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vasárnap délelõtt 10.00 órai kezdettel

az evangélikus templomban.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk
erre a jeles alkalomra!

Különös, figyelmeztetõ, Istentõl kapott jel, hogy
éppen ebben az esztendõben nemzeti ünnepünk vasárnapra esik.

Mintha maga Isten figyelmeztetne bennünket
 a naptáron keresztül is  lelki kötelességünkre!

Hívunk mindenkit együtt hálát adni azért, hogy a történelem 
vérzivataros idõszakaiban is

megtartotta, megõrizte nemzetünket
a történelem Ura, a mindenható Isten.

Hívunk mindenkit, hogy együtt könyörögjünk Hozzá
nemzetünk megújulásáért,

lelki feltámadásáért, fogyatkozó nemzetünkért.
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vkönyvünk egyik fontos témája a ke- vallás nemzetteremtõ és -megõrzõ erejét kozik meg. A korábban írástudatlan nép É resztyénség szellemi tartalma, azaz és hatását, s jelentõs lépéseket tett a ke- megtanult írni és olvasni, s ez a szellemi 
lehetõsége, illetve hatása. Közösségi és resztyénség felvétele érdekében. Halála fejlõdés számára is jelentõs ügy volt ak-
egyéni vonatkozásai vannak ennek a le- után fia, István fejezte be a mûvet. Felis- kor. Oka egyrészt az, hogy a Szentírás a 
hetõségnek, hatásnak. A keresztyénség merte, hogy ha a keresztyén Európában világirodalom egyik legjelentõsebb mû-
közösségi hatékonyságát történelmi táv- otthont akar teremteni a népének, akkor ve, másrészt pedig Isten igéjét tartalmaz-
latokban, a perszonális (egyéni) hatáso- azt meg kell szelídíteni, és ez csak a krisz- za. A bajba került ember Isten hirdetett és 
kat pedig hitre jutott emberek életrajzá- tusi tanítások elfogadásával volt lehetsé- olvasott igéje által vigasztalást nyert, lelki 
val lehet ábrázolni. Mind a kettõt nagyon ges. enyhülést talált, bátorításban volt része, 
fontosnak tartjuk, a történelmi távlatokét A történelem drámai színpadán azon- megbékélt és reménységet táplált. A Bib-
is, az egyéni életekét is. ban az egyéni síkon is megjelenik a jel- liának a csodálatos szellemisége mentette 

Ezzel tehát azt állítjuk, hogy a keresz- lem- és életformáló keresztyénség. Ist- meg a magyar népet a rettenetes mohácsi 
tyénségnek nagyon komoly szerepe van ván, a király, királlyá válása elõtt mély, vész után és török hódoltság alatt.
egy-egy nemzet történelmi távlatában, de személyes keresztyén hitre jutott. Gyak- A reformáció õszinte hazafiasságot, 
egy-egy, az igazságot õszintén keresõ em- ran olvasta a Szentírást, imádkozó lelki mély vallásosságot, tiszta erkölcsiséget 
bernek az életében is. Ennek az áldó ha- ember volt, s még Géza fejdelemnél is vi- tanított és képviselt. A reformáció külö-
tásnak – hitünk szerint – a magyarázata, lágosabban ismerte fel a keresztyénség nösen is nagy hangsúlyt helyezett az er-
oka az élõ Isten, aki mind a történelem- nemzetteremtõ, -megtartó, -megõrzõ sze- kölcsre. Ebben a történelmi korszakban 
nek, mind az egyéni sorsoknak az Ura. repét. A bizonytalan törzsi szövetségek- megint csak azt lehet állítani, hogy a ke-
Ám olyan Ura, aki szabadságot biztosít bõl õ teremtett egységes szellemiségû resztyénség mentette meg a Kárpát-me-
az ember számára történelmi és egyéni nemzetet. S ezt az egységet nem a nyelv dence népét, magyarságát attól, hogy lel-
vonatkozásban is. Azaz az ember akár egysége, hanem a Lélek egysége terem- kében összeroppanva elsüllyedjen a tör-
történelemi méretekben, akár egyéni sí- tette meg. ténelem emésztõjében.
kon fellázadhat a történelem Ura ellen, s Minden tárgyilagos, ideológiai elõíté-
annak következményeit magának kell el- letektõl nem elvakított szemlélõnek tisz- III. rész

S a jövõszenvednie. Történelmi méretû, Istenel- tességgel meg kell állapítani a keresz-
keresztyénsége?lenes lázadásoknak sok millió áldozat tyénség hallatlan és páratlan szerepét a 

volt a következménye (fasizmus, kom- magyar nemzet és állam létrejöttében, ki-
Csak nagy vonalakban érintettük a munizmus sok millió ártatlan embert ál- alakulásában, sõt megmaradásában is.

magyar történelem és a keresztyénség dozott fel az emberi agresszió és brutali-
különös találkozási pontjait, de megálla-tás ördögi oltárán), az egyéni szintû láza- II. rész
pítható, hogy a keresztyénség kétszer ha-A reformáció keresztyénségének dások kockázata pedig az örök üdvösség 
lálos veszedelembõl mentette meg a ma-szerepeeltékozlása.
gyar nemzetet. Még abban az esetben is, 

A keresztyénség másik óriási szerepe ha a történelem lezárt valósága nem is-
és szolgálata a magyar történelem 16–17. meri a feltételezéseket, meg kell állapíta-A keresztyénség szerepe
században következett a török hódoltság nunk, hogy a honfoglalás utáni, majd a a magyar történelemben
idején. A mohácsi vész katasztrofális ha- mohácsi vészt követõ korszakban a ke-

I. rész tásáról szükségtelen írni, mindenki elõtt resztyénség nemzet- és embermegtartó 
A keresztyénség felvétele világos. A más vallású, nemzeti létünket ereje mutatkozott meg.

a honfoglalás után is fenyegetõ török hódoltság idején a pro- Amikor emlékezünk a 2000 éves ke-
testáns prédikátorok tartották a lelket a resztyénségre és az 1000 éves magyar ha-

Õseink már az elsõ, Kr. u. évezred elsõ három részre szakított oroszág népében. zára, akkor szomorúan kell látni a lelki 
felében is találkoztak a keresztyénséggel, Felmérhetetlen jelentõségûek a bibliafor- megroppanás, a leépülés magyar valósá-
méghozzá annak bizánci változatával. dítások, nyelvteremtõ erejük klasszikus gát. Bajban levõ nemzet vagyunk. Nem-
Kr. u. 527-ben vagy 528-ban a hun nép igazságnak számít ma már. Többféle bib- csak népességünk fogyása riasztó, de a 
egyik vezére Konstantinápolyban meg- liafordítás volt ebben az idõben (Komjá- maradék lelki-szellemi, egészségügyi ál-
keresztelkedett. Ekkor még a hatás más thy Benedek, Mizsér Gábor, Sylvester Já- lapota is. Betegségek, drogok, alkoholi-
jellegûnek tekinthetõ, mint alig 500 évvel nos, Heltai Gáspár és még mások is), de a zálás mértéktelensége, öngyilkosaink ret-
késõbb, de „a magyar õsmonda néhány legteljesebb és tisztelendõ fogalommá tenetesen elszomorító jelei egy beteg 
részlete bibliai ihletettségû”, amibõl az (Károli) Károlyi Gáspár, a gönci prédiká- nemzet beteg lelkületének. De az élet mi-
következik, hogy a „magyarság már a tor bibliafordítása vált. 1590-ben történt nõsége, átlagos hosszúsága, illetve rövid-
honfoglalás elõtt, a Fekete-tenger melléki mindez, Vizsolyban, ahol Károlyi Gás- sége (összehasonlítva a nyugattal), a be-
hazájában megismerkedett a Bibliával” párnak egy tanító, Pelei János volt a segít- széd szennyezettsége, etikai vákuumok, 
(Nemeskürty István: A bibliai örökség. A ségére. kiégett egzisztenciák, leépült vagy erõsen 
magyar küldetéstudat története, 22. o.). A reformátorok nagyon nagy hang- leépülõ személyiség-nyomelemek, 

Igazi szerepe és hatása a keresztyén- súlyt helyzetek arra, hogy minél többen mind-mind riasztó jelei a nagy szellemi 
ségnek az államalapításhoz kötõdik. Már olvassák a Bibliát, s ennek lelki haszna az 
Géza fejedelem is felismerte a keresztyén ember lelki tartásában és erejében mutat- Folytatás a 3. oldalon

bajnak

A keresztyénség lehetõségei
Múltban és jövõben

a

Ribár János:
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Az Orosházi
Evangélikus Egyházközség nevében

KÉSEI UTÓDOKNAK!

1744-ben ezt a települést, melynek Orosháza a neve,
hitük miatt elûzött evangélikusok alapították.

Aggódó, mégis reménykedõ szeretettel köszöntünk Titeket, remélve számotok-
ra egy boldogabb, békésebb világot! Megbocsátó szeretettel gondoljatok ránk, 
különösen, ha körülményeiteket jelenünk hibáival megnehezítettük volna!
A történelem Urának különös csodája, hogy egy nehéz történelmi idõszak után 
éppen Szent István szobrának alapkövét helyezhetjük el 2000. július 28-án, pén-
teken délután Orosháza városában. A történelem valóban tanít, s a lecke szent, 
mert Istentõl van!
A szobor felszentelésének napján, 2000. augusztus 20-án, vasárnap, a magyar 
nemzet millenniumi ünnepén az evangélikus templomban Szokolay Sándor ze-
neszerzõ hitvalló mûve hangzik fel: „Jobbítsd a Nemzetöt!” címmel.
Legyetek istenhívõk, embertisztelõk, teremjétek a LÉLEK gyümölcseit (Újszö-
vetségi Szentírás, Galata levél 5,22–23.) „Boldogok a szelídek, mert õk öröklik a 
földet” – mondta a Názáreti Jézus Krisztus a Hegyi Beszéd elején. Ámen!

Orosháza, 2000. július 21.

JANTOS ISTVÁN egyházközségi felügyelõ
KOSZORÚS OSZKÁR egyházmegyei felügyelõ

RIBÁR JÁNOS lelkész, esperes
NAGY ERVIN segédlelkész

NAGY ERVINNÉ segédlelkész
SKORKA KATALIN lelkész

Az üzenet a „Kései Utódoknak” szövege a négy lelkész kollektív munkájának eredménye. 
Ezt a szöveget helyeztettük el 2000. július 28-án, pénteken délután a város leendõ Szent 
István-szobrának alapkövébe. Szeretettel ajánljuk minden kedves Olvasónk figyelmébe!

Babits Mihály

ÁLDÁS A MAGYARRA

Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlõ volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egytest a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.

Máskor is hevert már elkötözött tagokkal.
Zsibbadtan alélt a balga erõszakkal.
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,
futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta ami soha el nem veszett.
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.

Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre,
bár a világ minden fegyvere õrizze.
Mert erõs a fegyver és nagy hatalmasság,
de leghatalmasabb mégis az igazság.
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja:
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.

Él a nagy Isten és semmise megy kárba,
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebbõl tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erõs elõtt meg ne hunyászkodna.

Erõs igazsággal az erõszak ellen:
igy élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tünnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...

1938. november 2–6.

Folytatás a 2. oldalról ányában rejlek, és nem veszi észre, hogy 
önpusztításának, önsors-rontásának, 

bajnak, amit az okozott, hogy nemzetünk nyugtalanságának, idegességének, be-
nagyon nagy részben elveszítette az ed- tegségeinek, boldogtalanságának oka a 
dig megõrzõ erejét igazoló keresztyénsé- lélek hiányában, mégpedig Isten Lelké-
get, vallást, hitet. 1956 óta napjainkig nek hiányában elsorvad az emberi lélek 
mintegy 5 millió abortusz! 5 millió ma- is. Elõbb vagy utóbb az élni kívánó ember 
gyart pusztítottunk el. Ez is holocaust! és nemzet újra felfedezi a Bibliát, a ke-

Újra nagyon aktuális a keresztyénség resztyénséget, azaz Jézus Krisztust.
mondanivalója: arról, hogy kicsoda az 
ember, mit jelent valójában az, hogy férfi 

Ez az írás az Orosházi Evangélikus Általá-és nõ, család és gyermek. Mit tudna adni 
nos Iskola és Gimnázium 2000-ben kiadott ma a keresztyénség a mai magyarság-
évkönyvében jelent meg a 9. oldalon. Szerzõ-nak? Pneumatikus (isteni) szellemi töl-
ként abból a feltételezésbõl indultam ki, hogy tést, spirituális dimenziót, azaz: valami-
az iskolai évkönyvvel nem rendelkezik min-ért élni küldetéstudattal. Csak akkor van 
denki, aki a millenniumi Harangszó újság bir-értelme az emberi életnek, ha él valami-
tokába jut. Az Évkönyv egyébként beszerez-ért, azaz nemes célt tud maga elé tûzni.
hetõ iskolánk Hivatalában, és egyéb érdekes Móricz Zsigmond mondotta: „rekreá-
írásokat is a T. Olvasók figyelmébe ajánlunk cióra, újjászületésre van szükség. S ennek 
szeretettel. Azok megértésére számítunk, akik az újjászületésnek újra csak a Biblia lesz a 
az említett évkönyvnek is birtokában vannak, forrása és a keresztvize.” A nagy magyar 
hogy újra találkoznak „A keresztyénség lehe-író azonban ezt is hozzátette még: „Ha 
tõségei” címû írásommal.lesz, aki fel tudja olvasni a világnak az 

igazság tiszta felfogásával.”
[Ribár János esperes]A 2000 éves keresztyénség újra kínálja 

örök értékeit egy olyan nemzetnek, ame-
lyik éppen az ideiglenes anyagiasság mo-
csarában fuldoklik, és botor módon hiszi, 
hogy minden baja a pénz, a gazdagság hi-

KIK A BOLDOGOK?

„Boldogok a lelki szegények,
mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak,
mert õk megvigasztaltatnak.
Boldogok a szelídek,
mert õk öröklik a földet.
Boldogok, akik éheznek és 
szomjaznak az igazságra,
mert õk megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok,
mert õk irgalmasságot nyernek.
Boldogok a tiszta szívûek,
mert õk meglátják az Istent.
Boldogok, akik békét teremtenek,
mert õk Isten fiainak neveztetnek.
Boldogok, akiket az igazságért 
üldöznek, mert övék a mennyek 
országa.
Boldogok vagytok, ha énmiattam gya-
láznak és üldöznek titeket, és minden-
féle rosszat hazudnak rólatok.
Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalma-
tok bõséges a mennyekben, hiszen így 
üldözték a prófétákat is, akik elõttetek 
éltek.”
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az 
emberek elõtt, hogy lássák jó cseleke-
deteiteket, és dicsõítsék a ti mennyei 
Atyátokat.”
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ellegzetes alakja városunknak Ve- Tudományos alapossággal deríti ki a volt gált idõszaknál késõbbi idõpontban ke-J rasztó Antal. Aki nem ismeri, lobogó malomhelyeket és malomneveket, doku- rült ide.
õsz hajáról ítélve amolyan mûvészféle mentumait szöveghûen közli. Csak záró- Aki szeret visszatekinteni a múltba, s 
embernek nézi. Valójában azonban nem jelben jegyezzük meg, hogy 1852-ben 5 szeretné tudni, milyen szerepet töltöttek 
mûvészféle, hanem mûvész. A szó és az szárazmalma volt Orosháza községnek, 4 be az orosháziak életében a szárazmal-
írás mûvésze. Négy verseskötete után az pedig az evangélikus egyháznak. Az mok és szélmalmok, olvassa el a könyvet. 
utóbbi idõben évente letett asztalunkra 1870-es évektõl kezdve a gõzmalmok ki- Ez a kiadvány a legjobb hely- és ipartörté-
egy-egy jelentõs helytörténeti kiadványt. szorították a kezdetleges felszereltségû neti, ugyanakkor néprajzi hagyományo-
Egykori munkahelye, a Vas-Mûanyag szárazmalmokat és szélmalmokat. Oros- kat is ötvözi. Nagy Gyula bácsi, a nemrég 
Ipari Szövetkezet történetének közreadá- házán 1891-ben bontották le a mai refor- elhunyt múzeumigazgató, aki életében 
sa mellett három hiánypótló könyvet írt, mátus templom helyén állt utolsó szá- klasszikussá vált, vagy dr. Gulyás Mihály 
amelyek a városismeret nélkülözhetetlen razmalmot. A legkésõbbre megmaradt volt polgármester, aki a baromfifeldolgo-
forrásai. Szorgalmas és céltudatos ember, szélmalom pedig 1912-ben égett le. zás történetét írta meg, bizonyára szívbõl 
minden sorával a minõségre törekszik. Vannak olyanok, akik a helytörténeti gratulálna a szerzõnek. Helyettük ezt mi 
1996-ban az orosházi temetõkrõl jelent munkák tanulmányozását a „Felhasznált tesszük meg.
meg egy könyve, 1997-ben Zomba és irodalom” címszónál kezdik. Verasztó itt A millenniumra kiadott könyv megje-
Orosháza kapcsolattörténetét dolgozta 42 könyvet és 24 tanulmányt sorol fel. lenését többen támogatták, köztük az 
fel, s a legújabb most az orosházi száraz- Ezen kívül a Gyulán lévõ megyei levéltár- Evangélikus Egyház is, amiért az író kö-
malmokról és szélmalmokról szól. ban õrzött Orosháza község Tanácskoz- szönetet mond. A kötetet lektorálta az 

A folyóvizektõl távol fekvõ falvakban mán yi j egy zõk öny vei t is  elo lva sta  orosházi származású tudós, nyugalma-
– így 1747-tõl Orosházán is – szárazmal- zott megyei múzeumigazgató, dr. Szabó 
mokat építettek. Ezek a kerek vagy sok- Ferenc. A felelõs szerkesztõ Fülöp Béla, a 
szögletû épületek jellegzetes színfoltjai tördelõszerkesztõ Fülöp Zsolt, a fotókat 
voltak a magyar településeknek. A föld- Kecskeméti Krisztina készítette.
mûvelõk a kenyeret adó gabonaféléket a 
malomba vitték, az õrlõkövek közül liszt (Verasztó Antal: Az orosházi szárazmalmok, 
és korpa került ki. A szárazmalmokban szélmalmok nyomában 1744–1891 · Oroshá-
körben járó lovak vagy ökrök forgatták a za, 2000, Helios Kiadó · 208 lap + 23 lap mel-
malomköveket. léklet · Ára: 990 Ft)

A patakban szegény területen a szá-
razmalmok vetélytársa volt a szélmalom, 
de ebbõl kevesebb volt mifelénk. Ki gon-
dolná, hogy a mainál sokkal kisebb lélek-
számú és beépítettségû Orosháza terüle-
tén például 1815-ben 22 szárazmalom, 1 

1820–1880-ig, a képviselõ-testület köz-olajütõ és 1 szélmalom szerepelt a nyil-
gyûlési jegyzõkönyveit 1891-ig. Az Oros-vántartásokban. 1852-ben 10 szélmalom 
házi Evangélikus Egyház levéltárában is volt, darálni elég volt egy kis ájer, mitõl a 
legalább két évig kutatott végig hetente vitorla kajlogott – írja Verasztó. Elképzelni 
több délelõttöt, átnézte a vizsgált idõszak is gyönyörûséges: 150 éve az orosházi 
keresztelési, esketési és halotti anyaköny-gyerekek a szélmalmok vitorláinak kajlo-
veit, a számadási könyveket, az eljegyzé-gását nézték. Mint Hollandiában.
seket és móringolásokat jegyzõ könyvet, Könyvében Verasztó áttekinti a szá-
mindenféle iratokat és lajstromokat.razmalmok krónikáját, ír a malmok adás-

Áttanulmányozta a helyi római katoli-vételérõl, a szárazmolnárokról, s az elle-
kus és református egyház esketési, vala-nük benyújtott panaszokról. A malom- és 
mint halotti anyakönyveit, néhány évfo-verembaleseteket 120 év halotti anya-
lyamnyi Orosházi Újságot. Ennnyi mun-könyveinek átnézése után összesítette. 
ka láttán megemeljük kalapunkat a szer-Innen tudta meg, hogy 1868-ban apai 
zõ elõtt.nagyapjának egyik testvérét, szegény kis 

Ha figyelmesen járkálunk Orosházán, Verasztó Erzsikét 7 éves korában össze-
egy-két malomkövet fölfedezhetünk. Ve-törte a szárazmalom köve, s meg is halt. A 
rasztó Antal 36 malomkõ „lelõhelyét” írta malomtüzek is önálló fejezetet kaptak, 
le, csak úgy mellékesen. Hiszen ezeknek ugyanúgy a szélmalmok és szélmolnárok 
a malomköveknek jó része az általa vizs-munkássága, valamint az olajmalmok. 

Az orosházi szárazmalmok,
szélmalmok nyomában 1744–1891

Verasztó Antal millenniumi könyvérõl
A

Koszorús Oszkár:

A magyar nyelvben és 
nemzetiségben sajátságos erõ rejlik, 
mi ha nem volna, már régen 
enyésznie kellett volna, ha tudjuk 
történelmünkbõl, miként kellett 
átesnünk nyolcszáz év alatt elsõ 
Istvántól kezdve máig.
Nincs ugyanis nemzet, melynek 
elenyészésére oly számos és kedvezõ 
körülmények összemunkáltak volna. 
És a magyar nemzetiség annyi 
viszontagság közt fennmarada;
ez reményt nyújt, hogy élni fogunk, 
ha még fenyegetõbb elemek 
tornyosodnak is fölinkbe, mint azok, 
melyek már mutatkoznak, hacsak 
önmagunk nem gyilkoljuk meg 
magunkat.

Táncsics Mihály
(1847)
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„Áldás, hála és dicsõség tot Konstantinápollyal”. Ezzel a megálla- Ugyancsak a krónikák tanúsága szerint 
pítással mind idõben, mind taktikailag Szent Istvánt római katolikusnak keresz-térjen nevedre égi Fölség,
kicsit ellentétben van az ugyancsak len- telték meg.hogy eddig örzéd a magyart.”
gyel Malecki megállapítása: „… a magya- A román történetírásban a magyarok (Sántha K. 1896)
roknak valószínûleg egy kisebb létszámú megjelenését Erdélyben a 10. századra te-
törzse elõbb csak egyes keleti szlávokat szik, de kimondva, hogy csak kis létszá-
hódított meg és gyakorolt rajtuk uralmat. múak voltak. Ez a kis létszámú csapat 936-ban az orosházi M. Kir. Polgári 
S csak késõbb nyomultak be a szláv né- harcba keveredett az ottani vajdasággal. 1 Fiúiskola II/a osztályában a mate-
pek nyugati és déli ága közé.” Így a len- Szerintük a magyarok kis létszámát az matikát Kun Péter tanár úr tanította. Az 
gyelek által írt történelem nem sokban tér mutatja, hogy az erdélyi honfoglalás kori elsõ órát így kezdte: „Idefigyeljetek, pu-
el a miénktõl. sírokból csak csekély számú volt a ma-pákok! Jól jegyezzétek meg, az egyetlen 

A cseh történelmi írások egészen más gyar. Ennek az az oka, hogy a románok ál-igazi tudomány a számtan, mert 2x2 
hangúak. Elkeseredetten írja Palacky tal megadott temetõi sírok nem temetõ-Moszkvában is, Amerikában is 4. Más, 
1926-ban, hogy a magyarok elsöprõ gyõ- feltárással, hanem ún. leletmentéskor ke-úgynevezett tudomány nem igazi, mert 
zelmet arattak a morva seregek felett: „A rültek elõ. Például a zilahi temetõ 3 sírso-például a történelemben ugyanannak az 
magyarok betörése és megtelepedése rából csak 5 sírt tártak fel és mentettek eseménynek az ismertetése attól függ, 
Magyarországon az egész történelem meg. Így ott „csak” 5 magyar sír volt, ezt hogy melyik országban és fõleg milyen 
legfontosabb tényei közé tartozik, és év- állítják. E mellett azt is írják, hogy nem-érában íródott, a szerint változik.”
századokon át nem sújtotta ennél na- csak Erdélyben, hanem a Duna-Tisza kö-Ez a régi tanári megállapítás jutott 
gyobb csapás a szláv világot. A szkíták, a zén is sûrû, románok által lakott települé-eszembe, amikor Zsoldos Attilának a mil-
szarmaták, a hunok és mások elszlávo- sek voltak. Román települések sem a hon-lecentenáriumra írt munkájában a követ-
sodtak, de a magyarok nem. Hogy csak a foglalás kori Erdélyben, sem a Duna-Ti-kezõt olvastam: „Amit a külföldi tan-
magyarok nem osztozkodtak ezeknek az sza közén nem lehettek, mert ha ez így könyvekben (a magyar történelemrõl) ol-
elõdeiknek sorsában […] nem nagyobb lett volna, akkor a korabeli források emlí-vashatunk, sokszor lehangoló. Jobb eset-

ben érdektelenséget tükrözõ, tudatlan- erejükben kell keresni, hanem egyéb sajá- tenék. Ezen túlmenõen az avarok, bolgá-
rok, besenyõk között ilyen nevû letelepe-sággal keveredik, […] de nem ritka a lep- tos létükben, körülményeikben.” Ez a 
dett nép megmaradása is kizárt, tehát lezetlen ellenszenv, a tudatos ferdítés.” megmaradási megjegyzés jól összecseng 
nem igaz. Azt is írják, hogy Gelon nevû Ezért nem találtam 1994-ben a Vereckei- a francia Musset megállapításával (lásd 
oláh fejedelemség (vajdaság?) létezett ek-hágónál semmi nyomát az 1896-ban állí- késõbb).
kor Erdélyben: „Gelon vezér gyenge volt, tott emléktáblás oszlopnak, amely Árpád Érdemes  összehasonlí tani Palacky 
ezért a besenyõktõl, kunoktól sokat szen-és hõs vitézeinek egyik bejöveteli helyét (1926) elõzõekben idézett megállapítását 
vedett.” Ez az állítás anakronisztikus és örökítette meg. Pedig ez a tábla csak egy a késõbbi Prazák (1993) szavaival. Pa-
mese, mert a besenyõk csak a honfoglalás történeti tényt rögzített. 1939 telén itt, az lacky szerint: „Az elsõ támadások még 
elõtt jártak e vidéken, a kunok pedig csak akkori lengyel–magyar határon, fogad- véresebbek voltak, mint a hunoké”, azaz 
a 11. században. Így Gelon vezérnek 200 ták testvéri öleléssel a lengyel határõrök a gyõztek. Ezzel szemben Prazák így ír: „A 
évig kellett volna uralkodnia!Kárpátalját visszafoglaló magyar katoná- magyarok 200–500 ezer fõvel 892 óta tá-

A román történészek szerint a magya-kat. Késõbb, 1939 õszén, a vesztes né- madták a morva birodalmat, de vereséget 
rok csak a Vereckei-hágón jöttek be, mert met–lengyel háború alatt ezen a hágón szenvedtek, legyengültek és ezért a mor-
ott van sok korabeli magyar sír. A sem-menekültek a lengyelek Magyarország- va állam letelepítette õket”. E két cseh tör-
legesnek tekinthetõ Bécsi Képes Krónika ra, ahol testvéri szeretettel fogadtuk õket. ténész állítása ellentétes egymással. A ha-
szerint a magyarok a Keleti Kárpátok szo-Még Orosháza fõterére is eljutott kis, ka- zai és egyéb külföldi történelmi leírások-
rosain érkeztek Erdélybe és onnan az Al-tonai autókkal egy lengyel alakulat. Ezek hoz Palaczky írása áll közelebb.
földre.elõrebocsátása után nézzük, mit írnak a A szlovák Hloznik-Hlozansky szerint 

A dákoktól való származás több mint magyar honfoglalásról a külföldi történe- kétféle: fehér és fekete magyarok voltak. 
vitatható, mert dákokat sem találhattak lemkönyvek, a Magyar Tudományban, A fehérek Magyarországa a Dunántúlra 
Erdélyben a magyarok. Ugyanis a római-1995-ben megjelent tanulmányok alap- és a szlovák területre terjedt ki, voltakép-
ak az öldöklõ háborúkban annyira kiir-ján. pen szláv állam volt. A mai magyarok, a 
tották a dákokat, hogy Traianusnak 105-A lengyel történelemtanítás 1877-ben keletiek, a fekete magyarok utódai és 
ben, az akkori (római) világ mindén ré-még alig emlékezik meg a magyarokról. ezek az uhorok, akik nem pogányok, ha-
szébõl kellett telepeseket toboroznia és 1927-ben Bobrzyski már részletesen fog- nem ortodox keresztények voltak. Sasi-
azokkal népesítette be Erdélyt. Így a több-lalkozik a honfoglalással, amikor is ezt ír- nek, az ugyancsak szlovák történész ezt 
ségi betelepülõk az esetleg túlélõ csekély-ja: „… a magyar törzsek rárohantak a az állítást azzal tetézi meg, hogy Árpád 
számú dákokat 700 év alatt asszimilálták szlávokra és az erre mindig kész német fia nem Zoltán, hanem Zaltas, azaz a 
volna. Így dák leszármazásról sem be-segítséggel megsemmisítették a nagy szláv Zlatos volt. Még Szent Istvánról is 
szélhetünk (lásd késõbb az osztrák Kro-morva államot. […] A Közép-Duna táján azt állítja, hogy szláv volt. Egyetlen 
nes írását).megtelepedve szétválasztották a szlávsá- krónika sem ír ehhez hasonló valótlansá-

got északnyugatira és délire, megszakít- got, ellenben azt határozottan állítják, 
Folytatás a 6. oldalonva a morva, a cseh és a szlovák kapcsola- hogy a magyarok pogányok voltak. 

A magyar államiság ezredéves ünnepére
Szemelvények a magyar honfoglalásról a külföldi történetírások tükrében

A

Dr. Kiss A. Sándor:
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Folytatás az 5. oldalról pítással. Az államalapítást Géza fejede-
lem kezdte el, s István király folytatta, de 

A román történetírás kétes megbízha- csak Szent László és Könyves Kálmán 
tóságára érdemes idézni Papa (1991) ro- alatt teljesedett ki.
mán kutató megállapítását: „… a rend- A magyarok 906-ban elfoglalták a 
szeres kihagyások és az adatok irányított nagy Moraviát és „sikerült államot alapí-
válogatása nyomán csak azokat az infor- tani és saját nyelvüket, kultúrájukat meg-
mációkat veszik át, amelyek egy prekon- õrizni”. Imaoka arra is felhívta a figyel-
cipiált rekonstrukciónak kedveznek. Ez met, hogy a „Hungary” szó etimológiája 
viszont egyértelmû a történelemhamisí- nem a „hun”, hanem az „onogur” nép-
tással.” névbõl vezethetõ le.

Az osztrák Dümmler azt írja, hogy az A bizánci III. Constantinus császár 951-
„Ungria”-iak 862-ben tûnnek fel a frank ben történt halála elõtt ezt „írta”: „a bese-
végeken. 892–93-ban legyõzik a bolgáro- nyõk ezelõtt 55 évvel foglalták el Etel-
kat és a frank végeken 894-ben lépik át a közt”, azaz 896-ban. Ugyancsak õ „írja”, 
Dunát. hogy a morva birodalom Szvatopluk 

Engel (1797) szerint a menekülõ ma- uralkodása alatt, 895-ben még békében 
gyarok, a besenyõktõl ûzve, a keleti Kár- élt. Így a honfoglalás valóban 896-ban tel-
pátokon át is jönnek és ezek letelepedett jesedhetett ki.
utódai a székelyek. Krones (1876) azt ál- Elõbbieket szemügyre véve megálla-
lítja, hogy a magyarok betelepedése píthatjuk, hogy a nem baráti elemek – 
ugyanazon hágókon történt, mint ame- bárhogyan is magyarázzák a honfoglalá-
lyeken a hunok és az avarok is bejöttek. sunk körüli eseményeket – egyike sem 
Szerinte „akkoriban Kelet-Magyarorszá- vonja kétségbe, hogy a honfoglalás 896-
gon és Erdélyben szarmata-szláv népek ban, Árpád fejedelem vezérlete alatt tör-
éltek, mint ez a helynevekbõl is követke- tént.
zik. A román nép csak késõbb, döntõen Most, hogy Kr. u. 2000-ben visszaem-
dél felõl bevándorolva kerülhetett ma- lékezünk, meg kell állapítani, hogy egy 
gyar fennhatóság alá”. Köztudott, hogy ország államiságának ezredéves megün-
az erdélyi földesurak a havasalföldi oláh- neplése bizonyára egyike a legritkább 
okat telepítettek földjükre, de ez már jó- eseményeknek. Vajon a világon hány ál-
val késõbb történt. lam tud ilyen múltat felmutatni? A ma-

gyar nemzet a keleti ismeretlenségbõl jött A francia Thiery azt írja, hogy „bese-
a nyugati világba. Itt – mint jövevény – nyõk támadása miatt Árpád és leszárma-
országot, államot hozott létre olyan he-zottai vezérletével a biztonságos Duna-
lyen, amelyen azelõtt vándor népek medencébe nyomulnak be a magyarok. 
özönlöttek végig, birodalmakat, nemze-Megtámadják Szvatoplukot, majd vissza-
teket semmisítve meg, de megmaradni vonulnak Erdélybe, és tisztes távolból kö-
mégsem tudtak. Csak a magyar volt ké-vetik Arnulf frank uralkodó és Szvatop-
pes arra, hogy e szent hazában tartósan, luk fiai közötti hatalmi harcot”, hogy a le-
örökre fennmaradjon. Amit Attila szer-gyengült ellenfelet könnyebb legyen le-
zett, az sem maradhatott meg, amit Szent gyõzni.
István kezdett el, az még mindig fennáll. Musset (1965) francia történész szerint 
Csodálatos dolog ez. Attila Isten ostora a honfoglalás egy üldözött kis nép tuda-
volt, Szent István Krisztus apostola, aki tosan elõkészített tette volt. Magyaror-
elpusztíthatatlan államot alapított. Mi-szágra 895-ben észak- és délkeleten átkel-
csoda „véletlen”, hogy Krisztus születé-ve a Kárpátokon behatoltak a Duna-me-
sének és a mi államiságunknak ünneplé-dencébe. Musset véleménye, hogy a ma-
se egybeesik. Isten keze tartott fenn ben-gyarság megmaradása „különlegességében és 
nünket, vezérelt ki Ázsiából és tett védõ-eredetiségében” keresendõ, mai napig is 
bástyájául a keresztény Európának, a ke-megmaradt és bizonyos egzotikumként 
let és a hatalmas iszlám ellenében. Mégis, hat a nyugati népek szenében. Osztozik 
mi lett a „jutalom” a védelemben kiontott ezzel a véleménnyel Sayous (1876) fran-
rengeteg magyar vérért? Trianon. Azt a cia kutató, amikor ezt írja: „Az Európában 
földrajzilag, gazdaságilag egységes és vi-feltûnt (magyar) nép, hogy nem jutott a hun, 
rágzó államot, a Kárpátok övezte terüle-avar és szláv népek sorsára, hanem megma-
tet szétdarabolták, éppen 80 évvel ez-radt mind a mai napig, sajátos nyelvi elkülö-
elõtt.nültségének köszönhetõ”.

Ünnepel a magyarság, ünnepel az A japán Imaoka Dzsuicsire (1958) ezt 
egész világ, de ne feledjük, a honfoglalás írta: „… a magyarok a 9. század végén Ár-
és az államalapítás csak nekünk, magya-pád vezetésével Etelközt elhagyták. 896-
roknak ünnep, akik a honfoglaló Árpád ban átlépték a Kárpátok hágóit és így tör-
magyarjait és Szent István kereszténysé-tént a honfoglalás”. Tehát az 1914 óta a 
gét tudjuk és valljuk magunkénak. Az magyar történelem és kultúra kutatója 
utódállamok csak acsarkodó irigységgel szerint is nemcsak a Vereckei-hágón át 
tekintenek ránk.jöttek be a magyarok. Szuzuki Hirokazu 

Köszönjük Neked Istenünk, hogy (1995) azt a megállapítást teszi, hogy a 
mindeddig megtartottál minket!honfoglalás még nem azonos az államala-

LÉGY EMBER, ez a cél - légy 

magyar, ez a legjobb eszköz.

Ez a mondat azon legfõbb elv, 

mely alá helyezem minden 

politikai felfogásom, minden 

elhatározásom, minden 

mûködésem; azon elv, melybõl 

kiindulva határozom meg 

jelentõségét, értékét mindazon 

eseményeknek és viszonyoknak, 

melyek hazámra, nemzetemre 

befolyással vannak, s melyek 

eszközlik, hogy nemzetem az 

összes emberiségben neki jutott 

helyzetét és szerepét kellõleg 

betölthesse.
Magyar vagyok, s e gondolattal 

elválhatlan kapcsolatban azon 

szent meggyõzõdésben élek, hogy 

bennem mint magyarban oly 

sajátságok, annyi erõ és képesség 

rejlik, hogy mint ilyen, leginkább 

közelíthetem meg az ember azon 

kifejezését, melyet a gondviselés 

magyar nemzetiségemben 

magának célul tûzött ki.
Nemzetiségemben oly eszközöket 

látok kezeim közé letéve, melyekkel 

legbiztosabban közelíthetem meg 

ember lenni; oly eszközöket, 

melyekkel az illõ méltóságot 

legigazságosabban nyerhetem el,

s melyek által tehetségeimet 

leghatályosabban fejthetem ki; oly 

eszközöket, melyekrõl lemondani 

annyi volna, mint megtagadni 

emberségemet, elárulni 

önmagamat, megbénítani, láncra 

verni a gondviseléstõl nekem adott 

szabad akaratot, bemocskolni az 

isteni szellemet, mely különbözõvé 

teszen azon sártömegtõl, melyet 

kénye-kedve szerint alakíthat 

minden kóbor lélek.
Magyar vagyok, ez politikai s 

társaséleti hitvallásom. Büszke 

vagyok nemzetem nagy erényeire, 

s nem szégyellem osztozni még 

hibáiban is. Vajha méltó fia 

lehetnék nemzetemnek!

Deák Farkas

(1861)
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zép és megtisztelõ feladatot kapott Május végére tudtuk a teljes mûvet szerûsítve: az „ezredforduló üzenete-S az Orosházi Madrigál Kórus (és a megismerni. ként” az ezer év történelmének a ma em-
Kodály Zoltán Gyermekkar) a „Jobbítsd a Következhetett az elsõ összpróba a beréhez szóló tanulságairól: erkölcsi tisz-
Nemzetöt” címû kamarakantáta bemuta- gyermekekkel. Nagy élmény volt, ami- taság, erkölcsi megújulás kell a fennma-
tására való felkéréssel. Sok Szokolay-mû- kor (majdnem) teljes egészében elõször radáshoz. Élj az isteni parancsok szerint, 
vet énekeltünk már, melyek mind nagy szólaltattuk meg a mûvet, kiegészülve a kérd Isten bocsánatát az elkövetett bûnö-
feladat elé állították a kórust, így izgatot- csil logó  gyer mekk ari hang záso kkal . kért, ne légy kevély, élj szeretetben em-
tan vártuk februárban a mû kottáját. Már Majdnem teljes volt a mû megszólaltatá- bertársaiddal, adj hálát Istennek megma-
az elsõ, ismerkedõ próbákon kiderült, sa: hiányzott még az orgonakíséret. radásunkért, könyörögjünk nemzetünk 
nem is olyan nehéz a mû, de tudtuk, sok Még nagyobb élményt jelentett június boldogulásáért – jobbítsuk magunkat és a 
munka lesz vele. közepén minden résztvevõ számára a nemzetet!

Az elsõ, ami feltûnt: a szólamok dalla- próba a szerzõvel, Szokolay Sándorral. A zene hangulatában pontosan követi 
mossága, ezért könnyen érthetõ lesz a Az addig, leginkább zenei megoldásokra, a szép, veretes szöveg tartalmi mondani-
hallgató számára is ez a zene. A tanulás- a szólamok nehézségeinek leküzdésére valóját. A drámai pontokon a hangzás is 
hoz azt a módszert választottuk, hogy a való törekvések egyszeriben fényt, értel- keményebb, mely „kitisztul”, megnyug-
mûvet kisebb részekre osztva egy-egy met kaptak a szerzõ instrukciói alapján. szik, feloldódik a tartalomnak megfelelõ-
egysé get szóla mprób ákon tanul tunk Ennek nyomán még nagyobb lelkesedés- en.
meg. Minden negyedik próbán összejött sel és alapos munkával készül kórusunk A mû jól énekelhetõ, mert a zenei rit-
a kórus és elénekeltük együtt a megtanult az augusztus 20-i bemutatóra. mus pontosan követi a beszéd, a szavak 
részt. Az összpróbákon derült ki, a nehe- Szokolay Sándor „Jobbítsd a Nemze- ritmusát, ettõl érthetõbbé lesz a szöveg, 
zebb, vagy a „furcsább” hangzású szó- töt” címû kamarakantátáját (Op. 148) a ami különösen fontos egy ilyen, érzel-
lamrészek az egészbe illesztve szép össz- város felkérésére írta az orosházi millen- mekben és mély gondolatokban gazdag 
hangzáshoz vezetnek. Így fokról fokra niumi ünnepségre, az orosházi Madrigál mûnél.
megismerve a mûvet, hozzászokva a Kórus és a Kodály Zoltán Gyermekkar Köszönjük Szokolay Sándornak ezt a 
hangzáshoz és hangulatához, kezdték él- (vezetõje Dinnyés István) részére, orgo- szép mûvet, mely érzésünk szerint a Szo-
vezni a próbákat azok is, akik eleinte ide- nakísérettel. kolay-életmûben is jelentõs szerepet fog 
genkedtek a mûtõl. Mirõl szól a kantáta? Nagyon leegy- kapni.

negyvenegyedik éve mûködõ kó- meghatottság órái, no és a gyötrõdéséi. részvétele közvetíti a mai világ esendõsé-A rus megtisztelõ erõpróba elõtt áll. Nekem, mint a zombai õsök utódának, a gét, gyötrelmeit és értékeit.
Az Orosházán nevelkedett, az evangéli- millennium ajándéka, hogy a kórus tagja- Talán nem is tudtuk elõször, milyen 
kus hit szilárd alapköveit innen vivõ és az ként részese lehetek a zenei fohász meg- gyöngyszemet tartunk a kezünkben. De 
erre építkezõ mûvész: Szokolay Sándor szólaltatásának. úgy érzem, a kezdeti rácsodálkozás zava-
zeneszerzõ városunk számára, a millen- A zene és az éneklés mindig gyönyö- ra után a kórus elfogadta és szereti a mû-
niumi évre, 2000. augusztus 20-ra egy rûséget jelentett számomra. Úgy éreztem, vet.
hattételes kamarakantátát komponált, helyettem írják le a hangjegyeket és a szö- Bizonyíték erre a próbákon való nagy-
melyet Pechan Zoltán Madrigál Kórusa veget a szerzõk. számú jelenlét, a lelkes, fegyelmezett 
és Dinnyés István Kodály Zoltán Gyer- A város két kórusában énekelek. Az gyakorlás. Ez heti két próbát jelent, este 7-
mekkara közvetít. Evangélikus Általános Iskola és Gimná- tõl 9 óráig. Nem egyszer soron kívüli szó-

A hitvalló ima az ezredforduló üzene- zium Pedagógus Kórusa számomra az lampróbákra is sor kerül.
te, mely a zene és a szöveg testvéri egysé- egyházi kórus. Az itt éneklõ tagok hite át- Bizony, még sok csiszolnivaló van a 
ge, igen magas mûvészi fokon megalkot- hatja a próbákon való kedves együttléte- mûvön, de ígérjük, hogy az evangélikus 
va. ket és a fellépések szolgálatait. templomban, az õsbemutatón a legjobbat 

Mint a Madrigál Kórus tagja, ez év ja- A Madrigál Kórus a világi énekkar, a fogjuk nyújtani, hogy ezzel is méltók le-
nuárja óta tartom kezemben a heti két tagok egyéniségének sokszínûsége a kó- gyünk a cím felszólításához: „Jobbítsd a 
próba és az otthoni gyakorlások alkalmá- rus erõssége. Nemzetöt!”
val a mû partitúráját. Ezek az öröm és a Az élet minden területérõl jelenlévõk 

Szokolay Sándor új kamarakantátája
és a Madrigál Kórus

Pechan Zoltán:

Madrigál Kórus
2000

Szalay Judit:
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„Jobbítsd a Nemzetöt!”
Millenniumi gondolatok új mûvem bemutatója elé az Orosházi Harangszó részére

A

Szokolay Sándor:

Szeretett földi Testvéreim!

Nagy öröm számomra, hogy Szent István Országalapító Királyunk Ünnepén, Oros-
háza Város felkérésére templomi kantátám bemutatóján fõt hajtok abban az evangélikus 
templomban, Isten és Önök elõtt, ahol Hitemet nyertem, s ahol szeretnék magam is hálát 
adni Hitünk és Nemzetünk megmaradásáért! Õseinket is igaz hitük és megmaradási vá-
gyuk vezette Zombáról ide! A múlt kifejezésével szólva: a „legnagyobb magyar falu” ölel-
te magához drága eleinket! Utóduknak érzem és vallom magamat én is!

Boldog vagyok, hogy 2000. január 3-án este Fõvárosunk Operaházában, a Millenniu-
mi Nyitó Hangversenyen új mûvem bemutatójával: a Symphonia Ungarorum címû ora-
tórikus szimfóniámmal köszönthettem ezredfordulós kettõs ünnepünket. Akkori témául 
Szent Gellértet választottam, Nagy Gáspár költõ versciklusára.

Orosházi bemutatóm címe – a „Jobbítsd a Nemzetöt!” – Bornemissza Péter kifejezése. 
A mohácsi vész utáni küzdelmes idõk protestáns Prédikátori Intelmei és Bibliai Igék ötvö-
zete adja a mû alapját. Az Igék Károli Gáspár remek Bibliafordításában rímelnek Bor-
nemissza Péter nyelvezetével és mondanivalójával. E kettõsségre: a Hitre és a Szentírásra 
épülõ, kemény veretû és retorikus Károli-fordítás nyelvi remeklése mellett Bornemissza 
katartikus erõvel rajzolja meg prédikációs-hitûségünket, akkori magyarságunk heroikus 
küzdelmeinek szorításában.

Bornemissza Péter prédikátori, dós – pontosan és tanulságosan ír Bor-
írói jelentõségérõl nemissza Péter mába mutató írói gazdag-

ságáról:
Nemeskürty István, mint a magyar „A próza, legyen az elbeszélõ jellegû, 

történelem, irodalom és szinte minden mint Heltai Gáspár máig gyönyörûséget 
kultúrhistória nagy ismerõje, Bornemisz- adó novellái és meséi, vagy elmélkedõ-
sza Péterrõl, a magyar próza egyik elsõ esszéisztikus, mint Károli Gáspár vagy 
nagy alakjáról, a mai korba világító pon- Bornemissza írásai, egyre mélyebben ha-
tos és komoly ábrázolóképességérõl, tolhat az emberi lélek, a tudatvilág addig 
megnõtt idõszerûségérõl nagy elismerés- feltáratlan rejtelmeibe. Erre törekedett az 
sel ír könyvében: elképzelhetõ legnagyobb tudatossággal 

„Az adomagyûjteményen, az elbeszé- Bornemissza Péter.
lésfüzéren és a krónikának álcázott színes Ez a hang a kötetek gyarapodásával 
mesén kívül a prédikáció mûfaja is az el- egyre erõsebb. Bornemissza belsõ fejlõ-
beszélõ próza felé vezetett. dése megállíthatatlanul vezet az Ördögi 

A reformáció szellemében Bornemisz- kísírtetekhez.”
sza Péter volt az, aki a szentbeszéd kere- „Azért szolgáltatja ki magát, hogy ez-
teit a kor igényei szerint a szó irodalmi ér- zel másokon könnyítsen, másokat vi-
telmében is tovább tágította. Bornemisz- gasztaljon, belsõ kényszert érez, a költõ, 
sza prédikációiban az író szubjektív véle- az író íráskényszerét, az ihletet, mely 
ménye, gondolat- és érzelemvilága tárul szemérmes tiltakozása és a botránytól va-
az olvasó elé. Heltait az ezópusi fabula ih- ló félelme ellenére megszólalásra kény-
lette jellemábrázolásra, Bornemisszát a szeríti. Mint már az Elektra idejében is. 
Biblia. („Ha a számat fel nem tátottam volna, ta-

A Biblia Bornemissza számára nem- lán az oldalamon is kifakadt volna.”) Ez 
csak erkölcsi tanulságok tárháza, nem- már igazán nem (vagy nemcsak, nem ki-
csak az élet mintakódexe, hanem számá- zárólag lelkészi elhívatottság: ez egy mo-
ra felülmúlhatatlanul tökéletes irodalmi dern író lelki alapmagatartása. Vegyük eh-
ábrázolás is: tanulságos történetek, elbe- hez a „szavak börtönébõl szabadult” pró-
szélések gyûjteménye. Bornemissza élve- za stílusát. Hihetetlen, mennyire modern 
zettel feszíti szét a bibliai elbeszélés kere- és mennyire érthetõ, világosan folyó, 
teit, hogy annak hõseit, alakjait, azok tet- meggyõzõ, szép szöveg. Tegyük legna-
teit a maga módján fejlessze, jellemezze gyobb kortársai mellé, a Károli Biblia 
tovább.” mellé, Heltai igazán csudás és gyönyörû-

Nemeskürty István – az író és bölcs tu- séges mondatai mellé – ilyesmit náluk 

nem lelünk. És másutt sem. Megvizsgá-
landó természetesen, honnan merítette 
Bornemissza a filológiai ihletet, volt-e iro-
dalmi elõdje, bátorítója, és ki. Nem sokat 
kell kutatnunk, a válasz amilyen egysze-
rû, annyira logikus: Szent Ágoston az ih-
letõ forrás."

A bemutatásra kerülõ új 
kantátámról

Bornemissza Péter érzékletes stílusa 
régebben is ihletett. Libellus Ungaricus 
címmel zenésítettem már, sok szólóval, 
kórussal, zenekarral. Ez az új mûvem, 
mûfaját tekintve, kamara-kantáta. Kettõs 
kar szerepel benne: vegyes kar és gyer-
mekkar, s orgona, melynek feladata szin-
te zenekarnyi.

Édesapám emlékét is idézi a közelgõ 
bemutató. Õ alapította a Madrigál Kó-
rust. Számtalan mûvet írtam Neki, de e 
mû a legkomplettebb és legjelentõsebb. A 
mû tételeit külön-külön itt nem ismerte-
tem, mert hatványozottan felerõsítõ elõ-
adást szántam neki. Az érthetõség, a jó 
szövegérthetõség volt elsõdleges célom, a 
másik az egyszerûbb stílus, egyházi nép-
énekek módjára. Hogy a zenehallgatás kul-
túrájában gyakorlatlanabb hívek is ért-
sék, elsõ hallásra is! A következõ pedig a 
prédikációs jelleg követhetõsége és a Zene 
hangulati felerõsítõ hatása, zenei megraj-
zoltsága elementárissá tegye az elõadást. 
De a zenén kívüli hatás - hogy értve érez-
zük és érezve-értsük – „kettõsséggel” 
erõsíthet: a Prédikációszerû prózát, pon-
tosabban a NARRÁTOR szerepet az Ige 
„kétélû fegyver” volta miatt magam fo-
gom a hat tétel átváltásaiba beleépíteni. 
Ezek után a félórás mû felépítését, elõké-
szítésül, elmondom.

A mû alcíme szerint „megigazulásért 
és nemzeti megújulásért” szól a kantáta. 
Valahogy most szeretnék a zenei mon-
dandón „túlmutatni”. A szöveg-zene kö-
zös célja a Bibliai Igék hangsúlyozottsága 
Bornemissza Péter Prédikációs Intelmei 
MA ÉLÕK OKULÁSÁRA is szeretne al-
kalmat adni. Talán mindezekhez az is 
hozzájárult, hogy a mûvet hitre vezérlõ 
gyermekkori lelkész példaképem: Fürst 
Ervin mélyen belém ivódott emléke ihlet-
te… Akkor pap vagy misszionárius sze-
rettem volna lenni… Nem nagyon lettem 

Folytatás a 9. oldalon
más…
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Folytatás a 8. oldalról lasztott." fordítani a tételt: csakis mûvészi érték va-
„Szép okért mieli az Isten, hogy min- ló a gyermekeknek! Minden más árt ne-

más… Csak ezt mûvészetbe próbáltam den hasznos és üdvösséges munkát nagy kik!” S hozzáteszi: „Nekünk tömegeket 
kell a zenéhez vezetni!” A híveknek sem oltani… fáradsággal szereztessen meg. Hogy az 
istenpótlék való, csakis a tiszta Ige! És ne-munkás szüntelen az õ dolgába segítsé-
künk meg tömegeket kell Istenhez vezet-gül hívná az Úr Istent és midõn véghez 
nünk, „mert az emberek sóvárogva vár-A tételek vinné, ne magának, hanem az Úrnak tulajdo-
ják az Isten fiainak megjelenését!” Ha va-nítaná és errõl õ neki örömmel hálát ad-

1. Kegyelemért könyörgõ ének (korál- lóban Isten munkatársai vagyunk, most na.” E Bornemissza idézet úgy szól, hogy 
variáció) – férfikar, gyermekkar, vegyes az Õ segítségével újuljunk meg „alkalmas ma is írhatták volna, régies nyelvét kivé-
kar és kettõskar, orgonával. idõben való segítségül”. Az igaz a legha-ve.

2. Az Evangéliumról (Prédikátori Inte- tásosabb! Elég a „pótlékokból”! Fél év-A REFORMÁCIÓ SZELLEME AZ ÚJ-
lem) – vegyes kar. század sztereotípiáit mossuk ki magunk-RA ÉS ÚJRA MEGÚJULÁSTÓL ÉLETKÉ-

3. Énekecske gyermekek rengetésére ból.PES!
(bölcsõdal, gyermekkari alleluja).

4. Bûnvalló Ének Egymásért (Prédiká- Széchenyi: „Mi nem születtünk reformá-
tori Intelem) – vegyes karra. A nemzetnevelõ Kodályróllásra! Elõbb mi magunkat kell megreformál-

5. A Prófétákról (vegyes kari fugato). nunk!”
6. Az Magyarországról (Prainesis – Kodály a magyar valóság nagy is-

Hitvalló Finale múltról, jelenrõl, jövõrõl, merõje volt. A mai valóság sem köny-
hálaadással). Ez a tétel a legkibontottabb, nyebb, csak sokkal üresebb és méltatlan A kiüresedõ világról
nagy formátumú. Egyesül benne a tanú- megszenvedett múltunkhoz!
ság történelmi múltunkról, bûneinkrõl, Dávid zsoltáros éneke jut eszünkbe: Úgy tûnik, az Élet növekvõ lehetõsé-
tévelygéseinkrõl, hálaadás megmaradá- Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra gei ellenére, s tán a bõség zavara miatt is: 
sunkért. Felemelõ jövõbe tekintés, ünne- nõ, mint a libanoni cédrus vagy Platón az emberek igyekezete mára csökkent 
pélyes remény kicsengésével: ideája az igaz emberrõl, a vir justusról. életük tartalmasabbá tételében! A sze-

„Tekints fel a Magas Égre! Magas Ég- Ezt az összehasonlító megállapítást egy génység tán több küzdelemre ösztönöz? 
nek Istenére! Kivirágzó Jövõd meglásd! külföldi tudós tette, Alexander Ringen, s S a pénzszerzési hajszába belefáradtak a 
Aj, Szépséges Magyarország!” az ide vonatkozó Platón-idézet Kodályra költekezésben sokszor igénytelenebbek, 

Értelmi-szellemi, lelki-érzelmi síkon vonatkoztatva így szól: „Nem engedi mint a nehezebb idõszakokban voltak…
valamiféle zenés istentisztelet formát sze- meg, hogy az egyes benne lévõ részek rá-
retnék gyermekien tiszta elsõ templomél- juk nem tartozó munkát végezzenek, ön-„Nyelvünk is romlik, szakadoz és a drága 
ményeinket visszaidézve, egy méltóbb magán uralkodik, rendet teremt, barátja szavak elporladnak, elszáradnak a szájpadlat 

lesz önmagának, összhangba foglalja a-évezredet várva újraálmodni e mû kere- alatt." (Márai Sándor)
ma három hajlamot, akárcsak a zenei setlenségével.
összhangzat három fõ hangját: a legma-Önmagunkkal, Sorsunkkal, Hitünkkel 
gasabbat, a legmélyebbet és a középsõt, s és Örökkévalóságunk reményének vára- Magyarságunk
ami még közibük esik, azt is mind össze-kozásával vágynék Önökkel egy Közös erkölcsiségünkben rejlik!
köti.”Igenlést együtt érezni.

A magyarság belsõ õrzése erkölcsisé-
gében rejlik! Örökségéhez való hûségé-

Pentatóniánkról –Egy pár Bornemissza-idézet ben! Tehetségének újrakeresésében! Bel-
magyar hangsorunkrólsõ tartásában! Szolgáló életében! Önma-

mely mélyen megragadt bennem, de gára találásában!
A pentatónia nem valami õshazai idillit az új mûvemben nem szerepel, csak e Pré- Hit nélkül nem maradnak fenn a nem-

kínált, hanem a hangok közt feszülõ belsõ dikátort szeretném e soraival is közelebb zetek. A hit bibliai kifejezéssel: a remény-
hozni hozzánk, hogy „ismerõsebbé” vál- építészeti rendet! A pentatónia ugyanis a lett dolgok felõl való bizonyosság!
jék, s a mû követését ez is segítse. sectio aurea, magyarul az aranymetszés Ma is a rombolás, pusztítás általáno-

„Mikor még Bécsbe tanuló iffiú vol- arányának példája! Itt a tudomány és a sabbnak tûnik, mint az építés, a megma-
tam, ijesztöttek sokképpen, hogy ne pré- mûvészet közös eredménye a maradan-radás! Mégis: sorozatos megpróbáltatá-
dikálnék. Egy felõl féltem, másfelõl égett dó. A zenemû is építmény – „a szobrászat sok alatt is megmaradtunk, sokszor cso-
a szívem, és talán az oldalamon is kifa- megfagyott zene”. Az építészeti remek-dával határos módon! Mert a hit: megma-
kadt volna, ha az számot fel nem tátottam mûvek harangütésszerûen muzsikálnak. radási erõ! Hit kell ahhoz is, hogy az 
volna.” Igaz, a zene anyaga nem carrarai már-emberek szembeszálljanak a Túlerõvel! 

„Hálát adok te neked, örök, minden- vány, hanem a „leganyagtalanabb” hang-Igen, a Kereszt történelmünk során segít-
ható Úr Isten, hogy nemcsak az mi testün- zó csoda.ségül hívó erõvé, jelképpé vált!
ket élteted kenyérrel, hanem lelkûnket is Hit, vallás, iskola – pozitív világnézet.
a Te Szent Igéddel.” „Ami” az Ige igazát „mesévé szelídíti”, 

„… ha prédikátor vagy, járj el híven az A nemzeti tudat ébresztése – szalonvallásosság dilettantizmushoz ve-
Isten Igéje hirdetésében! Mondd ki az iga- zenévelzet. Templomba csalogató üres frázis is-
zat, ne félj senkitül, Istennek gondja lé- mételgetése (rossz rímekkel tetézve) nem 

Kodály Zoltán vokális alkotásaiban a szen a te oltalmadra és életedre.” több mint két gitárakkord ismételgetésé-
hit és a hazaszeretet nem választható „Ne henyélj, de mindenkor valami jót vel az elmélyülés nem teljesen biztosított 
szét, mert történelmi szorultságunk, mielj!” (Bornemissza: Életnek regulái) – persze vannak kivételek. Ahogy Kodály 
nemzeti küzdelmeink szüntelenül edzõ „Annak okáért, ha az Istennek akaratját mondta, arra figyeljünk: „Vessünk véget 
eredményeként „összeötvözõdött”. Ke-nézed, õ mindent üdvözíteni akar. Az Is- annak a pedagógusbabonának, hogy tan-

ten sokat választott magának az örök anyagként csak valami hígított mûvész-
Folytatás a 10. oldalonéletre, de az kárhozatra senkit nem vá- pótlék való a gyermekeknek. Meg kell 

vesen



[ 10 2000. augusztus 20. OROSHÁZI HARANGSZÓ

Folytatás a 9. oldalról nagyobb egészségügyi csapás, mint tí-
fuszos vízzel!”

vesen emelkedtek ilyen kitörölhetetlen 
örökérvényûséggel népünk páratlan tör-
ténelmi sodrása fölé! Kodály a sallangta- A szakrális zenérõl
lan, megtisztult és átlényegült nemzeti 

A szakrális zenék templomi elõadásá-szellem õrizõje és megújítója, a nemzeti 
nak abszolút híve vagyok. Nem annyira jellem megtestesítõje, a közösségi ének 
az áhítat lebegõ atmoszférája miatt, az „nemzeti imádsággá” hevítõje!
csak hangulati elem, de nem Lényegi! A Nem szónoki fogás ez az „ébresztõ”! 
Templom ISTEN HÁZA, ahol a prédiká-Gondoljunk csak Petõfi soraira: „meddig 
ciók Épületes Igemagyarázatai a Meditá-alszol még hazám?” Petõfi versének ak-
ció kiváltói. De legszemélyesebb Titkát: tualitásával Kodály (A Magyar Nemzet c. 
az Imádság belsõ rezdülései teszik lel-kórusmûvében) a jelentõl és az utókortól 
künk legrejtettebb szobájává! A szakrális is joggal kérdezi: „mikor ébredsz már ön-
zene érzékszerveink átjárása által szeret-érzetedre?” A „Jeligében” így kiált: „Vén 
né a Lélek és az Elme számára felerõsíteni idõk unokája, ébredj!” Balassi Bálint elfe-
a katartikus mondandót: okulásul! A Ze-lejtett énekében „hej, én szegény népem, 
ne Lényegi célja nem a szórakoztatás, elszéledett vérem. Mivé lettél mos-
sokkal inkább az Elmélyítés, a Vígaszta-tanság?” De talán legélesebben Berzsenyi 
lás és Erõt adás! Az Ihlet valami, de nem híres Kánonjában markol belénk: „Éb-
elég. Többletet a Szent Létektõl nyerünk! reszd fel sívó nemzeti lelkedet!”
Megvilágosodást! Belsõ nyugalmat! Ezért hívom segítségül a muzsikán 
Mozdulatlanságot és Mozdíthatatlansá-messze túlmutató Kodályt: a nemzeti gé-
got! Bizonyosságot! A Zene a leganyag-niuszt, akinek adósai vagyunk, mérhetet-
talanabb mûvészet, s ettõl az Örökkéva-lenül. Mert nagyjainkra nem érett meg a 
lóság Elõlegének tartom! Németh László: nemzet.
a Lélek Mosdóvizének nevezi. Igen, a „Az emberi élet legdrágább kincse: a mû-
Léleknek is naponkénti megtisztulásra vészet!” Egy elszigetelt, szegény kis nép 
van szüksége. És hálaadásra! A Terem-Kodály Zoltánja ezt joggal ismerhette fel 
tett Világ számomra a leggyönyörûbb a maga idejében. Egész élete a hármas té-
Alkotás! Ha ez a Múlandó, akkor milyen makört egyesítette: nemzetszeretetét, hitét, 
káprázatos lesz az Örökkévalóság?egyetemességét. Ma hozzá hasonló, ötvözõ 

polihisztort nem találunk e hazában.
Mi csak egy „rész-Kodályt” akarunk 

Befejezésülészrevenni, fõleg a „szolmizátort”. Pedig 
a kimondott vagy leírt szó éppen a „szûk-

Köszönetem a kórusok lelkes és avatott szavú Kodály”-nál próféciává lett.
betanításáért Pechan Zoltánt és Dinnyés 
Istvánt illeti elsõ helyen!

A két kórust elismerõ boldogsággal Németh László megszívlelendõ 
szívbõl köszöntöm, mert megélten, hihe-üzenetei
tõen, szent áhítattal éneklik.

Bottkáné Égetõ Mária orgonamûvészi Németh László üzenetét ajánlom a kö-
nagy feladatát, zenekart fölöslegessé tevõ zeledõ 21. század tennivalóinak jelmon-
virtuozitással és gazdag regisztrálással datául:
teszi nagy élménnyé!„Nem csak az iskolát, de az egész társadal-

Köszönöm az Evangélikus Egyház kibé-munkat a magasabb igények iskolájává kell 
lelõ szeretetét és megértõ bíztatását!tenni!”

„Lelkünk karbantartásához van szük- Orosháza Város Vezetõinek is lelkesedés-
ségünk zenére” – vallotta. sé fûtött, sokrétû, gondokat bõven vállaló 

„A zenének köszönhetem, hogy van a összes figyelmességét! És adja Isten, hogy 
lelkemnek hazája, melyre, mint elveszett merészségünk nagy egymásra utaltsá-
szülõföldre, visszaemlékezhetem…” gunkban közel hozzon egymáshoz minden 

„Az, hogy ki milyen zenével öblíti a orosházi lelket!
lelkét, eldöntheti civilizatorikus hovatar-
tozását. A pedagógiának központi kérdé-
se tehát, hogy milyen zenére kapatja azt, ISTEN ÁLDÁSA
akit nevel…”

LEGYENS általánosítása messze elmegy: „A 
VELÜNK ÉS RAJTUNK!mûvészet, túl a mûvészet zónáin, igenis, 

az ember vallásos érzéséhez szól, zül-
leszt, vagy emel, ébreszt, vagy kábít, s én SZEBB, TISZTÁBB, MÉLTÓBB
nem hiszek az olyan reformnak, amely a 

ÉS ÖRÖMTELIBBszórakozásokat szemmel láthatóan meg 
ÚJ ÉVEZRED RAGYOGJONnem nemesíti, s az élvezetben föl nem 
SZERETETT VÁROSUNKRA:idézi az áhítatot.”

„… Aljas zenével itatni egy országot OROSHÁZÁRA!

Találkozás

„Az ezredforduló üzenete-
ként” Orosházának – hitbéli szü-
lõhazájának – írta meg Kossuth-
díjas zeneszerzõnk, Szokolay 
Sándor „Jobbítsd a Nemzetöt” 
címû kamarakantátáját. A bemu-
tató ezeréves keresztyén Ma-
gyarországunk ünnepén lesz, az 
evangélikus templomban.

2000. június 14-én jelentõség-
teljes állomásához érkezett el a 
felkészülés. Ünnepélyes pillanat 
volt a szerzõ, a mû és az elõadó 
kórusok elsõ „személyes” talál-
kozása. A próba lélekbe markoló 
hitélménnyé magasztosult. Akik 
átélték, végighallgatták, mind 
megérezhették azt a prófétai 
erõt, ami a szöveg minden sorá-
ból, minden mondatából árad, 
részesei lehettek a gondolatokat 
hordozó dallamok szépséges 
összhangjainak.

Szokolay Sándor ott állt temp-
lomunk karzatán a kórus elõtt, s 
minden mondatot személyes hit-
vallásával egészített ki, rámu-
tatva a bennük megfogalmazott 
mély, hitbéli igazságokra, figyel-
meztetve, hogy életünkrõl „oda-
fönt egyszer el kell számol-
nunk”!

A millenniumi ünnepnap hiva-
talos programja nem ad istentisz-
teleti keretet a templomban el-
hangzó mûnek. Ez az õsbemuta-
tó „csak” hangverseny lesz. Még-
is, a mû – úgy, ahogy van – valósá-
gos igehirdetés! A szerzõ írja: „Ez 
az én orosházi zenei Istentiszte-
letem!”

Szívbõl reméljük, hogy au-
gusztus 20-án sokan meghallgat-
ják ezt a hatalmas prédikációt, 
szívük gyönyörûségére, lelkük 
épülésére!

Fürst Enikõ
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Összeállította: Ribár János szerkesztõ

HÍREK, TÉNYEK, ESEMÉNYEK…

Köszönet az áldozati vasárnapért

Istennek hálával, de a hûséges és adakozó gyülekezet tagjainknak is köszö-
nettel tartozunk azért, hogy 2000 pünkösd vasárnapjára az evangélikus 
templomunk tornya érdekében meghirdetett áldozati vasárnapon több 
mint 1 millió forint adomány érkezett a megnevezett célra. A torony és a ku-
pola javítása több mint 2 millió forintba kerül, mert a munkálatok elkezdése 
után derült ki, hogy a kupola bádoggal borított részét alaposan megrongál-
ta az idõ(járás), több helyen lyukas, ezért cserére, javításra van szükség. Ez 
pedig többletköltséget jelent a korábbi tervhez képest. Így további segít-
ségre kérjük a kedves Testvéreket.
Egyben kérvényt adtunk be Orosháza Város Önkormányzatához is, hogy já-
ruljanak hozzá a város egyetlen mûemlék temploma tornyának javításához. 
Szívbõl reméljük a városatyák megértõ és demokratikus hozzáállását és 
anyagi támogatását. Az eredményrõl természetesen beszámolunk a Ha-
rangszó újság olvasóinak.

„Hajnal” Óvodánk

Az evangélikus „Hajnal” Óvoda is sok mindenben gazdagodott a mögöttünk levõ idõben. Még 
az idei húsvéti ünnepek alkalmával felszentelésre került a bajor evangélikus testvérek segítségé-
vel átépített udvar, amely nagy öröme a kis óvodásoknak, de örömmel jelentjük, hogy az Orszá-
gos Evangélikus Egyház segítségével az épület teljes belsõ tatarozására is sor került, így az épü-
let is teljesen megújult belülrõl. A legnagyobb öröm természetesen az, hogy a fogyatkozó gyer-
meklétszám ellenére is nagyon szépen jelentkeztek óvodánkba, és Istennek adunk hálát azért, 
hogy ahány gyermek elment iskolába, ugyanannyi jött helyettük, tehát változatlanul szép lét-
számmal mûködhet az óvodánk.

Tanévnyitó istentisztelet 
és beiratkozási lehetõség

a 8+4-es gimnáziumba

2000. szeptember 3-án, vasárnap 10.00 
órai kezdettel tanévnyitó istentiszteletre 
kerül sor templomunkban. Elõre is szere-
tettel kérjük a gyülekezet megértését, te-
kintettel a tanévnyitó jellegére, ezúttal el-
marad az Úr szent vacsorájának ünneplé-
se, helyette a hónap 2. vasárnapján kerül 
sor a szentségi alkalomra.
Ebbõl az alkalomból is örömmel tudat-
juk, hogy a már 2 évvel ezelõtt elkezdett, 
ún. 6+6-os rendszerû gimnáziumi oktatás 
mellett megkaptuk a jogot a 8+4-es gim-
náziumi oktatási formára is. Ez azt jelenti, 
hogy a 8. osztályt elvégzett tanulók je-
lentkezhetnek az Evangélikus Gimnázi-
umnak ebbe a formájába is.

Mivel viszonylag késõn alakult ki ez a lehetõ-
ség, szeretettel felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy még néhány hely van a most induló gim-
nazista osztályban, jelentkezni hétköznap dél-
elõttönként lehet Iskolánk Hivatalában (tele-
fon: 411-771; cím: Bajcsy-Zs. u. 1.)

Tanfolyam
evangélikus hitünk 

érdekében

Szeretettel felhívjuk minden kedves ér-
deklõdõ evangélikus – vagy leendõ 
evangélikus – testvérünk figyelmét a 
keresztyén továbbképzésre és az azzal 
összefüggõ, szabadon eldönthetõ fel-
nõtt konfirmáció lehetõségére. Töb-
ben jelezték, hogy szeretnék evangéli-
kus keresztyén hitünket mélyebben, 
behatóbban megismerni, ezért minden 
érdeklõdõ számára egy fakultatív tan-
folyamot hirdetünk meg, ahol elsõsor-
ban Luther Márton Kis és Nagy Kátéjá-
val ismerkedünk meg, akik pedig kon-
firmációra is gondolnak, kiegészítés-
képpen a Konformációs Káté anyagát 
veszik hozzá.
A tanfolyam kezdete 2000 szeptembe-
rének vége, és várhatóan – elõre meg-
adott idõpontok szerint – az ádventi 
idõszakig tart majd. Hívjuk azokat, akik 
evangélikus keresztyén hitünket alapo-
sabban, mélyebben, rendszeresebben 
kívánják megalapozni és átgondolni, és 
azokat is, akiket Isten Lelke arra indí-
tott eddig is, és indít ezután is, hogy a 
konfirmáció áldása által a Szent Lélek 
világosságát kérjék és vegyék.

Lelkészavatás

2000. szeptember 16-án, szomba-
ton 16.00 órai kezdettel D. Dr. Har-
mati Béla püspök-elnök evangéli-
kus templomunkban lelkésszé 
avatja Nagy Ervinnét (Bácskai 
Zsuzsannát), s erre az alkalomra 
mindenkit szeretettel hívunk és 
várunk!
Fiatal testvérünk idén, 2000-ben fe-
jezte be sikeresen az Evangélikus 
Hittudományi Egyetemen teológi-
ai tanulmányait, és érthetõ családi 
okok miatt Harmati püspök úr az 
orosházi gyülekezetünkbe küldi ki 
szolgálatra. Egyházközségünk ve-
zetõsége felkérte Nagy Ervinnét, 
hogy lássa el az iskolalelkészi fela-
datot, vállalja fel az iskolások hit-
tantanítását és lelki gondozását. 
Megkérdezett testvérünk szívesen 
vállalta ezt a szolgálatot.
Életére és munkájára Isten gazdag 
áldását kérjük.

III. Országos
Evangélikus Találkozó

2001. augusztus 18–19-én kerül sor 
a III. Országos Evangélikus Találko-
zóra gyülekezetünkben és így váro-
sunkban. Tehát kétnapos találkozó-
ra várunk ide evangélikusokat az or-
szág minden pontjáról. Ennek elõké-
születeként május 7-én nálunk járt 
Gáncs Péter országos missziói lel-
kész, s egyeztettük az idevonatkozó 
kérdéseket. A találkozó sikere érde-
kében itt tartjuk meg – püspökeink 
vezetésével – a soron következõ es-
peresi értekezletek egyikét.
Egyben felhívással fordulunk min-
den kedves és nyitott szívû testvé-
rünk felé, hogy jelezzék azok, akik 
készek és hajlandók alvó vendéget 
fogadni 1 éjszakára. Hivatalunkban 
felírjuk azokat, akik erre jelentkez-
nek, és azt is, hogy hány vendéget 
tudnak ily módon „altatni”. Ez csak 
éjszakai szállást jelent. Szeretettel 
kérjük a jelentkezéseket! Pál apostol 
a Római levél 12,13-ban írja: „… 
gyakoroljátok a vendégszeretetet.”
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Reményik Sándor

AZ IGE

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhítattal ejtsétek a szót.
A nyelv ma néktek végsõ menedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!

E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlanul
Senki: ne szaggassátok szirmait

A rózsafának, mely hóban virul.
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul.
Mintha imádkozna.
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!

És aki költõ, az legyen király.
És pap, és próféta és soha más,
Nem illik daróc fõpapi talárhoz.
S királyi nyelvhez koldus-dadogás.

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek.
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely.
Ki borát issza: Élet borát issza.
Elõre néz s csak néha-néha vissza.
S a kelyhet többé nem engedi el!
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