fiatal:Öreg
- Stb ...
Mielőtt nekiesnénk egymásnak, fel kell tennünk ma-
gunknak a kérdést:
Ki rázta meg az üveget? 
(Talán) Sir David Attenborough, az élő legenda! (Ra-
vasz Ákosnak köszönjük a beküldést)
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IDEOLÓGIAI HARC
Kedves Barátaink!
Az elmúlt héten a “nyugati világ” ideológiai hábo-

rújának voltunk tanúi, hisztérikus megnyilvánulásokat 
produkált a sajtó, a média, civilszervezetek és nem utol-
só sorban a holland miniszterelnök Mark Rutte, aki a 
Nyugat-Európai EU’s politika exponenseként mélysége-
sen felháborodott és Magyarország térdrekényszerítését 
sürgette a brüsszeli Európai Tanács ülésén.

Ebbe a képbe illik bele Magyarország hágai nagykö-
vetségének fényfestése az Amnesty International aktivis-
tái részéről, továbbá a nagykövetség kerítésére kifeszített 
óriási szivárványzászló, holland parlamenti képviselők 
jelenlétében, rendőrségi megtűrés mellett. Fittyet hány-
tak az épület és az építvény magyar felségterületi státu-
szára.

Az eseményekkel kapcsolatban fontosnak tartottuk 
közölni dr. Kocsis András nagykövet interjúit, valamint 
két prominens hollandiai magyar, dr. Gábor Dzsingisz és 
dr. Marácz László urak véleményét a magyar médiában.
A Hollandiai Magyar Szövetség vezetősége

HÁGAI NAGYKÖVETI INTERJÚ A 
HOLLAND CIP KERESZTÉNY HON-

LAPON
https://haga.mfa.gov.hu/hun/news/hagai-
nagykoeveti-interju-a-holland-cip-kereszteny-
honlapon 
Interview met ambassadeur András Kocsis op CIP.nl
Ambassadeur Hongarije verdedigt christelijke waarden: 
“Huwelijk is een heilige instelling”
https://haga.mfa.gov.hu/eng/news/interview-with-
ambassador-andras-kocsis 
Gábor Dzsingisz: A holland miniszterel-
nök helyében szerényen meghúzódnék a 

sarokban
HÍR TV MAGYARORSZÁG ÉLŐBEN / 2021. június 
25., péntek 20:12 --- Az adás első hat percében látható 
és hallható Gábor Dzsingisz.
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/gabor-
dzsingisz-a-holland-miniszterelnok-helyeben-
szerenyen-meghuzodnek-a-sarokban-2523933 

Hadüzenet a holland miniszterelnöktől: A MAGYA-
ROKAT TÉRDRE KELL KÉNYSZERÍTENI.  A hol-
land hadüzenetről. Marácz László, Hollandiában élő 
egyetemi tanárt kérdeztük.
HÍR TV EURÓPAI HÍRADÓ / 2021. június 26., szom-
bat 17:35 (Az adás hetedik percétől látható és hallható 
Marácz László)
https://hirtv.hu/europaihirado/europai-hirado-
heckenast-laszlo-on-the-road-2523880 
Landman Gábor: Discriminatie op grond van 
etniciteit is misschien wel dodelijker dan op grond 
van huidskleur
https://www.nd.nl/opinie/opinie/1048960/
discriminatie-op-grond-van-etniciteit-is-misschien-

weldodelijk#:~:text=Discriminatie%20op%20
basis%20van%20etniciteit,van%20Potocari%2C%20
net%20buiten%20Srebrenica 
 Forrás: Hollandiai Magyar Szövetség digitális Hírle-
vele, 2021 július 3. Online elérhető: https://mailchi.
mp/dafd781c4ba7/hrlevl-20210703  https://mail.
google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZGgXwxdBr
npDjJhpjnGTHVCP 

Kitekintő – Hazai-házi  események 
Rostás Kriszta Tímea: Házból ki, templomba be
Kis zwollei magyar gyülekezetünk számára, idén immár 
másodjára nyílt alkalmunk megszokott templomunk-
ban ismét személyesen találkozni, ez alkalommal május 
9-én. A koronavírus okozta körülmények ezt megne-
hezítették számunkra, és ideig-óráig megfosztattunk az 
értékes személyes találkozásoktól. Presbiteri gyűlésün-
kön, amelyet online tartottunk az istentiszteletet meg-
előzően május hatodikán, Kelemen Csongor lelkipász-
torunk a Zákeus történetet választotta alapigének ezen 
lélekbeli együttlét alkalmával. Azért választotta ezt, 
mert kiemelte ezáltal a megmentő személyes találkozá-
soknak a fontosságát. És most végre, május 9-én ismét 
együtt lehettünk és micsoda pompás alkalom volt ez! 
Snijders Tünde és Szilágyi Árpád presbiteri esküt tehet-
tek, Berekmári Filep Annamária és Truczkai Adrienn 
pedig diakónusi esküt. Búcsút vettünk a szülőföldjére 
visszatérő Vasné Mácza Sarolta lelkipásztortól és férjé-
től, dr. Vas Zsolttól. Istentiszteletünkön a Hágai Magyar 
Quintet csodaszép zenés szolgálatot végzett, Kovács 
Kata karnagy vezényletével. Utoljára, de nem utolsó 
sorban azt is megemlítjük, hogy Hermán Mostert Dáni-
el Otto egy szép Dsida Jenő verset szavalt az Édesanyák 
tiszteletére. (Dsida Jenő: Hálaadás. A holland fordítást 
írásban vehettük kézhez, Hannie Herman Mostert tol-
lából). Olyan jó volt ezeket a csodás eseményeket nem 
egy képernyőt bámulva követni, hanem élőben, színek-
ben, pompában, egy jó akusztikájú, és az alkalomhoz 
feldíszített templomban megélni. Átérezni az esküt 
tevők buzgalmát, a búcsúzók könnyszavát, a hágai kó-
rus angyali énekeit és mindenik szolgálatot tevő testvé-
rünknek a lelkességét. Reméljük, hogy most már egyre 
több alkalmunk lesz az istentiszteleteket személyesen is 
megélni. Istennel való megmentő találkozással első sor-
ban, de testvéreinkkel való megmentő találkozásokra is 
vágyakozva! Kelt 2021. május 31-én

Þ
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Új klenodiumaink. Urbán Ákos gondnok és Urbán-
Kátay Emőke ajándéka

Hit, járvány, következtetések

Domonkos László: Igen érdekes, friss 
kísérletről kaptam hírt a minap

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 
(DRHE) egy önmagában is izgalmas pályázat – Hitélet 
járvány idején a neve – ösztöndíjasaként (Tankó 
Attilának, az MTA doktorának javaslatára) a hatodéves 
hallgatók körében felmérést végeztek a pandémia idején 
megfigyelt hitéleti-gyülekezeti tapasztalatokkal 
k a p c s o l a t o s a n .

Tizennyolc hallgató jelentette ama bizonyos reprezentatív 
mintát – igencsak elgondolkodtató, nagyon is meg- és 

továbbgondolásra érdemes következtetésekre adva 
alkalmat.
A járvány miatt hosszú időn át online tartott 
istentiszteletek kapcsán Tóth-Gyóllay Dániel 
beszámolója szerint „szinte mindanyian szóba hozták az 
élettelen kamera nyomasztó jelenlétét, s hogy hiányoztak 
a gyülekezeti tagok szeméből kiolvasható visszajelzések. 
Egyetlen válaszadó említette csak meg, hogy a kamera 
mögött álló személy enyhített ezen a nehéz helyzeten.”
A hallgatók egybecsengően erős félelmüket fejezték ki 
amiatt, hogy az élő, eleven emberi kapcsolatok hiánya az 
előállt sajátságos „elkényelmesedés” kapcsán kétségeket 
vet fel a hívek visszatérésének valószínűségét illetően, 
magyarán: a kényszerű távollétnek a hit intenzív, a 
kollektivitásra épülő gyakorlatára igen rossz hatása 
volt. (Önmagában is egyre égetőbb kérdés, veti fel a 
pályamunka, hogy végre kellőképpen tisztázódjék, 
megfogalmazódjék, egyáltalán: kialakuljon az 
egyházaknak a virtuális terekhez, az online felületekhez 
való viszonya.) Hát igen, ha már… ha már ilyen szörnyű 
helyzetek előállhattak, pláne.
És persze jönnek, megfogalmazódnak az újabb 
kérdések: „Az evangélium kommunikációjára hívó 
isteni szó milyen viszonyban van korunk legkedveltebb 
kommunikációs médiumaival? Mik a valódi veszélyei 
annak, ha az egyház megszólal ezen kommunikációs 
eszközök segítségével? Mik a valódi veszélyei ezeknek a 
felületeknek az emberre nézve, s hogyan menjen utána 
a lelkipásztor saját juhainak, akik elveszni látszanak a 
virtuális világban?”
A DRHE hatodéves hallgatói között végzett miniatűr 
felmérés kérdései persze további – már alighanem a 
hívő embernek a mai élethelyzetben való állapotára 
vonatkozó – következtetésekre is alkalmat adnak.
Credo quia absurdum est (hiszem, mert lehetetlen) – 
Szent Ágoston költői szépségű meghatározása mögött, 
ha alaposabban belegondolunk, több a mély értelmű 
igazság, mint gondolnánk. II. János Pál vagy Kálvin 
János hite azonos gyökerű Kossuth Lajos vagy Bálint 
Sándor, Bethlen Gábor vagy Tisza István hitével.
Nemcsak az nem számít igazából, katolikus vagy 
református-é az illető – a hitélet, akár Debrecenben, 
akár a Pázmány Péterről elnevezett katolikus egyetemen 
vizsgálják, egyén és közösség szempontjából, sajnos, 
nagyon is azonos módon reagál egy másfél évre nyúlott-
nyújtott úgynevezett világjárvány minden ember- és 
közösségellenes realitására. Az online istentisztelet vagy 
bibliaóra észrevételeinek együttese épp olyan tünet, 
mint a lelki frusztrációk megnövekedett száma vagy az 
egyház tanácstalansága a virtuális térfoglalás globális 
mindenhatóságával szemben.
Elképesztő konklúzió: a covid révén létrejött 
helyzet döbbentette rá a vizsgálódókat – a felmérés 
„eredményességének” bizonyítéka – a televíziózás 
„kamerás” világának eredendő elidegenedettségére 
ugyanúgy, mint a tévé, az eluralkodott-agyonerőszakolt 
képiség annak idején már Csurka István által igen 
mélyen és alaposan elemzett, a kollektívumra gyakorolt 
negatív hatásaira vagy éppen a totálissá vált számítógépes 
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univerzum abszurditására.
Pedig… akár csak egyetlen egyetemleges gigaáramszünet, 
és vége az egésznek. És akkor jönne újra II. János Pál és 
Kálvin, Kossuth vagy Tisza István és a többiek igaza és 
vigasza. A hit mindent lebíró és megtartó ereje és végső 
legyőzhetetlensége. Mert ez az igazi vakcina, barátaim. 
Forrás lelőhelye: https://www.magyarhirlap.hu/
velemeny/20210614-hit-jarvany-kovetkeztetesek 

ZEIST, Mikes Műhely 2021 június 27-én

Honvágy és harc 

Egy olyan mély, belső érzelem 
borítja, mint felleg a szívem 

Két és fél sötét évtized 
Amit sugall, te mind elhiszed 

 
Hegyek, bokrok vagy síkságok

Szívet pusztító némaságok
Hiába éltem zajban, rajban 
Fensőséges királyi kasban 

Mondhatnám, hogy e felhő sötét 
De úgysem látod te a sebét 

 
Panaszomat nem emeltem

Halló fülek elé nem kergettem 
Néma lettem, mint egy kő 
S te ezt látod, mint külső

Elhagytam utat, várost, kaput
Kis parasztházat, szülőfalut 

Aggódó édesanyut, aput 
Készítettem mákosrétest 

Lángost, fánkot 
Édes mézest 

 
Mire dobban a szíved 
Mire lángol a lelked 

A zöld tájat látod-e még 
Arra mindig vágyol-e még

Nem feledtem, de nem mehettem
S mikor neked ez nagyon fáj

Ő az ujjával mutatgál 

Boldogulj, ha elmentél
Hanyagul pénzt kerestél

Hogy jobb legyen neked kint
Mégis, mindig visszatekint

Ne vádaskodj, mert nem tudod
Mi volt az ok, mi hívhatott

Hiába a bölcselet 
Nem kettesben mentünk veled 

Elhagytam hazámat
Kedvesemet, nagyanyámat

Elhagytam szülőt, várost falut
Ne vádolj, nem tudhatod 

Gondolod, itt szél forgatott
Arany bölcsőben ringatott

Nap nem sütött
Eső, szél nem simogatott

Az új ország be sem fogadott
Loholva mindenen át

Csúszva mászva
Otthon hagyva falut, aput

Kedves nagyanyát 

Nem az volt az életem
Megértésed nem kérhetem

A család, a szív dobbanása vitt 
Ne is mond, mert megrémít

Átjártam érte óceánt, tengert, Marost
Látom én az otthoni harcost

Nincs nyugtom, mert te vádolsz
A hazáért nem te gyászolsz

Nem mehetek, nem rohanhatok
Itt tart a sors, a felelősség 
Hogy újra el ne hagyjam 

Családom, hazám
Árván

 
Snijders-Dósa Tünde, 2021 június 20

Ingestuurd gedicht van Lĭ Bái met vertaling en uitleg 
van Laura Snijders 
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靜夜思 
Jìng Yè Sī 

床前明月光 
Chuángqián míngyuè guāng
疑是地上霜 
Yí shì dìshàng shuāng
舉頭望明月 
Jŭ tóu wàng míngyuè
低頭思故鄉 
Dī tóu sī gùxiāng 
 
Geschreven door 李白 Lĭ Bái (701-762)

Csendes éj gondolatok 
 
Káprázva ébredek: idegen ágy.
Fehér hó lepi szobám padlatát.
Fel-nézek: a hold vakítva ragyog.
Fejem le-csügged – hazagondolok. 
 
Li Taj-po (701–762) 
Magyarra fordította: Szabó Lőrinc, 1964 

Gedachten in een stille nacht 

Het schijnsel van de heldere maan valt voor het bed
Het is alsof rijp de grond bezet
Kijkend omhoog, starend naar de maan
Buigend het hoofd, herinner het dorp waar ik kom 
vandaan
 
Vertaling: Laura Snijders, 2021

Dit gedicht gaat over heimwee. Het woord 明月míngyuè 
komt in het gedicht 2 keer voor. Het betekent letterlijk 
‘heldere maan’. De maan is helder bij volle maan, dan 
is de maan ook mooi rond. Een cirkel of rondje in het 
chinees symboliseert perfectie of volledigheid. Rond in 
het Chinees is 圓 yuán. Yuán kan ook gebruikt worden 
voor het samenzijn of een reünie met jouw familie in het 
woord: 團圓 tuányuán. De maan roept dus associaties 
op over het met je hele familie samen zijn. Het compleet 
zijn van de maan is het compleet zijn van je familie.  

In het gedicht schijnt het maanlicht door het raam naar 
binnen. Het schijnsel doet de dichter denken aan rijp 
op de grond. Rijp of vorst verwijst naar kou en daarmee 
naar een niet heel prettig moment. Vervolgens heft hij 
zijn hoofd op en kijkt hij naar die volle maan die hem 
doet denken aan zijn familie. Daarna buigt hij zijn hoofd 
en denkt hij aan thuis, aan zijn oude dorp. In het chinees 
is 思 sī niet alleen “denken aan”, maar ook “missen”.  
(Door Laura Snijders)

Ez a vers a honvágyról szól. A 明月 míngyuè szó kétszer 
fordul elő a versben. Szó szerinti jelentése: „fényes hold”. 
A hold teliholdkor fényes, olyankor a hold is szépen kerek. 
A kínai nyelvben a kör vagy kerekség a tökéletességet 
vagy a teljességet szimbolizálja. A kínai nyelvben a kerek
圓 yuán -t jelent. A Yuán összejövetelre vagy családdal 
való találkozásra is használható a következő szóval: 團
圓 tuányuán. Szimbolikusan az egész családdal való 
együttlétet érthetjük alatta. A hold teljessége a teljes 
család teljességét jelképezi.
A versben a holdfény világít be az ablakon. A fény 
a költőt a földön levő dérre emlékezteti. A dér vagy a 
fagy hidegre utal, szimbolikusan egy nem túl kellemes 
pillanatra. Aztán felemeli a fejét, és arra a teliholdra 
néz, amely a családjára emlékezteti. Majd lehajtja a 
fejét, és gondol az otthonra, a szülőfalujára. Kínaiul a 
思 sī nemcsak gondolást, hanem hiányzást is jelent. 
(Fordította Tünde Snijders)

Első díjat nyert Bajna György és 
Zsigmond Attila „A Fili karnagya” című 

dokumentumfilmje
Lapunkban már több alkalommal számoltunk be a 
Szentegyházi Gyermekfilharmóniával kapcsolatos 
különböző eseményekről is. 2020-ra hollandiai 
meghívása is volt a Haáz Sándor vezette kórusnak, ami 
a pandémia miatt akkor sajnos nem valósulhatott meg. 
Remélhetőleg ezt hamarosan be lehet majd pótolni, 
amikor a járványhelyzet azt lehetővé teszi.
A helyi iskolazenekar és énekkar összevonásával létrejött 
filharmóniát Haáz Sándor hozta létre 39 éve. Róla 
készítettek dokumentumfilmet. Ez a film nemrégiben, 
díjat nyert a tavalyi Kaptár dokumentumfilm-szemlén.
A mihamarabbi találkozás reményében is kívánunk neki 
és együttesének is további sikereket.

Forrás: https://www.facebook.com/
watch/?v=3481481378605220 és https://multikult.
transindex.ro/?hir=11622&bajna_gyorgy_es_
zsigmond_attila_filmje_kapta_az_elso_dijat_a_kaptar_
dokumentumfilmszemlen 

Þ
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Hollandiai híreink

ESEMÉNYEK és HÍREK

Hollandiából
Rostás Kriszta Tímea: Színezni a szabad 

ég alatt 
A hollandiai magyar református gyülekezetek idei test-
vértalálkozójára, ismét Zeistben került sor 2021 június 
27-én. 

Kis családommal, férjeim és két leányunkkal, mi is részt 
vettünk ez idei alkalommal. 

A találkozó úrvacsorás istentisztelettel kezdődött, majd 
szeretetvendégség követte. Hogy a korona elterjedését 
megakadályozó szabályokat betarthassuk, az idei gu-
lyásfőzés elmaradt, így mindenki hozott a batyujában ezt 
azt, ki szendvicset, ki süteményt, ki pedig egy egész fazék 
levessel állt elő. Így a terülj-terülj asztalkám is megiri-
gyelhette a szeretetvendégségre megrakott két asztalt, 
amiből aztán jutott is, maradt is, hogy nekünk a végén 
több került haza, mint amennyit vittünk. 

A gyermekek önfeledten játszhattak a területen, farön-
kökre mászkálva, emellett a nagyobb gyerekek számára 
foglalkozás is volt, mégpedig kötélmászás, s amellett volt 
papír és ceruza is és színezni is lehetett a szabad ég alatt. 

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör éves közgyűlését is ez 
alkalommal tartották, ahol Snijders Tünde egy versét 
szavalta el. 

Tim Keller, new yorki lelkipásztor egyik prédikációja 
során, magyarázza amint Dávid az 57. zsoltárban mene-
külése és bizonytalan pillanataiban, Istenhez emeli lelkét 
és újra meg újra kitörve dicsőíti őt. Mert az ember a ma-
gasság Istenére nézve eltörpülnek 
a gondjai, bánatai, félelmei, mert 
megérti, hogy van ennél sokkal fon-
tosabb és magasztosabb, mégpedig 
az amit Jézus Krisztus tett értünk a 
kereszten, amiért érdemes kitartani 
és küzdeni mindvégig. 

Ebben a jelenleg Covid 19 uralta 
világban, oly jó részt venni, ilyen 
eseményeken, amikor az Istent di-
csőítő ember újra találkozhat a test-
véreivel. Akárcsak Dávid király a 
menekülése idején, nekünk is úgy 
kell időt szakítanunk a járványos 
időkben, hogy kitörő örömmel 
dicsőítsük Istent, mert az ilyen al-
kalmak révén újra megerősödik a 
szívünk. 

1. Az éneklőmesternek az altashétre; Dávid 
miktámja; mikor Saul elől a barlangba menekült.                                                                                                                                

2. Könyörülj rajtam, oh Isten könyörülj rajtam, 
mert benned bízik az én lelkem; és szárnyaid árnyékába 
menekülök, a míg elvonulnak a veszedelmek.                              

3. A magasságos Istenhez kiáltok; Istenhez, a ki jót 
végez felőlem.                                    

4. Elküld a mennyből és megtart engem: meggya-
lázza az engem elnyelőt. Szela. Elküldi Isten az ő kegyel-
mét és hűségét.                                                                                                    

5. Az én lelkem oroszlánok között van, tűzokádók 
között fekszem, emberek között, a kiknek foguk dárda és 
nyilak, nyelvök pedig éles szablya.                                                           

6. Magasztaltassál fel az egek felett, oh Is-
ten! Mind az egész földön legyen a te dicsősé-
ged!                                                                                                                                         

7. Hálót készítettek lábaimnak, lelkem meggörnye-
dett; vermet ástak én előttem, de ők estek abba. Szela.                                                                                                                            

8. Kész az én szívem, oh Isten, kész az én szívem; 
hadd énekeljek és zengedezzek!           

9. Serkenj fel én dicsőségem, serkenj fel te lant és 
hárfa, hadd költsem fel a hajnalt!        

10. Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és 
zengedezek néked a nemzetek között.

11. Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig 
a te hűséged.                                              

12. Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind 
az egész földön legyen a te dicsőséged! (Zsoltárok 57.)
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Államalapító királyunk, Szent István 
napja, augusztus 20

Az idén a tradíciótól eltérően augusztus 20. utáni 
második vasárnap. 
Időpont: 2021. augusztus 29, vasárnap
•	 12 órakor ökumenikus istentisztelet 
Havas István Sch. P atya és Sólyom Uzonka református 
lelkész szolgálatával
•	 13:30 órától közös ebéd
•	 15 órakor ünnepi beszéd, 
dr. Marácz László: Szent István jelentősége a magyar és 
az európai történelemben
Helyszín: Szent József templom – Sint Jozefkerk 
Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar (bejárat a 
park oldaláról)

NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR 
PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK 

SZÖVETSÉGE
MEGHÍVÓ a TALÁLKOZÓRA és KÖZGYŰLÉSRE
VISEGRÁD – 2021. SZEPTEMBER 2-5.
AZ EGYHÁZI SZOLGÁLATOK LEHETŐSÉGEI 
ÉS KIHÍVÁSAI A NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR 
DIASZPÓRA PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEIBEN 
Tisztelt Lelkipásztorok, Gondnokok, Presbiterek és 
Gyülekezeti Tagok!
Szeretettel hívunk mindnyájatokat Visegrádra, 
a NYEMPGYSZ 2021. évi találkozójára és 
közgyűlésére. 
A járványhelyzetre való tekintettel a konferencia ideje 
alatt érvényben levő előírások betartásával rendezzük 

meg a visegrádi találkozót és Szövetségünk közgyűlését. 
A közgyűlés menetét és a véglegesített programot a 
nyár folyamán küldjük a jelentkezők részére.
A TALÁKOZÓ HELYE: HOTEL VISEGRÁD - 2025 
Visegrád, Rév u. 15, 
honlap: https://www.hotelvisegrad.hu/
RÉSZVÉTELI DÍJ - Szállás és ellátás a találkozó teljes 
idejére:
Egyágyas szoba: 100 EUR/FŐ; Kétágyas szoba: 80 
EUR/FŐ
TÁMOGATÓK: Magyarország Kormánya 
- Magyarországi Evangélikus Egyház, 
Magyarországi Református Egyház

 
Aan het einde van 1919, na de Eerste Wereldoorlog, het 
communistische regime van Béla Kun en de Roemeense 
bezetting, was Hongarije failliet. Het land kon zelfs 
zijn eigen kinderen niet meer voeden. De roep om 
hulp leidde tot liefdadigheidsacties, ook in Nederland. 
Centraal stonden de zogenaamde kindertreinen, 
waarmee van 1920 - 1930 meer dan 28.000 Hongaarse 
kinderen voor enige maanden naar Nederland kwamen 
om bij te komen van alle rampspoed en aan te sterken. 
Gelijktijdig daarmee kwam het tot een intensieve 
culturele uitwisseling, onder meer op kerkelijk-
theologisch gebied. In dit boek worden deze contacten 
tussen Nederlandse en Hongaarse protestanten in kaart 
gebracht en geanalyseerd.
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Het boek is verkrijgbaar in de boekwinkel en wordt 
uitgegeven door uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld, 
ISBN 978 90 5560 586 6. Naar verwachting zal het boek 
in de maand mei verschijnen.

Uitnodiging
Graag nodigen het Archief- en Documentatiecentrum 
(ADC) en The Neo-Calvinism Research Institute (NRI) 
u uit voor een bijeenkomst rond de presentatie van het 
boek Nederlandse en Hongaarse protestanten gedurende 
het interbellum, geschreven door Maarten J. Aalders, 
associate researcher verbonden aan het NRI. 
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 10 september 
2021 in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34 te Kampen, en 
vangt aan om 14.30 uur. 
Programma 
14.30 Opening door George Harinck, directeur van 
ADC en NRI 
14.45 Reacties op het boek van 
- Ferenc Postma, emeritus-hoogleraar aan de Károli 
Gáspár Universiteit te Boedapest 
- Orsolya Réthelyi, docent Nederlands aan de Eötvös 
Loránd Universiteit te Boedapest 
- George Harinck, hoogleraar geschiedenis aan de 
Theologische Universiteit Kampen 
15.30 Reactie van Maarten Aalders 
15.40 Discussie 
16.00 Receptie 
U kunt zich tot 7 september voor de bijeenkomst 
aanmelden via info@adckampen.nl of 038 44 717 30, 
onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. De 
toegang tot de bijeenkomst is gratis. 
Het boek Nederlandse en Hongaarse protestanten 
gedurende het interbellum (448 pag., ISBN 978-90-5560-
586-6) is verschenen als nr. 37 in de AD Chartas reeks 
van het ADC. Het boek is op de bijeenkomst verkrijgbaar 
voor 28 euro; donateurs van het ADC krijgen 20 % 
korting en betalen € 22,40. --- Met vriendelijke groet, 
M.J. Aalders

***Falinaptárok és Bibliák
Katolikus és református falinaptárokról gondoskodott 
Nagy Tibor Sándor kidei lelkipásztor testvérünk. 
Unitárius falinaptárokat nt. Szabó László 
unitárius püspöki tanácsos küldött Kolozsvárról. - 
Királyhágómelléki egyházkerületünk részéről Wagner 
Erik igazgató és Forró László főjegyző testvérünk 
ajéndékozott falinaptárokat a gyülekezetünknek.
Zeist szabadtéri istentiszteletén 17 falinaptárt, két Bibliát, 
valamint 8 db Hollandiai magyar füzetet továbbítottunk 
a jelenlévő atyafiaknak. Urbán-Kátay Emőke egy Bibliát 
és egy Énekeskönyvet, Dineke Rohaan tíz magyar nyelvű 
Bibliát ajándékozott az egyházközségünknek. Bibliai 
neveket és városokat tartalmazó domino-kockákat 
rendeltünk Erdélyből a kiscserkészeknek, átadtuk 
Lobozár Gizella csapatparancsnoknak 2011 júl. 11-én.

***Magyar nyelvű Bibliák rendelhetők:
Overzicht van producten in taal Hongaars –
Evangelielectuur Anderstaligen Service - EAS. 
Postadres: EAS, Postbus 369, 3840AJ Harderwijk. 
Bezoekadres: Kerkplein 2, 3841EC Harderwijk
***Énekeskönyveket nt. Kelemen Attila Szabolcs 
hozatott Kolozsvárról, az énekeskönyveket  a 
gyülekezet 2021 április 18-án használta először.

***Gerrit van Dijk felhívása
Het bekende boek van Ferenc Molnár “A Pál utcai 
fiúk” is in het Nederlands vertaald en uitgegeven, de 
eerste druk was in 1938 en de tweede druk in 1950.  
Ik heb veel gezocht of ik dit boek kon vinden om te 
kopen want de vakgroep Neerlandistiek zou heel graag 
over een exemplaar beschikken. Maar het boek heel 
zeldzaam en tot nu toe kon ik het niet vinden, niet op 
internet bij antiquariaten, zelfs Google weet niets van 
het bestaan.
Mijn vraag is: Zou misschien iemand weten die dit 
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boek “De jongens van de Pálstraat” heeft en dit ook wil 
verkopen voor een goede prijs? Het is voor de bibliotheek 
van ELTE. Zij zouden daar heel blij mee zijn.

Tájékoztató az istentiszteleteink 
szervezéséről

Presbitériumunk határozata nyomán Hollandia 
Kereskedelmi Kamarájának a nyilvántartásába 
jogi személyként jegyeztettük be a Zwollei Magyar 
Református Egyházközséget. Naam: Hongaarse 
Protestantse Gemeente Zwolle. Zwollei Magyar 
Református Egyházközség. – Pénztáros: Rostás 
Kriszta Tímea, Zwolle. 
A számlaszámunk: Hongaarse Protestantse Gem 
Zwoll NL46 INGB 0006 9360 50

A Zwollei Magyar Református Egyházközség 
istentiszteleteinek a helye: Lutherse Kerk, Koestraat 
2-4, Zwolle, kivéve akkor, amikor a meghívóban 
másként van említve. Info: jhermanm@gmail.com 
, Tel: 038-4233247 – Fb.: https://www.facebook.
com/refistentiszteletzwolleban/ Honlap: https://
zwolleireformatus.nl/ 

A Koestraat 2-4 szám alatti lutheránus templom a 
’De Fundatie’ múzeum mellett található. (Hátsó bejárat 
a Potgietersingel felől, ingyenes parkolás.)
Facebook adatok
Facebook oldalunkat júliusban 1051 személy követi és 
1040 embernek tetszik.

Igehirdetés. Szolgál nt. drs. Kelemen Attila Csongor.

ZEIST cserkésztelepén a szabadtéri istentiszteleten több 
mint hetvenen gyűltünk egybe 2021. június. 27-én. 

Örömteli gyermekfoglalkozásra, igehirdetésre, 
úrvacsoraosztásra és szeretetvendégségre került 
sor a jó időjárás közepette. A hagyományossá váló 
testvértalálkozó az Amszterdam, Hága, Rotterdam, 
Vianen, és Zwolle magyar gyülekezeteinek, valamint 
más hollandiai helységekből egybegyült híveknek az 
évi szabadtéri istentisztelete. Lobozár Ferencnek, a 
70. Attila cserkészcsapat parancsnok-helyettesének 
a vezetése mellett két cserkész felvonta a magyar 
zászlót, az egybegyűltek pedig elénekelték a himnuszt. 
Hívek köszöntése, Mikes Kelemen Kör tagjainak az 
üdvözlése, Szent László napi megemlékezés és az újabb 
testvértalálkozó örömteljes méltatása hangzott el dr. 
Hermán M. János nyugalmazott zwollei lelkipásztor 
részéről. Az istentisztelet további levezetését Van 
Bolhuis-Szabó Emőke lelkész testvérünk végezte. A 
filmezést és a fényképezést a Snijders családnak és 
Baranyai Andrásnak köszönjük. Makkai Rékának és 
Pásztói Zsófinak a hangszeres kántorizálást köszönjük. 
A jókedvű adakozókat, a szeretetvendegség szervezőit 
Isten áldja! 
Fényképek a zwollei egyházközség facebook oldalán 
tekinthetők meg. Remco Snijders elkészítette az 
istentisztelet videófelvételét, amit a YouTube-on osztunk 
meg: https://youtu.be/SGpg6G9Xp7A

Egyházközségünk vezető lelkipásztora: drs. Kelemen 
Attila Csongor. Missziói lelkipásztor és egyben az 
egyházközség titkára: dr. Hermán M.János. Presbiterek: 



Örömteli gyermekfoglalkozásra, igehirdetésre, 
úrvacsoraosztásra és szeretetvendégségre került 
sor a jó időjárás közepette. A hagyományossá váló 
testvértalálkozó az Amszterdam, Hága, Rotterdam, 
Vianen, és Zwolle magyar gyülekezeteinek, valamint 
más hollandiai helységekből egybegyült híveknek az 
évi szabadtéri istentisztelete. Lobozár Ferencnek, a 
70. Attila cserkészcsapat parancsnok-helyettesének 
a vezetése mellett két cserkész felvonta a magyar 
zászlót, az egybegyűltek pedig elénekelték a himnuszt. 
Hívek köszöntése, Mikes Kelemen Kör tagjainak az 
üdvözlése, Szent László napi megemlékezés és az újabb 
testvértalálkozó örömteljes méltatása hangzott el dr. 
Hermán M. János nyugalmazott zwollei lelkipásztor 
részéről. Az istentisztelet további levezetését Van 
Bolhuis-Szabó Emőke lelkész testvérünk végezte. A 
filmezést és a fényképezést a Snijders családnak és 
Baranyai Andrásnak köszönjük. Makkai Rékának és 
Pásztói Zsófinak a hangszeres kántorizálást köszönjük. 
A jókedvű adakozókat, a szeretetvendegség szervezőit 
Isten áldja! 
Fényképek a zwollei egyházközség facebook oldalán 
tekinthetők meg. Remco Snijders elkészítette az 
istentisztelet videófelvételét, amit a YouTube-on osztunk 
meg: https://youtu.be/SGpg6G9Xp7A

Egyházközségünk vezető lelkipásztora: drs. Kelemen 
Attila Csongor. Missziói lelkipásztor és egyben az 
egyházközség titkára: dr. Hermán M.János. Presbiterek: 
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Urbán Ákos gondnok, Rostás Kriszta, Szilágyi Árpád, 
Truczkai József és Tárnok Eszter Lídia. Diakónusok: 
Berekméri Annamária, Bodor József, Czimbalmos Klára 
és Truczkai Adrienn. Orgonista: dr. Robert Helder. 
Gyermekfoglalkozások vezetője: Rohaan Éva. A Zwollei 
Magyar Református Egyházközség istentiszteleteinek 
a helye: Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, Zwolle, kivéve 
amikor a meghívóban másként van említve. Info: 
jhermanm@gmail.com, Tel: 038-4233247 

Honlapunk címe: https://zwolleireformatus.nl/   
Webmester: Téglásy Sándor

A Harangszó elérhetősége: https://zwolleireformatus.nl/
zwollei-harangszo/

A számlaszámunk: Hongaarse Protestantse Gem 
Zwoll NL46 INGB 0006 9360 50
Legközelebbi istentiszteletünk dátuma: 2021, jú-
lius 25 délután 15 óra: igehirdetés, keresztelés, 
szeretetevendégség

Helyszín: Koestraat, 2-4, Lutherse Kerk, ZWOLLE

Jelentkezzünk levélben a jhermanm@gmail.com cí-
men vagy a 038-4233 247 telefonszámon.

CSERKÉSZHÍRADÓ

A Hollandiában működő 70.sz. Attila cserkészcsapat há-
lás szívvel szeretne köszönetet mondani a Református 
Egyház támogatásáért, segítségéért. Örömmel vettünk 
részt a július 11-i istentiszteleten is Zwolléban, ahol a 
kedves szavak mellett maroknyi kis csapatunk ajándék-
ban is részesült.

Júniusban szeretettel készültünk néhány érdekes prog-
rammal a Zeistben megtartott testvértalálkozón részt-
vevő gyermekek számára. Ezáltal a családok egy kis be-
pillantást nyerhettek cserkészetünk életébe. Az idei év 
nehézségei ellenére sikeres, 3 napos sátortábort is tud-
tunk szervezni csapatunknak Baarnban, egy csodálatos 
erdei környezetben, ahol különböző kihívásokat teljesí-

tettek a gyerekek. Továbbra sem adjuk fel, készülünk a 
programokkal, addig is szép nyarat kívánunk minden-
kinek.

Zeist, 2021 június 27

Zwolle, 2021 július 11-én. Istentiszteletünket köve-
tően búcsút vettünk a Nagy és Weiner családoktól. 
Lelkipásztor testvéreink a kampeni tanulmányi év 
leteltével visszatérnek Erdélybe, illetve Magyaror-
szágra. 


