


   Mária és Márta magazin 2. 

    A dal, az ének és általában a zene, a szó és cseleke-
det mellett, az emberi lélek egyik megnyilatkozási formá-
ja, éspedig nem is akármilyen, hanem mővészi megnyi-
latkozási formája. Kifejez örömöt és fájdalmat, gyászt és 
szomorúságot, szerelmet és győlöletet, azaz mindazo-
kat az érzéseket, melyek az emberi lélekben, annak tu-
dati vagy éppen tudat alatti formájában lejátszódnak. A 
legrégebbi dalok vallanak egy nép eredetérıl, rég elfe-
lejtett rokonairól, vágyairól, hitvilágáról.  
    Egészen természetes, hogy énekelni, dalra fakadni 
örömünkben szoktunk. Az idısebbek még emlékeznek 
azokra az idıkre, amikor nehéz mezei munkát végzı 
férfiak és asszonyok énekelve tették mindennapi dolgu-
kat, amikor lelket vidító énekszó hallatszott házakban és 
mezıkön. Nem véletlen, hogy a legelsı feljegyzett ma-
gyar dal egy több mint kilencszáz évvel ezelıtti nehéz 
munkát végzı, kézimalmot hajtó leány éneke. A munka 
közben való éneklés egyben a léleknek az áldásért való 
hálaadása, a jól végzett munka fölötti öröm mővészi ki-
fejezése is volt. 
    Az ének, a zene mindezek mellett Isten dicséretének 
legısibb formája. Az éneklés, mint Istennek való hála-
adás, mint magasztalási forma végigvonul az egész 
Szentíráson. Az Egyiptomból való kivonulás, menekülés 
alkalmával Mózes énekkel ad hálát az Úrnak, amiért 
szabadulást adott Izráelnek az egyiptomiak elıl. Mirjám 
ugyanakkor így énekelt: Énekeljetek az Úrnak, mert fen-
séges ı, lovat lovasával tengerbe vetett. (2Móz 15, 21) 
Azon a napon, amikor Izráel gyızött ellenségei fölött 
Debóra és Bárák énekkel fejezték ki hálájukat: Én, én az 
Úrnak éneket mondok, dicséretet zengek az Úrnak, az 
Izráel Istenének. (Bírák 5, 3)  
    Ugorjunk egy hatalmasat az idıben, egészen az Éne-
kek Énekéig, amely a szerelmi életbıl vett képeivel 
Krisztusnak és az Anyaszentegyháznak a frigyét példáz-
za. A Lukács evangéliumában öröméneket zeng Mária, 
Jézus anyja, amiért az Úr felvevé Izráelnek, az ı szolgá-
jának ügyét, hogy megemlékezzék az ı irgalmasságáról  
 

(amiképpen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt 
és az ı magva iránt mindörökké. (Lk 1, 54-55) Énekel 
Zakariás: Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta 
és megváltotta az ı népét, és felemelte az üdvösségnek 
szarvát nékünk az ı gyermekének, Dávidnak házában. 
(Lk 1, 68-69) Beteljesedett messiási váradalmában az  
öreg Simeon így énekelt a jeruzsálemi templomban: 
Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszé-
ded szerint, békességben: mert látták az én szemeim a 
te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek 
szeme láttára; világosságul a pogányok megvilágosítá-
sára, és a te népednek, az Izráelnek dicsıségére. (Lk 2, 
29-32) 
    A teljesség igénye nélküli felsorolásunkat fejezzük be 
a Jelenések könyvébıl az üdvözültek énekével, akik  
énekelik  Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a 
Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálato-
sak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és 
igazak a te útaid, óh szentek Királya! Ki ne félne téged, 
Uram, és ki ne dicsıítené a te nevedet? (Jel 15, 3-4)  
    A 98. Zsoltár az Úr elıtti örvendezésre buzdít: Vígan 
énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örven-
dezzetek és zengedezzetek! 
    Kodály Zoltán, a nagy magyar zeneszerzı és zenepe-
dagógus írta: Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, 
szebb, ha ketten összedalolnak, aztán mind többen, 
százan, ezren, míg megszólal a nagy harmónia, amiben 
mind együtt lehetünk. Akkor mondhatjuk csak igazán: 
örvendjen az egész világ!  
    Bizony nem sokat ér, ha csak magunknak dalolunk. 
Végre össze kellene dalolniuk embereknek, népeknek. 
Így lehetnénk Krisztusban igazán együtt. Együtt a hit-
ben. Együtt a szeretetben.  
    Milyen jó lenne örömünket, bánatunkat az Úr elıtt, az 
İ jelenlétében, az İ tekintete elıtt megélni. 
    Akkor az egész föld betelne az Úr dicséretével, a ben-
ne való ıszinte örvendezéssel! 

                             Szász Attila, esperes 

Örvendezni az Úr előtt 
  

Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek! 
                                                                          (Zsoltár 98, 4)  

 

Vigyázzatok, kedves híveim, amely népnek ajkán elnémul az ének, az halálra 
van ítélve. Ahol az éneknek csak egy-két versét énekli legtöbbször unottan      

a kántor, ott akármennyien legyenek a templomban, megkezdődött a haldoklás. 
Csak ahol lelkesen végigénekli az egész gyülekezet az egész éneket, s így           

a hívők lelkén végéigmegy a benne rejlő igének teljessége, csak ott érezteti        
az ének a maga teljes erejét és áldását. 

 

Nagy Károly (1868–1926), református püspök 
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    A Bibliában az Istennek elmondott 
hála, magasztalás, kérés gyakran é-
nekekben szólal meg. Krisztus 
Urunk is – az Olajfák hegye felé tart-
va – tanítványaival dicséreteket éne-
kelve készül és készíti az övéit 
nagypéntek megpróbáltatásaira és 
húsvét gyızelmére (Mk 14, 26). Bár 
egyetlen bibliai dallamtöredék sem 
maradt fenn, mégis átjár ezeknek az 
ısi, ugyanakkor örökké friss „zsoltá-
roknak” a hangulata, emelkedettsé-
ge, elragadó ereje.  
    Pál apostol azt sugallja, hogy az 
ige és annak „dallamos” formája el-
választhatatlan egymástól: „A Krisz-
tusnak beszéde lakozzék tibennetek 
gazdagon minden bölcsességben, 
tanítván és intvén egymást zsoltá-
rokkal, dicséretekkel, lelki énekek-
kel, hálával zengedezvén a ti szíve-
tekben az Úrnak.” (Kol 3, 16) 
    A gyülekezeti éneklés tehát isten-
tiszteleteinknek szerves része és 
nem csupán mővészi színfoltja. A 
„lelki ének” megszólítottság és 
szívbıl jövı felelet egyben, az Isten-
nel és embertársakkal megélt közös-
ség örömének természetes kifeje-
zıdése, félelmet, szomorúságot le-
bíró hitvallás, az élet pusztaságában 
felfakadó erıforrás. A gyülekezeti 
tagok hitének, odaadásának, szol-
gálatának, szentségének, egyáltalán 
létének lényegi megnyilvánulása. 
Kitárt, hívogató ajtó a világ felé. 
Drága, bennünk a nehézségek kö-
zött is tovább visszhangzó üzenet, 
másokat is gazdagító áldás. Egyik 
idıs asszonytestvér beszélte el: kór-
házba kerülve szenvedı, szorongó 
sorstársait templomi énekekkel vi-
gasztalta. S mennyit hálálkodtak!  
    Isten dicsıítése utat nyit a szív-
ben az ı „rejtett, szép” világa szá-
mára, jóságának, örökkévaló kegyel-
mének magasztalása – ahogy maga 
a szó is utal rá – magasba emeli lel-
künket, a reménység távlatait nyitja 
meg elıttünk. Letisztulnak gondo-
lataink, érzelmeink, örömünk és bá-
natunk az Úr színe elé kerül. A lel-
kes együtt éneklésben jobban rá 
tudunk hangolódni mennyei Atyánk 
akaratára, szeretetét valóságosab-
ban élhetjük át, és adhatjuk tovább. 
Világosabban ismerhetjük fel  külde-
tésünket és mennyei célunkat: „míg 
hangunk majd zengve szárnyal,/ 

hozsánnás angyalkar szavával.” 
    Vajon az áldásokból mennyi 
valósul meg gyülekezeteinkben? 
Mennyire nyitott a szívünk (és nyílik 
meg a szánk), mennyire aktív gyüle-
kezeti jelenlétünk, mennyire ismer-
jük, szeretjük közös énekkincsün-
ket, mennyire engedünk a Lélek ih-
letésének? Azt látni/hallani, hogy hí-
veink közül sokan keresztyén közös-
ségi létünknek ezen a területén is 
tartózkodó, közömbös szereplık, 
vagy csak „fogyasztók” maradnak. 
Olyan szívesen elhallgatom – halljuk 
gyakran. „Énekeljük buzgósággal 
ezt a dicsı, szép nevet!” – biztat az 
ének. 
    Istentiszteleti éneklésünket egy-
fajta református visszafogottság jel-
lemzi. Kifejezheti ez az áhítatos-
ságot, az elmélyülést, de árulkodhat 
a lelkesedés hiányáról is. Ritka je-
lenség gyülekezeteinkben a csengı, 
áradó, erıt sugárzó éneklés: fél 
szájjal, szenvedély nélkül éneklünk, 

olykor csupán mormoljuk a szöve-
get. Kivált kívülállók jelenlétében: 
kicsit mintha restellnénk is.  
    A harsány liturgiai megnyil-
vánulások tényleg idegenek tılünk, 
de ez nem zárja ki a felszabadultsá-
got, odaadást, örömet. Nem techni-
kai megoldásokra van szükség: a 
szíveket kell felhangolni! A csalá-
dokban is kiveszıben (az otthoni 
bibliaolvasáshoz hasonlóan) a kö-
zös éneklés.  
Családlátogatáskor esett meg: ami-
kor – szokás szerint – belekezdtünk 
az egyik templomi énekbe, a 3 éves 
forma gyerek keservesen sírva fa-
kadt (lehetett ez kornyikálásunk kri-
tikája is). Nem nagyon énekelünk itt-
hon, jegyezte meg mentegetızve a 
fiatal anyuka.  
    Külön téma a temetési istentisz-
teletek református énekkultúrája. 
Nyilván, szomorú alkalmak ezek, 
amikor fájdalom, megrendültség 
vesz erıt rajtunk. Általános gyakor-
lat egyházunkban, hogy ilyenkor a 
hívek nem kapcsolódnak be az 
éneklésbe. Pedig azáltal Krisztus-
ban való reménységünkrıl, hitünk-
rıl, a közösségben megtapasztalt 
szeretetrıl, együttérzésrıl teszünk 
bizonyságot, vagy hallgatunk mind-
errıl. „Ó, mily áldott reménység: ha 
itt idınk lejár,/ Te boldog szenteiddel 
fenn Nálad béke vár!” 
    Hála az Úrnak, sokan vannak hí-
veink közül, akik szívesen, igazi áté-
léssel, teljes valójukkal énekelnek. 
„Jöjj, mondjunk hálaszót hő szájjal 
és hő szívvel!”  
   Sok református ember számára 
igazi lelki kincset, vigaszt, biztatást 
jelentenek egyházi énekeink. Öröm-
mel kell szólnunk a gyülekezeti kóru-
sok szívet gyönyörködtetı, az ifjú-
sági zenekarok lelkes, lendületes, 
egészséges hangerejő elıadásairól. 
Felemelı élmény hallgatni ıket. 
Szolgálatuk azonban nem helyet-
tesítheti a gyülekezeti éneklést. Nem 
delegálhatunk magunk helyett má-
sokat, hogy Istent a mi nevünkben is 
dicsérjék!  
    Gyülekezeti éneklésünk akkor 
lesz szép, hiteles, és – meggyızı-
désem szerint – Isten elıtt is ked-
ves, ha mindenki megtalálja, meg-
szólaltatja benne a saját hangját: az 
egymás épülésére, Isten dicsı-
ségére.  
 
                                   Domahidi Béla 

Lélekkel énekeljetek! 

A marosvásárhelyi Vártemplom  
— Hagymásbodonból származó — 

éneklıszéke 
(Csernátoni Éva felvétele) 
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    A gyorsan múló esztendık alatt 
bizony nagyon megváltozott Isai leg-
kisebb fia. Férfi ez már, jótermető, 
erıs, fiatal férfi. 
    Itt beszélget most az agg Sámuel 
prófétával Ráma városában. Arcá-
nak kedvessége, szemének tiszta 
tüze ma is az, mint régen, gyermek-
korában volt. De vékony, szépívő 
bajusz és gondosan nyírt, kicsit még 
gyér szakáll keretezi ajkait. Vállas, a 
közepesnél kissé magasabb, erıt és 
bátorságot sugárzó fiatal férfi. 
    Most érkezett. Éppencsak, hogy 
megtalálta az öreg prófétát. Egész 
megjelenésébıl sugárzik a közel-
múlt idık sok izgalma. Az öreg pró-
féta alig változott. Magas, nyugodt 
óriás most is. Csak mintha egy haj-
szálnyit elıre görnyedne álltában. 
    – Eljössz most velem, fiam, Ná-
jótba – mondja Sámuel. – Itt van kö-
zel, a város mellett. Kedves, csen-
des hely. A körém gyülekezı prófé-
tafiak közös szállása. Ott nyugodtan 
beszélgethetünk. 
    – Elmegyek veled, atyám – szól 
Dávid –, nagyon vágyako-
zom kiönteni elıtted lelke-
met. 
    Három, vagy négy nyíl-
lövésnyit mennek csendes 
beszélgetéssel és máris a 
város keleti széléhez érnek. 
Erıs kıfal nagy kertet zár itt 
körül. Belépnek a félig nyitott 
kapun. Két ifjú áll a kapunál s 
mély meghajlással, némán 
köszönti az aggot és a vele 
érkezı fiatal vendéget. (…) 
    Szép és kedves környezet 
ez. A kertben sok olajfa, fü-
gefa és sok-sok nyurga pál-
mafa. Mint valami termékeny 
oázis, olyan ez a kert. 
    Középen pedig zárt töm-
böt alkotva, vaskos kıépület 
áll. A ház oszlopos tornácán, 
a kertben, sıt a nagy, lapos 
tetıudvaron is színes, tarka 
csapatokban fiatal emberek 
beszélgetnek, sétálgatnak. 
(…) 
    A ház tornácán végig-
menve, egészen hátul, egy 
kis fülkébe nyit be Sámuel. 
    Belépnek. Senki sincs a 

tiszta, hővös szobában. Középen 
alacsony, hosszú asztal. Rajta 
vizeskancsó és néhány szépen 
faragott fapohár. Nagy tálcán fér-
fiököl nagyságú árpakenyér. Az asz-
tal túlsó végén pedig irhabırte-
kercsek, átkötve színes zsinórokkal, 
szép rendben. Kétoldalt a fal mellett 
szınyegekkel borított heverık. (…) 
    – Most már jöjj, fiam, Dávid!... 
Pihenj meg. Egyél kenyeret és 
üdítsd fel magadat egy ital vízzel, 
hogy megújuljon a te erıd.  
    Leülnek a heverıre és Dávid 
megtöri a ropogósra sült árpake-
nyeret, s jóízően falatozik. 
    – Beszélj, fiam, most már 
beszélj!... – szól az agg. – Sok min-
dent tudok arról, ami közben történt. 
Hallottam és örvendezett a szívem, 

amikor a filiszteus óriást legyızted 
az Úr segítségével. Azt is tudom, 
hogy Saul magánál tartott. Azt is 
tudom, hogy férfiúvá serdülvén, mi-
képpen használt fel az Úr a filiszteus 
elleni hadjáratokban. Sok mindent 
tudok és sokat örvendezett a szí-
vem, mert mindezekbıl látom, hogy 
miképpen viszi teljesedésbe akara-
tát és ígéreteit az Úr. De mégis sok 
mindent szeretnék tıled hallani, 
mert mégsem tudok mindent. Fıleg 
azt szeretném tudni, hogy békesség 
van-e szívedben az Úr iránt? 
    – Az Úr iránt nagy békesség van 
a szívemben, atyám, de mégis őzött 
vadnak érzem magam. Évek óta 
élek Saul környezetében és egyre 
biztosabban tudom, hogy tisztátalan, 
ördögi erık hadakoznak ellenem. 
    – Nem gyızhetnek le, fiam, ha 
félelmetesek is, mert az Úr erısebb 
és te az ı választottja vagy. Ezt 
soha el ne feledd és igyekezzél 
mindig a választottsághoz méltóan 
viselkedni. Lám, Góliáth is erısebb 
volt Saul minden harcosánál és 

nálad is sokkalta erısebb 
volt, mégse gyızhetett, mert 
te az Úr nevével mentél 
ellene. Ez legyen a tükör 
elıtted mindig. De hát beszélj 
el mindent szép rendben!... 
Mindent szeretnék tudni 
eddigi utadról. (…) 
    – Zendítsd meg a hárfádat, 
Dávid!...  
    – Talán tudod is, atyám, 
hogy gyermekkorom óta sze-
retem ezt a hangszert. Pász-
torságom magányában sok 
kedves órát szerzett nekem. 
S aztán, különösen a Góliáth-
tal való dolog óta énekek 
szavai is teremnek szívem-
ben – mondja a fiatal férfi és 
közben a vállán levı bırtar-
solyból elıveszi könnyő kis 
pengetıs hangszerét. 
    – Nem bántana téged,     
atyám, ha mutatnék neked is 
ezekbıl a bennem születı 
énekekbıl?... 
– Örömmel hallgatom, fiam – 
mondja mosolyogva az öreg 
próféta. 
    – Hát ez is egy olyan – 

Kovács Imre 
 

Dávid 
(regényrészlet) 

Nagy József Levente grafikája 
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mondja halk szemérmességgel Dá-
vid és ujjai már ott motoznak az 
érzékeny húrokon. Egyszerő, lágy 
dallam csendül és tiszta, mély han-
gon énekel is a zenével együtt az 
ifjú: Pásztorom nékem az Úr./ Nem 
szőkölködöm én./ Van füves le-
gelım./ Hővös vízre terel.// A lelkem 
ezért vidám,/ mert vezet jó utakon/ 
és nem ijeszt a halál./ Nem árt a 
gonosz se nekem,/ mert te velem 
vagy, Uram./ Vesszıd, botod: vi-
gaszom./ Asztalodhoz hívogatsz/ 
ellenségim elıl…// Fejemen kene-
ted, olajad./ Csordultig poharam./ 
Jóságod és a kegyelmed/ ırzik az 
életemet/ és hiszem azt, hogy 
örökké/ házadban lakozom… 
    Az utolsó két sort boldog, felemelt 
hangon megismétli az ifjú dalnok és 
az arca tiszta fényben ragyog. A kis 
pengetıs hangszer kedves zen-
géssel szól még egy ideig és ezek a 
hangok úgy megtöltik a homályos 
kis szobát, hogy a sötét sarkok is 
teljes fényességben ragyognak. 
    – Megáldja majd az Úr Dávid 
hangszerét – szól fátyolos boldog te-
kintettel a vén –, mert nem a saját 
dicsıségére zeng. De ne is zengjen 
soha arra!... Ezer évek múlva is, 
még az örökkévalóságban is, zengik 
majd békességet nyert, boldog 
lelkek Dávid énekeit. És zengje is 
mindig megszámlálhatatlan életek 

serege tiszta hangon, szárnyaló dal-
lamokban a Jó Pásztor dicséretét!... 
    – Megmondom neked, fiam, mert 
lehet, hogy most beszélsz velem 
utoljára. Vén ember vagyok én már. 
Úgy érzem, lassan mindent elvégez-
tem, amit rám bízott az Úr. Hama-
rosan haza hív engem. De most 
nem errıl akarok szólni, hanem ar-
ról, hogy teelıtted még nagy út áll. 
Sok, emberfeletti feladat. Van már 
bizonyos tapasztalatod, hogyan le-
het elvégezni az emberfeletti dolgo-
kat is. De azért nagyon kell vigyáz-
nod. Sokszor jól csinálod majd, de 
lesz úgy is, hogy eltéveszted. Sıt 
idınként zuhansz is nagyokat. Hi-
szen az elbukott Ádám sarja vagy te 
is. De gondolj mindig arra a második 
Ádámra, aki már az ısatyáknak 
megígértetett, s aki majd biztosan 
eljı. İ lesz az, aki nem téveszt el 
semmit és mindent jóvá tesz érted 
is, értünk is. Ha erre gondolsz majd, 
amikor énekelsz, amikor cselekszel 
és amikor magasan leszel, vagy 
mélyben, akkor jó lesz minden dol-
god. 
    Halkan beszél az agg, de gyızel-
mesen, nagy bizonyossággal. Olaj-
barna arcbırén átsüt a belsı 
világosság. És Dávid mohó figye-
lemmel issza a szavakat úgy, hogy 
egy szó se esik belılük a földre. 

 
 

Szenczi Molnár Albert 
 

   CL. zsoltár 
 

Dicsérjétek az Urat, 
Áldjátok ő szent voltát, 

Dicsérjétek mennyekben, 
Hol országol kegyesen, 

Az ő nagy dicsőségében, 
Dicsérjétek hatalmát, 
Melyből ő dicső voltát 
Minden veheti eszében. 

 
Dicsérjétek őt kürtben, 

Es ékes éneklésben, 
Hegedőben, lantokban 
Es hangos citerákban, 

Az Úrnak zengedezzetek 
Sípokban, virginákban 
Es hangos orgonákban, 

Örvendjetek az Istennek. 
 

Az Urat cimbalmokban 
Es egyéb szerszámokban 
Mindnyájan dicsérjétek, 

Citerát pengessetek 
Az Úrnak nevét dicsérvén. 

Es minden lelkes állat 
Dicsérje az nagy Urat: 

Dicsőség Istennek! Ámen. 

Szenczi Molnár Albert (1574–1634) 
 
    Nem volt nagy poéta, mégis, poéta nagyobb hatást a magyar lé-
lek formálására nem tett, mint ı – zsoltárfordításaival. Esztétikailag 
sok fogyatkozása van e mőnek, de nincs könyv, amelyik e földön 
több kiadást ért volna, mint a zsoltárok könyve, s nincs vers, amely 
több magyar ember lelkébe szövıdött volna bele, mint az ı verse. 
Szenczi Molnár zsoltároskönyve magyar klasszikussá lett, kiemel-
kedik századából, s a reformáció korából az egyetlen költıi alkotás, 
amelyik most is él. Nemcsak él, hanem eljövendı századokkal min-
dig újra meg újra megifjodik. Koldusdiák és trubadúr, Isten csalogá-
nya. Furcsa és szent garabonciás, aki a Szentlélek szélvészével 
jön, a bizonyságtevık fellegébıl lép ki, s ama szép és fényes hajna-
li csillag: a Krisztus dicsıségének sugarában tőnik el. 
    Az eleve elrendelésbıl jött, s dicsıségben tőnik el, de hogy kö-
zöttünk járt: zeng a lelkünk, zeng az Idı tıle. 
 

              Ravasz László (1882–1975), református püspök  

Baróthi Ádám metszete 
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    A református ember önkéntelenül 
is hiányt érez egy olyan istentisztele-
ten, ahol nem szól az orgona, vagy 
ha valami miatt a hívek nem énekel-
nek. Holott régen nem volt ennyire 
magától értetıdı, hogy az istentisz-
teleten a gyülekezet tagjai együtt 
énekelve dicsérjék az Urat. 
    A reformáció elıtt a hívek számá-
ra az istentiszteleten való részvétel 
nem jelentett cselekvı közösségvál-
lalást a gyülekezettel. A pap által 
vezetett liturgia egésze, így a liturgi-
kus kórus által énekelt énekek is 
latinul hangzottak el, amibıl az egy-
szerő templomjárók alig értettek va-
lamit, így szinte teljesen kiszorultak 
az istentiszteletbıl. A keresztyénség 
felvételét követıen Szent István tör-
vényei elrendelték, hogy azokat, a-
kik a liturgia alatt pusmognak, illetle-
nül viselkednek, botütéssel bün-
tessék. Valószínő, hogy a hívek 
azért zavarták az istentiszteletet, 
mert nem értették a liturgiát, se 
nyelvét, se szándékát, érthetı 
hát, hogy unták, és nem találták a 
helyüket a templomban.  
    A reformáció két jelentıs újí-
tást hozott az istentiszteleti élet-
be: az anyanyelvő prédikáció és 
ének érthetıvé tette Isten igéjét; 
a gyülekezeti énekek révén pedig 
a hívek az egész istentiszteleti 
közösséggel együtt dicsérhették 
az Urat. Az bibliai és hitvallási 
alapvetésre építkezı reformátori 
egyház mindenekelıtt az anya-
nyelvő igehirdetést tette az isten-
tisztelet központi tényezıjévé, és 
mellette megjelent az az új ének-
anyag, amely a részben szerzés, 
részben fordítás útján hivatott az 
új hitelveket magyarul megszólal-
tatni.  
    Akkoriban az istentiszteleti al-
kalmak formájukra és tartalmukra 
nézve is más arculatot mutattak, 
mint ma. Szertartásukban egy-
aránt helyet kapott a lelkész, a 
liturgikus kórus, és a gyülekezet 
éneke. A vasárnapi (fı)istentisz-
telet mellett napszaki könyörgé-
ses istentiszteleteket is tartottak 
eleink. Legelterjedtebb volt a 
„regveli és délyesti könyörgés”, 

valamint az esti imaóra. Ezeknek az 
alkalmaknak a liturgiája az éneklé-
sen alapult. 
    Az 1700-as évek közepéig sok 
református gyülekezetben még pró-
zai zsoltárok hangzottak el, azaz 
nem a ma énekelt verses változato-
kat, hanem a Szentírás szövegét 
énekelték megfelelı dallamra. İse-
ink a mai gyakorlattól eltérıen min-
den versszakot végigénekeltek. Az 
istentiszteleti ének egyben hitvallás 
és imádság is, erre is szép példát 
mutatnak régi énekeink. 
     „Luther tételei ellen tudunk küz-
deni, de énekeivel szemben le kell 
tennünk a fegyvert” –, így nyilatkoz-
tak Lutherrıl ellenfelei, és ezzel a 
kijelentéssel akaratlanul is híven jel-
lemezték a reformáció egyik leg-
eredményesebb eszközének, az 

anyanyelvő éneknek hódító erejét. A 
korabeli reformátorok között szép 
számban találunk énekszerzıket. 
Ennek legfıbbképpen gyakorlati 
okai voltak. A reformáció eszméit az 
egyszerő, írást, olvasást nem ismerı 
hívek nem foghatták fel könnyen, 
viszont az énekben elmondott hitbeli 
alapigazságokat mindenki megért-
hette, és az éneket megtanulva ma-
ga is terjesztıjévé válhatott. Másik 
oka az énekszerzésnek az istentisz-
teleti rend megújítása által támadt 
szükség volt: az anyanyelvő liturgia 
szükségessé tette a magyar énekek 
költését és elterjedését. Legtöbb 
reformátorunk egyben énekszerzı is 
volt, szerzeményeik java ma is meg-
található az énekeskönyvünkben.   
    Fokozatosan bevezették az orgo-
nák használatát, amit addig a refor-

mátus egyház nem engedélye-
zett, és a gyülekezetek áttértek a 
Szenczi Molnár Albert által lefor-
dított zsoltárok és a gyülekezeti 
énekek kizárólagos használatá-
ra. 
    A gyülekezeti éneklés minısé-
géhez, milyenségéhez minden 
idıben jelentısen hozzájárult az 
iskolai oktatás is. Az 1786-ban 
kidolgozott népiskolai utasítás az 
egyházi énektanításra nézve 
kimondta, hogy „az éneklésre 
szoktatás végett (…) a minden 
órában szükséges fekete táblá-
nak egyik oldalát meglíneáztat-
ván, és a kottákat leírván meg 
kell ismertetni azokat, hogy a 
szokott néven mindegyiket ne-
vezhesse, majd éneklı hanggal 
is kimondhassa.”  
    Az 1800-as években is az is-
kolai oktatás része maradt az 
egyházi ének tanítása. A XX. 
században, a húszas évekig Er-
délyben az egyházi énekoktatás 
a szokott mederben folyt, azon-
ban a késıbbiekben a román ál-
lam magyarság- és iskolapolitiká-
ja, fıleg az 1948-as államosítás 
hosszú idıre leszámolt az iskolai 
vallásoktatással, és így az egyhá-
zi énektanítással is.  
Az 1989 után újraindult egyházi 
iskolák az egyházi énektanítás 

Égig érő református ének 

 

Öreg Graduál  – az 572 éneket tartal-
mazó énekeskönyv 1636-ban, Gyulafe-
hérváron jelent meg 200 példányban,    
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 

költségén. Az énekeskönyv egy példá-
nyát a fejedelem, saját kézírásával el-
látva, a marosvásárhelyi református  

eklézsiának adományozta. 
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terén is sok nehézséggel kell meg-
küzdjenek, hiszen újabban rengeteg 
tényezı idegeníti el az ifjakat az 
egyházi énekléstıl. 
    A reformációtól napjainkig az ifjú-
ság egyházi énekkultúrájának szín-
vonala fokozatos és folyamatos visz-
szaesést mutat, és ez az utóbbi 
években csak erısödött. Ma már 
csodaszámba megy, ha egy-egy 
kollégium vagy iskola kórusa alka-
lomról alkalomra aktívan részt vesz 
az istentiszteleten, holott régen ez 

magától értetıdı volt. Az sem elter-
jedt dolog, hogy a gyülekezeti ifjú-
ság, IKE, vagy az ifjúsági bibliakör 
tagjai szervezetten jelenjenek meg a 
templomban, vagy ha igen, akkor 
gitárral kísért énekük valamelyik 
gyülekezeti éneket helyettesíti.  
    A megoldást elsı lépésben otthon 
kell keresni. Az iskola zenei ismere-
teket nyújtó órái és a vallásórák 
énektanításán túl a szülı, nagyszülı 
tehet a legtöbbet. A szülık tanítsák 
meg gyermekeiknek azokat az éne-

keket otthon, a családban, amelye-
ket a gyülekezetben közösen éne-
kelhetnek. Jövıképet mutat az, ha a 
gyülekezet énekében csengı gyer-
mekhangok is megszólalnak, ha az 
ifjúság ajkáról is hangzik a zsoltár. 
    Az az ifjúság, amelyik a magyar 
mőveltségnek már csak foszlányait 
örökli, sohasem fog zsoltárokat, 
vagy népdalt tanítani a gyermeké-
nek, mert maga sem fogja azokat 
tudni. Hasonlóképpen az istentiszte-
leten idegenként vesz részt, hiszen 
tudatlansága miatt nem is lehet ré-
szese az éneklés által kifejezett kö-
zös imádságnak és hitvallásnak, és 
ezáltal a gyülekezeti közösségnek. 
A gyülekezet csak az éneklésben és 
a közös imádságban tud egy sze-
mélyként könyörögni, hálát adni, és 
vallást tenni Isten színe elıtt. Így az 
éneklés mindenki számára fontos és 
kedves kell, hogy legyen. Akinek ez 
az életébıl kimarad, az idıvel kima-
rad a gyülekezet közösségébıl, és 
félı, hogy a mennyek országából is. 
 

            MMM 

    Keressük ki a magyarországi  rádiócsatornák hallga-
tottsági mutatóját: Danubius 68%, Kossuth 15%, Bartók 
1,8%. Számoljuk meg, hány református lelkészt, tanárt, 
diákot látunk a debreceni Kodály Kórus bibliai témájú 
oratórium-elıadásain… A Kántusban éneklı teológuso-
kat évek óta az egyik kezemen meg tudom számolni, de 
öntevékeny teológusaink a közelmúltban lelkesen adtak 
elı részleteket az István, a király rockoperából, vagy  
Webber-Lloyd  József  és  a  bővös  kabát  címő  musi-
caljébıl… Ma  az értékhordozó kultúrának nincs be-
csülete… Ha behozzuk a templomba a  könnyőzenét,  
akkor a következetesség logikája azt diktálja, hogy le-
gyen könnyő prédikáció, könnyő liturgia  is. A részlete-
ket bízzuk kinek-kinek a fantáziájára – írja Berkesi Sán-
dor.  
    Félreértések elkerülése érdekében hangsúlyozom,  
hogy ez nem a régi és az új, hanem az igényes és az 
igénytelen zene megkülönböztetésérıl szól. A minıség 
kérdése független a stílus és a korszak kérdésétıl, hi-
szen ugyanúgy, mint ahogy a zenetörténet korábbi év-
századaiban, napjainkban is egyidejőleg, egymás mel-
lett vannak jelen a legkülönfélébb fajsúlyú és jellegő ze-
nék. Személy szerint egyébként, mint zeneszerzı is, 
elkötelezett híve vagyok a modern  egyházzenének. 
    Az egyházi zene minıségi igényének a háttere ponto-
san ugyanaz, mint az istentiszteleten  használt nyelve-

zet igényességének: mindenki számára világos, hogy 
egy vasárnapi  prédikáció tartalmi és formai minısége, 
amely egyetemi tanulmányokat feltételez és  alapos fel-
készülést igényel, nem helyettesíthetı be egy hétköz-
napi stílusú, laza fecsegéssel. Ugyanígy a bevásárló-
központok és a szórakozóhelyek zenéje sem alkalmas  
Isten tiszteletére – még akkor sem, ha az ilyesféle dur-
ván hétköznapi zenéket  jószándékú, kegyes szövegek-
kel kapcsolják össze. Mint ahogy nem mindegy, hogy az 
úrvacsorai bort egy míves kehelybıl vagy egy mőanyag-
pohárból kapják a hívek, és az sem lehet mindegy, hogy 
egy gyönyörően hímzett terítı vagy csupán egy darab  
viaszosvászon  kerül  az úrasztalára, így az sem mind-
egy, hogy milyen zene hangzik el a templomban. Az is-
tentisztelet zenéjére ugyanúgy érvényes Kazinczy 
Ferenc etikai normája, a „jót s jól“ gondolata, mint az 
istentisztelet nyelvi megformálására, amelynek stílusa 
és minısége magától értetıdıen szintén elkülönül a 
hétköznapok többségi nyelvhasználatától. Ezért logi-
kátlan, ha valaki az istentisztelet elemei közül éppen 
csak a zenét igyekszik többségképessé tenni. 
    A  kérdésfeltevés  tehát  nem úgy hangzik, hogy 
orgona vagy gitár, hanem úgy, hogy a dilettantizmus 
vagy a professzionalitás legyen-e jellemzı az isten-
tisztelet  zenéjére. 
                         Dr. Gárdonyi Zsolt 

I. Rákóczi György fejedelem latin nyelvő ajánlása az Öreg Graduálban  

Igényes és igénytelen egyházi zene 
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La vita è bella  
   

 Frumószán történt, Csángóföldön, egy – ott magyart tanító – lány mesélte, hogy hazatérve, Anna néni fogadta: 
    – Egészséget, Anna néni! 
    – Adjon a jó Mária, tanár né’! Merre járt eddig? Kerejste egy asszony! 
    – Hol keresett, ugyan bizony? 
    – Itt várta kendet az útban, tojást akart adni a lányecskának húsvétra! 
    – Ki volt? Üsmerem? 
    – Egy oláh né’, azt mesézte, hogy egyszer kend adott neki egy sárig virágot. 
    – S azért cserébe adna tojást? 
    – Istenibe, tanár né’, istenibe adta vóna! 
    Eszembe jutott, hogy egyszer nınapkor sok virágot kaptam a gyerekektıl, s útban haza fele minden szembe-
jövı asszonynak adtam egyet. Magyarul s románul köszöntöttem ıket, hogy: Isten éltesse! Begyőjtöttem a mo-
solyokat, s örömmel nyugtáztam, hogy mindenki boldogan fogadta. Az iskola és a Magyar Ház közti hétperces út 
alatt hét asszonnyal találkoztam. Köztük lehetett ez az oláh né’ is. Épp hét esztendeje ennek. 
    Az istenibe szó jelentése: ingyen, ajándékban, köszönetként, … mert az élet szép. 
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Buta Árpád Attila énekmővész ma-
gáról csak úgy beszél, hogy ı egy 
egyszerő ember, aki zenével fog-
lalkozik. A marosvásárhelyi Mővé-
szeti Líceum ének szakán érettsé-
gizett, majd az egyetem elvégzése 
után egy ideig egykori iskolájának 
tanára lett, ma pedig a marosvá-
sárhelyi Filharmónia tagja és a 
Mővészeti Egyetem zenepedagó-
gia szakán tanít, de mindemellett 
felkérésre elıadásokon, rendez-
vényeken is énekel. Vele beszél-
gettünk a zenérıl, az éneklésrıl 
és a szolgálatról. 
 
    – Van-e a családjában az ének-
lésnek, a zenélésnek hagyománya? 
    – Édesapámnak nagyon jó hangja 
van, édesanyám is jól énekel, de 
alapvetıen nem zenész családból 
származom. Engem viszont már az 
óvodából a mővészeti iskolába irá-

nyítottak. Az általam nagyra becsült 
és szeretett tanárnım, Makkai 
Gyöngyvér zeneszerzı és kiváló 
zenepedagógus – akinek a szerze-
ményeit énekelem is, és a mai napig 
együtt szoktunk fellépni gyülekezeti 
alkalmakon – tanácsolta, hogy kö-
zépiskola után a kolozsvári zene-
akadémia ének szakán folytassam. 
Így jutottam el arra a pályára, amin 
ma vagyok. 
    – Milyen a viszonya a zenével, 
azon túl, hogy ez Önnek a megélhe-
tést is jelenti? 
    – A zenével én mindig nagyon jó 
barátságban voltam. A szüleim ott-
hon sokat énekeltek együtt, ez része 
volt az életemnek. Nekem ez volt a 
természetes, annak ellenére, hogy 
más családoknál ezt nem tapasztal-
tam. Még óvodás koromban édes-
apám vett egy egyszerő szintetizá-
tort, és gyakran az ölébe ültetett, s 
együtt nótáztunk. İ tanítgatott a 
szintetizátoron játszani, mert fülhal-
lás után ı is tudta pötyögtetni. Innen 
indultam. 
    – Mi a különbség az egyházi zene 
elıadása és a nótaéneklés között? 
Más az amikor az ember saját ma-
gának, vagy egy lakodalomban, illet-
ve ha a templomban énekel… 
    – Nekem úgy tanították, hogy az 
éneklést a templomban kell elkezde-
ni és ott is kell befejezni. Én úgy 
tartom, hogy a jó énekhang ajándék. 
Mindenki kap valamit Istentıl, talen-

tumot, amit kamatoztatnia kell. Szá-
momra elég egyértelmő volt, hogy 
mit kaptam, mivel kell sáfárkodnom. 
Ami az egyházi éneklést illeti, abban 
a legfontosabb, hogy nem az embe-
reknek szól, hanem elsısorban Is-
tennek, a többi mőfaj ezzel szemben 
egyenesen az emberek felé irányul. 
Abban azonban nincs különbség, 
hogy mindegyik egyformán szívbıl 
jön. Hiszen Isten elıtt is van jókedv 
és szomorúság, szeretet, szerelem, 
mert ezek az éneklés fı témái, min-
dig errıl énekelünk. Mindenki maga 
dönti el, hogy melyik mőfajt hallgatja 
szívesebben. 
    – Köztudott, hogy  a különbözı 
korosztályokat más-más mőfajú ze-
nével lehet megszólítani... 
    – Minden zene magában hordoz 
egy stílust. A rock, az egy bulizós 
zene, ami ha megszólal – nekem 
legalábbis – nem Istent juttatja 
eszembe. Lehet, hogy ez az én hi-
bám, mert egy olyan generációban 
nıttem fel, amikor még nem énekel-
tek keresztyén rockot. A szöveg 
szólhat ugyan Istenrıl, Krisztusról, 
de meg kell nézni, hogy mit mond 
róla és hogyan. 
    – Vagyis végsı soron, ha jó a 
szöveg, bármilyen zene  szolgálhat-
ja az Isten dicsıítését... 
    – Az a baj, hogy ezek a rockze-
nés dicsıítések a világi koncertek 
mintájára történnek, és sokszor nem 
lehet tudni, hogy a tömeg kit dicsıít, 

Erősségem és énekem az Úr 



Mária és Márta magazin 9. 

az Urat vagy a zenészeket. Az lenne 
a jó, ha miután meghallgatunk egy-
egy produkciót, el tudnánk vonulni, 
megvizsgálnánk, elgondolkodnánk 
az üzenetén, hatásán. 
    – Térjünk vissza a talentumokra, 
mit gondol, használhatja-e jól akkor 
is, ha nem egyházi zenét énekel? 
    – Mindig kérdés volt ez számom-
ra, hogy más mőfajokban használ-
hatom-e. Azt belátom, hogy elsısor-
ban Isten dicsıítésére kell használ-
jam, viszont egy nagyszínpadi elı-
adáson megvizsgálva az ének üze-
netét ugyanúgy tudom szolgálni ezt 
a célt, mint a templomban. Fontos 
az adott ének szövege. Például, a 
népdalokban nagyon sok nemes, 
szép mondanivaló rejtızik. Itt van ez 

a háborús jellegő népdal, a Repülj 
páva, repülj, vármegye házára... – 
amely a szabadulásról szól, de gon-
dolhatok Istenem szabadítására is, s 
akkor feltöltöm egy olyan érzelmi 
többlettel, amit én valóságosan 
megéltem. Éppen ezért próbálok 
odafigyelni, hogy mit énekelek és 

vigyázok arra, hogy ne énekeljek el 
bármit. 
    – Vannak rossz népdalok? 
    – Vannak, a népdalok mindig iga-
zat mondanak, de az igazság része 
a rossz is. Például, ami arról szól, 
hogy kívánom a szomszéd felesé-
gét, ezt nem énekelem el nagyszín-
padon. Igyekszem megválogatni 
szöveg szempontjából is, hogy mit 
énekelek el, s mit nem. 
    – Úgy gondolja tehát, hogy a ze-
nével lehet nevelni, mit lehet a zené-
vel átadni? 
    – Az bizonyos, hogy a fiatalokat a 
zenével le lehet foglalni, leküzdi a 
magányukat. A zenéhez össze kell 
győlni, együtt lenni, közösen alkotni. 
Tagadhatatlan a zene közösségfor-
máló ereje. A zenét késıbb elı is 
lehet adni, ehhez megint közönséget 
kell szervezni, önbizalmat győjteni a 
színpadra álláshoz. Úgyhogy min-
denkinek csak ajánlani tudom a ze-
nélést, a kóruséneklést, még akkor 
is, ha nincs kiváló hangja. 
    – Hol tanulhatnak meg a fiatalok 
énekelni? 
    – Sajnos az iskolai zeneoktatás 
nincs a helyzet magaslatán, de meg-
van a szülık felelıssége is, hiszen a 
zeneoktatás a családban kezdıdik. 
Érdemes a gyereket beíratni kórus-
ba, egyrészt azért, hogy kiderüljön, 
van-e tehetsége, másrészt a közös-
ség miatt.  
    – Végül, de nem utolsósorban az 
éneklés, különösen az egyházi 
éneklés egyfajta szolgálat... 
    – Ez számomra egyértelmő. Ami-
kor színpadra lépek, ez mindig 
eszembe jut és imádkozom: ha csak 
egy ember is van a nézıtéren, akit 
meg tud általam szólítani Isten, ak-
kor itt vagyok, Uram... Egyházi fellé-
péseken pedig még fokozottabban, 
hiszen akkor csak errıl szól az 
egész. 
 
        Korondi Kinga 

Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki 
vagy. A bennünk továbbrezgő dallamok és foszlá-
nyaik olyat vallanak felőlünk, amit semmi lélek-
elemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek  

rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk. 
 

Kodály Zoltán 

Bibliás ısök sírja fölött állva, 

Találjon e nép végre önmagára; 

Köszönjön meg mindent a Védı Karnak, 

S légyen testvére magyar a magyarnak! 

Szólj, ötágú síp, zengj, magyar ének, 

Adj hálát az ég nagy Istenének! 

Kegyelmes Atyánk! Népek közé szórva, 

Tebenned bíztunk eleitıl fogva! 

Add: éljünk egymásért és senki ellen, 

Bárhol a földön, de Isten-közelben! 

Szólj, ötágú síp, zengj, magyar ének, 

Adj hálát az ég nagy Istenének! 

Gárdonyi Zsolt – Kádár Ferenc  

Magyar ének 
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Az elmúlt húsz évben a legtöbb 
erdélyi gyülekezetben legalább 
egyszer próbálkoztak kórusalakí-
tással, énekpróbák bevezetésével. 
Van, ahol sikerült és évekig sok 
közös éneket tanultak meg, kö-
zösséggé is kovácsolódtak, volt, 
ahol pár hét, hónap, talán év után 
kifulladt az egész próbálkozás.  
Bíró Jenı csejdi és Dénes Elıd ma-
rosvásárhelyi lelkésszel a kórus, a 
közös éneklés közösségépítı sze-
repérıl, az örömökrıl és nehézsé-
gekrıl beszélgettünk.  
 
Átalakult a gyülekezeti éneklés is 
 
    Aki ismeri Bíró Jenıs csejdi lel-
készt, az tudja, hogy nagyon szeret 
énekelni és nemcsak szeret, hanem 
tud is. Bár kis gyülekezetben szol-
gál, mégis fontosnak tartotta, hogy 
zeneszeretetét és tudását átadja a 
gyülekezeti tagoknak, ezért alakított 
több kórust is.  
    – Gógánban úgy nıttem fel, hogy 
nagyapám és édesapám rendszere-
sen énekelt Csiha Emese lelkésznı 
által vezetett férfikarban. Életem 
szerves része volt az éneklés és a 
zene. Miután Csejdre kerültem, 31 
évesen azért tanultam meg a kottát, 
hogy kórust vezethessek, szaksze-
rően énekeket taníthassak. Elıször 
egy nıszövetségi kórusunk volt, az-
tán az vegyes karrá alakult. De volt 
gyermekkórusunk és ifjúsági kóru-

sunk is. Most már csak az ifjúsági 
kórus van meg, aki hallott minket 
tudja, hogy három szólamban is 
énekelünk reneszánsz és más éne-
ket, egyszóval a minıségre törek-
szünk  – mondta érdeklıdésünkre a 
csejdi lelkész.  
    Azt is elmondta, hogy mivel kis 
gyülekezetben szolgál, a kórusmun-
ka során elég sok nehézsége akadt. 
Például nehéz volt énekelni szeretı 
és tudó felnıtteket találni, s azokat 
közösséggé kovácsolni.  
    – A kórustagok szerettek énekel-
ni, vendégszereplésre menni, de 
amikor viszont kellett fogadni a ven-
dégeket, akkor nehézségek adód-
tak. Sajnálatos módon ma már a 
felnıtt vegyes kar nem mőködik, de 
amíg együtt énekeltek, addig sok 
szép zsoltárt megtanultak és közö-
sen megtanítottuk a gyülekezetnek 
is. Bátran állítom, hogy a gyülekezeti 
éneklésre pozitív hatással volt a kó-
rus, a tagok segítségével könnyeb-
ben és szépen meg tudtuk tanulni az 
új énekeskönyvben levı dicsérete-
ket – mondta a lelkész. 
 
Segítik a templomi éneklést 
 
    – A jeruzsálemi templomban vol-
tak éneklésért felelıs léviták, akik a 
zenei szolgálatot biztosították. Egy 
kicsit ezekhez hasonlítom a gyüleke-
zetben mőködı kórusokat is – 
mondja Dénes Elıd Szabadság ut-
cai református lelkész, aki zeneszer-
zıként is bemutatkozott már.  
    Dénes Elıd szerint nagyon fon-
tos, hogy a templomban a gyüleke-
zeti éneklés ne unalmas, szomorú, 
hanem örömteli és dinamikus le-
gyen, hiszen Isten dicsérete a célja.     
    – Havonta egyszer tartunk zenés 

istentiszteletet, amikor a közös 
éneklésen van a hangsúlyt. Ilyenkor 
a Gordonka együttes lányai az éne-
keskönyvi énekeket énekelik, közö-
sen a gyülekezet tagjaival. A gyüle-
kezeti kórusok sokat segítik a temp-
lomi éneklést, ugyanakkor közös-
ségépítés szempontjából is fonto-
sak, hiszen  a kórustagok jól megis-
merik egymást, figyelnek egymásra. 
A gyülekezeti életben az is látszik, 
hogy a kórustagok aktívabb bekap-
csolódása által családtagjaik is kö-
zelebb kerülnek az egyházhoz, s 
természetesen Istenhez is. Folya-
matosan figyelni kell a fejlıdésre, a 
továbblépésre, hogy ne maradjon 
abba a lelkesedés. Van, aki késı 
délutánig dolgozik és onnan egyene-
sen a kóruspróbára jön, mert azt 
mondja, hogy itt feltöltıdik, s ez is 
nagyon fontos – tudtuk meg a lel-
késztıl, aki még egy lényeges do-
logra hívta fel a figyelmet: – fontos, 
hogy a gyülekezet lelkésze és kán-
tora jó viszonyban legyen, ugyan-
azokért a célokért munkálkodjon. 
Fontos, hogy a lelkész ne zárkózzon 
el az újításoktól, a gyülekezeti ének-
lés fellendítésétıl, s ebben segítı-
társa legyen a gyülekezet kántora.  
 

           Simon Virág 

Énekelve Istent 
szolgáljuk és 
egymást építjük 

Adorjáni Nagy Aranka 
 

Kórushangverseny 
 
A Magyar Rádió gyermekkórusa 

a kolozsvári Szent Mihály  
templomban  

 

Kristálytisztán dalol 
a kórus. 

A hangok, mint elszabadult 
fecskerajok 

beröpködik a templomot. 
Megbújnak, kergetőznek 
százados oszlopok között. 

Varázslat reszket mindenütt. 
A csúcsíves magasban 

minden csillog és csilingel. 
Hang-lombok hűvöse legyez, 
és mint elszabadult gyöngysor 

az oltár elé pereg. 
Mély sípok bújkáló dúdolása, 
magasak fényes, angyali trillája 

harsog, lehalkul… 
 

leszáll a templomra a menny.    

A marosludasi gyülekezet énekkara 
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Torockói kézimunkákkal díszített, 
segesvári tömbházlakásukban 
látogattam meg id. Bíró István 
nyugdíjas héjjasfalvi lelkipásztor 
családját. Nagy szeretettel fogad-
tak, és Bíró Istvánné Köble Anna 
tiszteletes asszony szívesen, öröm-
mel emlékezett életükrıl, szolgá-
latukról. 

    – Honnan indult Annuska néni 
életútja?                                                 
    – Leánykori nevem Köble Anna, 
Torockószentgyörgyön születtem 
1933-ban. Nagy családunk volt, he-
ten voltunk testvérek, három lány és 
négy fiú. Én voltam a sorban a hato-
dik. Édesanyám varrónı volt, édes-
apám ács, a református egyháznak 
56 évig kántora. Mi hitben, szeretet-
ben nevelkedtünk, minden vasárnap 
templomba mentünk. A négy elemi 
elvégzése után jött a háború, utána 
Kolozsváron jártam iskolába, majd 
1953-ban Nagyenyeden végeztem 
el a tanítóképzıt. Kinevezést kap-
tam Tordára, ahol 4 évet tanítottam. 
Ott ismerkedtem meg a férjemmel, a 
peteki születéső Bíró Istvánnal, aki 
Torda mellett, Nagycsányban volt 
lelkész. A kapcsolatunk nem volt 
zökkenımentes, behívattak a pártbi-
zottsághoz és meg akartak gyızni, 
hogy ne menjek lelkészhez felesé-
gül. Én kitartottam az elhatározásom 
mellett és 1957-ben összeházasod-
tunk. Együtt költöztünk Gógánba, 
ahol nekem sikerült elhelyezkedni a 
nyolcosztályos magyar iskolában. 
Abban az idıben a kultúrmunka volt 
a pedagógusok egyik fı tevékenysé-
ge, s aztán a kollektív megalakítása. 
A 7 év alatt, amit ott töltöttünk, az 
emberek nagyon kedvesek voltak 
hozzánk, olyan volt, mint egy nagy 
család. Se út, se villany, sár nyakig. 
Tordát otthagytam Gógánért, de a 
férjemet szeretettel követtem a szol-
gálati helyére. Ott született a két 
gyermekünk, Ildikó és István. 1964-
ben költöztünk Héjjasfalvára, Seges-
vártól 10 km-re.  Ott az óvodában ta-
nítottam nyugdíjazásomig. S mind-
végig lelkészné voltam, a férjemnek 
segítıtársa és ezt a hivatást nem té-
vesztettem soha szem elıl.  Ezt meg 

is értették a kollégák, semmi hátrá-
nyom nem volt belıle. A templom-
ban rendszeresen ott voltam a csa-
láddal együtt, a gyermekekkel foglal-
koztam vallásórán, szerveztem az 
anyák napját, nık napját az óvodá-
ban, gyülekezetben, itt is, ott is. Az 
anyák napján az ifjak szavaltak, ka-
rácsonykor a gyermekek, reformáci-
ókor a házasok – az asszonyok és a 
férfiak. Én választottam ki a verse-
ket, azokat szavalták. Sok nemze-
dék nevelkedett a kezünk alatt…   

                                                                                               

    – Kitıl tetszett „papnéságot” ta-
nulni?                                                                             
    – Torockószentgyörgyön sokat 
voltunk együtt a lelkészcsaládokkal, 
a leánykáikkal barátkoztunk, rám 
ragadt. Az unitárius papnak a lánya 
is barátnım volt, mindmáig a fiával 
is családi barátok vagyunk, gyakran 
emlékezünk a szülıfalunkra… 
    – Pihenésre mikor jutott idı?                                                                                   
    – Soha életemben nappal nem 
aludtam, most sem tudok. Rendsze-
rint éjfél után feküdtem le s reggel 
már várt az óvoda, aztán a nagy 
kert, a házimunka, a két gyermek, a 
gyülekezet. Az ajtónk éjjel-nappal 
nyitva volt, ez a paplakon így volt 
rendjén, megtörtént, hogy bekopog-
tak éjszaka, segítséget kértek. 
    Visszatekintve az 58 év házas-
ságra: nehéz volt, de szép. Bár ne-
héz éveket éltünk meg, de mégis 
jobb volt, mint most, mert nem ro-

hantunk, volt idınk egymásra. Ab-
ban az idıben muszáj volt hetente 
politikai elıadáson részt venni. De 
mi a kötelezı program után vicce-
lıdtünk, kézimunkáztunk, szívesen 
szórakoztunk együtt. Szerettünk 
családokat látogatni, összegyőlni, 
nem volt televízió, nem volt ennyi 
információ. Segítettünk egymáson, 
találkoztunk, nem rohantak az em-
berek úgy, mint most. Ez a sok infor-
máció nagyon sok idıt vesz el, in-
kább összegyőltünk és elmondtuk 
örömeinket, bajainkat. Mindenkit 
szerettünk.                                                                                                                                         
    – A gyermekek?                                                                                                                  
    – A gyermekeink a nyolc elemit 
Héjjasfalván végezték, majd Seges-
váron magyar nyelven érettségiztek. 
Leányunk az egyetemre kétszer fel-
vételizett, nem vették fel, mert pap-
leány volt. Végül mőszaki rajzolói 
technikumot végzett. Fiúnk lelkész 
lett. Abban az idıben járt a teológiá-
ra, amikor nagyon kevés fiatalt vet-
tek fel.                                                          
    – Kinek a keze munkája ez a két 
szép népviseletbe öltöztetett baba?            
    – Édesanyám készítette a 
torockói babát. Ezt a csodálatos in-
get is ı varrta; aprólékos, csodálatos 
munka. A székely baba ruháját a 
férjem édesanyja készítette.  A leá-
nyom elvitte a nagy torockói abroszt, 
de soha nem használta… Megvan 
még a festett láda is…  
    – Hogy tetszett megszokni a 
Küküllımentén Aranyosszék után?  
    – Mindig visszavágytam. Vala-
hányszor hazamentünk, s láttam a 
hegyeket, a Székelykıt, megdob-
bant a szívem. Miután meghaltak a 
szülık, üres lett a ház, egyre ritkáb-
ban megyünk arra. A mi családunk 
nagyon elszóródott. A Köble név 
kihalt a faluban, már senki sincs ott-
hon Torockószentgyörgyön.                                                                                                          
    Jó volt Héjjasfalván, nem kíván-
koztunk máshová. Közel voltunk 
Petekhez, a férjem szüleihez. Ál-
momban mindig Héjjasfalván járok, 
ott volt az otthonunk 37 évig, ott öre-
gedtünk meg, a mai napig oda fizet-
jük az egyházadót, s oda fognak 
eltemetni, amikor meghalunk.   
      
        Tatár Anna Julianna 

A férjemnek segítőtársa voltam 
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Márták és Máriák (52.) 
 

    Körtvélyfája a Marosvásárhely-Szászrégen útvonalon, 
Marosvásárhelytıl 20, Szászrégentıl 11 km-re található. 
A református gyülekezet lélekszáma 1182. Mőemlék 
temploma a XIV-XV. században épült gótikus stílusban, 
melyet a XVIII. században átépítettek kazettás mennye-
zetőre. A templomhajót, a megnövekedett lélekszámú 
gyülekezetnek kicsi lévén, 1949-51 között Kós Károly 
tervei alapján kibıvítették egy fél kereszthajóval. Ekkor 
készült a templom új bútorzata és a szószék is. A meg-
rongálódott régi kazetták helyett pedig Bordi András és 
Barabás István marosvásárhelyi festımővészek újakat 
festettek. A jelenleg használaton kívüli orgona 1839-bıl 
való. A 2 harangnak helyet adó, Alsóbölkénybıl vásá-
rolt, ugyancsak mőemlék harangláb 1768 óta áll a jelen-
legi helyén. 
    Mint minden református gyülekezetben, úgy a 
körtvélyfáji gyülekezetben végzett szolgálat is sokrétő, 
kiterjed az egész gyülekezetre. A lelkipásztor igehirdeté-
si, pasztorációs szolgálata mellett, felöleli a 16 tagú 
presbitérium, a felnıttekbıl álló vegyes kar, a gyermek-
kórus, valamint az asszonytestvérek szolgálatát is. 
    A körtvélyfáji asszonyok 20-25 tagból álló csoportja 
kitartó, tevékeny segítıje a lelkipásztornak és a tisztele-
tes asszonynak abban a munkában, amit az egyházban 
méltán nevezünk szeretetszolgálatnak, hiszen szeretet-
bıl fakad és a Krisztusban megnyilvánuló isteni szeretet 
közvetítıje a gyülekezet felé.  
    Íme néhány példa a körtvélyfáji asszonyok szeretet-
szolgálatából! 
    Több éve már, hogy a gyülekezet megszervezi az 
egész egyházmegyére kiterjedı Ki mit tud? elnevezéső 
nıszövetségi találkozót – melyen rendszeresen 10-15 
gyülekezet képviselteti magát, közöttük a körtvélyfáji 
asszonyok is –, amelynek célja a Biblia iránti érdeklıdés 
felkeltése, a Biblia helyes tanulmányozására való neve-
lés. 
    2015-ben 14. alkalommal szervezzük a Reneszánsz 
Kórustalálkozót, több kórus részvételével. Minden talál-
kozó igazi közösségi élmény és áldott alkalom az együtt 
éneklés örömének átélésére, a hitben való erısödésre. 

    A szintén évi rendszerességgel megtartott öregek 
vasárnapja jó alkalom az idıs testvérek problémáira va-
ló odafigyelésre, annak tudatosítására, hogy ık is teljes 
jogú tagjai, a kis család mellett, a nagy családnak, a 
gyülekezetnek is. 
    Az asszonytestvérek 2-3 kosárnyi házi süteménnyel 
minden évben megörvendeztetik az öregotthonok, árva-
házak lakóit, a marosvásárhelyi kórház betegeit. 
    Szintén az asszonyok legfontosabb résztvevıi a ter-
ménygyőjtési akciónknak, amellyel árvaházakat, szór-
ványbentlakásokat segítünk. 
    Március eleje Körtvélyfáján a házi laska készítésének 
ideje. A hozzávalókat minden résztvevı szeretettel hoz-
za, tudva azt, hogy ezzel az ínségben lévıknek segít. 
    Az asszonyi lélek a legfogékonyabb, a sok pénzt 
igénylı mőtéti beavatkozások, kórházi kezelések támo-
gatására szervezett segélyakciókra. A hitbıl és szívbıl 
jövı adományok sokszor nagy fájdalmakat enyhítenek. 
    Végül a Kol. 4, 5 igéjét idézném: Bölcsen viseljétek 
magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot 
áron is megváltván. 
   Hálát adunk Istennek a nekünk adott kedvezı alkal-
makért, az İ dicsıségére végzett minden szolgálati le-
hetıségért. 
 

                                          Szász Attila, esperes 

* Kalotaszentkirály volt a házigazdája 2015. február 6-7 között 
az egyházkerületi nıszövetség év eleji elnökségi ülésének. Az 
egyházmegyék képviselıi az aktuális kérdések megbeszélése 
mellett, a 2015. július 11-i Bonyhai Kastélynap programját is 
elıkészítették. A programról idıben tájékoztatják a gyülekeze-
teket. 
* Marosvásárhelyen, a Bod Péter Tanulmányi és Diakóniai 
Központban 2015. február 16-án bemutatták az Áldjad, én 
lelkem, az Urat! címő imádságoskönyvet, amely az Erdélyi 
Református Nıszövetség kiadásában kerül az olvasó asztalá-
ra. A bemutatón Szegedi László Tamás, az egyházkerület 
missziói elıadója hirdetett igét, majd Borsos Melinda, az egy-
házkerület nıszövetségének elnöke és Molnár Helén Tünde 
lelkésznı, a kötet szerkesztıje mutatták be a könyvet.  

* 2015. március 3-án a kıhalmi nıszövetség vendégei  voltak 
a Mária és Márta Magazin szerkesztıi.  

* Erdély-szerte 2015. március 6-án, pénteken rendezték meg 
a szokásos évi Nıi Világimanapot. Az idei év liturgiáját a Baha-
ma-szigeteken élı keresztyén asszonyok állították össze, akik 
egy gyönyörőséges földi paradicsomba kalauzoltak el bennün-
ket, miközben a mélyben húzódó súlyos szociális problémákra 
is felhívták a világ keresztyéneinek figyelmét. 
A liturgia gerincét a János evangéliuma 13. részében leírt láb-
mosás története adta, ahol Jézus így szólt a tanítványaihoz: 
Értitek-é, hogy mit cselekedtem veletek? Példát adtam néktek, 
hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen csele-
kedjetek.  

* Az Erdélyi Református Nıszövetség évi számadó Közgyő-
lését tartották 2015. március 7-én Ótordán. Az elnökség be-
számolt a 2014. évi tevékenységrıl, számadásról és a 2015. 
évi tervekrıl. Ugyanakkor ismertették az Árva Bethlen Kata 
Alapítvány tevékenységét és a kastélyfelújítással kapcsolatos 
terveket, idei programokat.     

N Ő S Z Ö V E T S É G I  

H Í R E K  

Ünnep Körtvélyfáján 
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A kegyelem csillagjegyében 
   

„Mivelhogy minden mi reménységünk és segedelmünk 
az Istenben van, úgy, hogy az İ áldása nélkül sem mi 
magunk nem boldogulhatunk, sem bármilyen dolgunk 
jószerencsével nem járhat: nem múlaszthatjuk el, hogy 
magunkat állandóan az İ kegyelmébe ne ajánljuk és 
minden dolgunkat az İ gondjaira ne bízzuk.” (Kálvin 
János) 
A következı negyedévben, arra a hónapra, amelyikben 
születtél, horoszkóp helyett egy Igét kínálunk, mert 
„nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is ada-
tott emberek között az ég alatt más név, mely által kelle-
ne nekünk megtartatnunk.” (Ap. Csel. 4, 12) 
 
Január 
Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, 
hogy megváltozzék. Mond-é ı valamit, hogy meg ne tenné? 
Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené? (IV. Mózes 23, 19) 
 

Február 
Aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. (Máté 24, 13) 
 

Március 
Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen meg-
fenyíti az ember az ı gyermekét, úgy fenyít meg téged az 
Úr, a te Istened; és ırizd meg az Úrnak, a te Istenednek pa-
rancsolatait, hogy az ı útján járj, és ıt féljed.   
(V. Mózes 8, 5-6) 
 

Április 
Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, 
sötétség ne legyen. (Lukács 11, 35) 
 

Május 
Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy 
valami hamisság uralkodjék rajtam! (Zsoltárok 119, 133) 
 

Június 
Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek. 
(Apostolok Cselekedetei 5, 29) 
 

Július 
Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és 
alázatos szívővel is, hogy megelevenítsem az alázatosok 
lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.  
(Ézsaiás 57, 15) 
 

Augusztus 
A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a 
törvénynek betöltése a szeretet. (Róma 13, 10) 
 

Szeptember 
Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vét-
keztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. 
(Ezékiel 18, 31) 
 

Október 
Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. 
(Efézus 5, 21) 
 

November 
Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ül-
nék is, az Úr az én világosságom! (Mikeás 7, 18) 
 

December 
Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit 
is cselekedetek nélkül. (Jakab 2, 26) 

Babits Mihály 
 

   A második ének 

                   (részlet) 
 

Mindenik embernek a lelkében dal van, 
és a saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is szépnek. 

 
  
 

 

Köszönjük, 
 

mindazoknak, akik 2014-ben a proMissio Egyesü-
letnek utalták át jövedelemadójuk 2%-át, s így 
összesen 578 lejjel támogatták szolgálatunkat. 

Isten áldja meg életüket! 
 

Kérjük,  
 

hogy 2015-ben is adója 2%-val támogassa 
a Mária és Márta Magazint megjelentetı 

 és különbözı egyházi programokat szervezı 
proMissio Egyesületet! 

 
   Romániában is lehetıség van arra, hogy a mun-
kaviszonyban levı állampolgárok a jövedelemadó-
juk 2%-val szabadon rendelkezzenek. Az adófize-
tı ezt az összeget már befizette az államnak – 
önmaga számára nem igényelheti vissza –, de 
kiválaszthat egy alapítványt, egyesületet, szerve-
zetet, gyülekezetet, amelyet szívesen segítene 
ezzel a pénzzel. 
   Egy őrlapot (Cerere 230) kell kitölteni. Az őrlap-
ba a személyes adatokon kívül a proMissio Egye-
sület adatait kell beírni. (Asociatia Promissio, 
C.I.F. 21616888, bankszámla: RO76 BTRL 0270 
1205 D739 32XX), az átutalásra kerülı pénz ösz-
szegét a pénzügyi hivatalban vezetik rá. 
   Ha Önnek nincs lehetısége jövedelemadója 
2%-val támogatni a proMissio Egyesületet, akkor 
kérje meg erre munkaviszonyban álló családtagja-
it, barátait, ismerıseit. 
   A kitöltött őrlapot le lehet adni személyesen is a 
pénzügyi igazgatóságon, vagy a lelkipásztor által 
elküldheti a Marosi Református Egyházmegye 
titkárságára, és mi elvisszük az illetékes hivatalba. 
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Kedves gyerekek!  

Istennek számtalan gyönyörő teremtménye van, 
amely bámulatba ejt bennünket. Köztük figye-
lemreméltó helyet foglalnak el a madarak.  
Szépségükkel, bohóckodásukkal, udvarlási szo-
kásaikkal, vagy énekükkel lopják be magukat 
szívünkbe. Utóbbiakat dalos madaraknak is 
szoktuk nevezni, melyek közül néhányukat az itt 
látható képükrıl és rövid ismertetı jeleikrıl felis-
merhettek. De ahogyan magánhangzók nélkül 

nehéz énekelni, nélkülük 
a szavakat is nehéz kiol-
vasni. Keressétek hát 
meg a hiányzó magán-
hangzókat, és a madarak 
neve teljes lesz. 

P__cs__rt__ 
 

Igazi tavaszhírnök, 
itt-ott már február 

közepén feltőnik. A 
mezık mővészének, 

mesterdalosának 
tartják. 

F___csk___ 
 

Villás farkú, villám-
gyors röptő madár. 
Móra Ferenc szerint 

ficsereg. 

V__r__sb__gy 
 

Tollazata hátán barna, 
hasán fehér, begye, 
mint ahogy neve is 

mondja, vörös. 

C__n__g__ 
 

A fák rovarvilágának 
egyik legeredménye-

sebb pusztítója. A 
közismert ének sze-
rint a nádfedeles ház 

teteje, ha rászáll, 
akár be is szakadhat. 

F__l__m__l__ 
 

Rigó félék közé tar-
tozik, valamennyi 

dalos madár közül a 
legszebben éneklı 
madarunk, énekét 
éjszaka is hallatja. 
Csalogányként is 

szokták emlegetni. 

K__k__kk 
 

Hangja ismerısen 
cseng az emberek 

fülében, fiókáik más 
madarak fészkében 

kelnek ki. 

F__k__t__r__g__ 

__k__rsz__m 
 

Egyike a legapróbb 
madarainknak, fész-
ke mővészies, mo-
hából golyó alakúra 

építi. Nevét egy 
négylábú állat látó-

szervérıl kapta. 

Fekete tollazatú ma-
dár, városi parkokban, 
kertekben hallhatjuk 

fütyülı hangját. 
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Brokkolikrémleves 
 

Hozzávalók: fél kg brokkoli, 3-4 közepes krumpli, 2 cikk 
fokhagyma, 1 kisebb hagyma, tejszín/tej (elhagyható). 
Elkészítés: A megtisztított és felvágott zöldségeket 
feltesszük fıni, amikor megfıttek, néhány brokkoli-
rózsát félreteszünk, leszőrjük a vizet egy másik tálba. A 
maradék zöldségeket szitán áttörjük vagy turmixoljuk, 
hozzáadunk annyit a leszőrt lébıl, hogy krémes legyen, 
feltesszük fıni, hozzáadjuk a tejszínt és a félretett brok-
kolirózsákat. Felforraljuk és főszerezzük. 
 

Böjtös rakott krumpli 
 

Hozzávalók: 1,5 kg sárga krumpli, 8 tojás, 2 nagy do-
boz tejföl, 20 dkg füstölt sajt, olívaolaj, 2 natúr tömlıs  

 
sajtkrém, 10 dkg trappista sajt. 
Elkészítés: A krumplit héjában puhára fızzük, majd 
hagyjuk kihőlni. Közben a tojásokat keményre fızzük. 
A krumplit és a tojásokat megpucoljuk, felszeleteljük. 
Elıveszünk egy hıálló edényt és az aljára olívaolajat 
öntünk. Elıször a krumpli felét rakjuk le, majd a felsze-
letelt tojásokat. Rétegenként sózzuk. Ráreszeljük a 
tojásra a füstölt sajtot, majd a maradék krumplival be-
fedjük. Kikeverjük a tejfölt a tömlıs sajttal, és a tetejére 
simítjuk. Végül megszórjuk reszelt trappista sajttal.  
Lefedjük és hideg sütıbe tesszük.  
Hagyományos gázsütıben 3-4-es fokozaton két órát 
sütjük. 

A jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanulA jó gazdasszony holtig tanul   

Olvasóink elnézését kérjük amiatt, hogy — sajnála-
tos módon — az elızı lapszámban hiányosan jelent 
meg a keresztrejtvény rácsa!  
Ezért a múltkori rejtvényt most újraközöljük.   
 
Rejtvényünkben Zsindelyné Tüdıs Klára (1895-
1980) egy bátorító, szép gondolatát rejtettük el.  
 
Vízszintes: 1. A 12 kém egyike, akinek reménysége 
meg nem szégyenült (IV. Mózes 13), 6. Az idézet 
kezdete, 13. Árvíz régiesen, 14. Szabadon bocsát-
ja, azaz el…, 15. Spanyol, portugál helységnevek-
ben folyót jelent, 16. Angol férfinév, 18. A bibliai kor-
ban munkára, útra készít fel, azaz fel…, 19. Kedves-
kedı köszönés, 20. Ilyen tánc is van, 22. Azonos 
magánhangzók, 23. Alma héja! 24. Tolna megyei 
település, egyik jeles reformátorunk szülıfaluja, 26. 
Szláv férfinév, 28. Bírósági, jogi fogalom, 30. Becézet 
Antal, 31. Ilyen vásár is van, 32. Mamré határai! 33. 
Brassói megyei autójelzés, 34. Rákhel nıvére, 36. 
Parajd kincse, állatoknak így adják, 37. A templomban 
általában erre ülünk, 38. Hamisítvány, 39. Lóri egynemő 
hangzói, 40. Lekötött vagyontárgy, 42. Hadseregben 
rendfokozat, 43. A leírt betősorok képe, 45. Szemét, 46. 
Furcsa nevő település Nyitra közelében, 47. Megbe-
szélt találkozó, 50. Vissza: zátony Ausztrália keleti 
partjainál, 52. A Hóseás 1,9-ben szereplı név egyes 
mássalhangzóval. 
 
Függıleges: 1. Az idézet folytatása, 2. Dalmővet 
elıadó, 3. Kínai helységnevekben régit jelent, 4. Svéd 
nevekben a jelentése: szoros, 5. … József, 1804-
1858 között élt jeles irodalomkritikusunk, 6. Japán 
városka, 7. Személyes névmás, 8. Az ilyen mő áramot 
termel, 9. Születésedkor kapod és egy életen át vise-
led, 10. Zavaros mese! 11. Kezdetben izzadós! 12. 
Nemzeti Tanács, 17. Az idézet befejezı szava, 20. 
… Lanka, Ceylon mai neve, 21. Kertészkedık kora 
tavasszal szedik, 25. Vonat közepe! 27. Város, melyet 
Józsué foglalt el (Józsué 7), 28. Óv, 29. A Róma 4, 18 

szerint ı az, aki „reménység ellenére reménykedve hitt”, 
31. Az ilyen hullám minket is érint, 32. Egy része már 
ısszel földbe kerül, 35. Bibliai szóösszetételekben Isten 
nevére utal, 36. Hangosan szólít, 37. Mesterkélten visel-
kedik, 39. Vissza: népmesék gyakori lovacskája, 41. Ti-
nódi Sebestyén hangszere, 43. Vissza: fıpap Sámuel 
idejében (I. Sám. 1), 44. Összetört kas! 46. Menyasz-
szony, 48. Határozott névelı, 49. A héberül népet jelent, 
51. Fiók belseje. 
 
Beküldendı: vízszintes 6, függıleges 1 és 17. 
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Bévül a földi nagy körön 
Nincs annál sehol szebb öröm, 
Mint amit énekem okoz, 
S lágy húrok hangja felfokoz. 
Ott rossz kedély nem férhet el, 
Hol néhány jó társ énekel. 
Nincs ott irigység, gyűlölet, 
Viszály, harag nem sért szívet, 
Gőg, gond s minden, mi húsba mar, 
Bú, bánat elmúlik hamar, 
Ki dalban örömét leli, 
Bűn ebben őt nem terheli, 
Istennél több tetszést arat, 
Mint más öröm az ég alatt. 
A sátán művét rontja meg, 
Visszatart sok gyilkos kezet. 
Bizonyság Dávid tette rá, 
Ki Sault dalra oktatá, 
S a hárfás istentisztelet, 
Hogy öljön, attól védte meg. 
Isten szavának igazát 
A szív a dalban éli át. 
Elizeus a szellemet 
Hárfázás közben lelte meg. 
A legszebb évszakom a nyár, 
Mikor dalol minden madár, 
Ég és Föld dallal van tele, 
Az élet visszhangzik bele. 
Élen az édes csalogány, 
Dalától lesz minden vidám, 
Lelkét dalában önti ki, 
Legyünk hát hálásak neki, 
Istennek inkább sőt talán, 
Övé a kedves csalogány, 
Kit énekesnek alkotott, 
S kinek művészetet adott, 
Urát dícséri szüntelen, 
Éjjel-nappal s el nem pihen. 
A dalom is Őt tiszteli, 
Örökké hálát mond neki. 
 

(Németh Emil fordítása) 

          Luther Márton 

   Ki dalban örömét leli 


