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A jászol környékén 
 

„Modern életünk titoknélkülisége a mi 
nyomorúságunk és szegénységünk. Emberi életünk 
annyiban értékes, amennyiben tisztelettel viseltetik a 
titokkal szemben. A titkot tisztelve ırzi meg az 
ember gyermek mivoltát. Azért van a gyermekeknek 
olyan nyílt csodálkozó tekintetük, mert tudják, hogy 
titkok veszik körül ıket, amelyekkel nem tudnak mit 
kezdeni. Még nem tudnak olyan sikeresen a titkok 
megkerülésével boldogulni, mint mi. A titkot 
szétzúzzuk, mert 
érezzük, hogy létünk 
határához érkezünk; 
mivel minden felett 
rendelkezni akarunk 
és úrrá akarunk lenni, 
éppen ez nem megy 
azonban a titok 
esetében. Titok nélkül 
élni azt jelenti, hogy 
semmit sem tudunk a 
saját életünk, a másik 
ember és a világ 
titkáról. (…) 

Titok nélkül él 
az, aki az élet döntı 
folyamatait egyátalán 
nem látja, sıt 
letagadja. A fa 
gyökerei a föld mélyében, a sötétben vannak. 
Minden, ami fényben van, a föld mélyébıl, az 
elrejtettségbıl, a föld anyaölébıl származik. Így 
minden gondolatunk, egész szellemi életünk rejtett 
titokzatos homályból, mélybıl jön ugyanúgy, mint 
minden élet, épp ezt nem akarjuk tudomásul venni. 
Nem akarjuk meghallani, hogy a titok a gyökere 
minden felfoghatónak, nyilvánvalónak és világosnak. 
Ha pedig meghalljuk, ki akarjuk számítani, meg 
akarjuk magyarázni és fel akarjuk boncolni. Az 
eredmény: eközben az életet megöljük s a titkot nem 
fedjük fel. A titok titok marad. Megközelíthetetlen.” 

 Dietrich Bonhoeffer  
  

„Kik veszik körül a betlehemi jászolt? Nem a 
történetit, a valóságosat, hanem azt, ami a századok 
során a képzımővészeti alkotásokban realizálódott? 
Valamennyien ismerjük ıket: az angyalokat és a 
csillagot, a barlangot és a barmokat, a pásztorokat és 
a térdeplı három királyt. S tudjuk azt is: a 
valóságban némileg másképp történt. A képzelet 
kikerekítette és átalakította a valóságot.  
De épp ez az érdekes: hogy mivel övezte körül a 

képzelet az evan-
gélium beszámolóját? 
Mit és kiket állított a 
karácsonyéj bölcsıje 
köré? 
A teljes létet. A 
teremtı Isten köré a 
teljes teremtett 
valóságot. A csillag: a 
kozmosz küldötte, 
minden csillag 
nevében. Az angyalok 
a láthatatlan erık és 
szellemek képviselıi. 
A barlang: a föld, 
amely szívéig meg-
nyílt az Újszülött 
fogadására. (Vele a 
föld öle van jelen: 

melegével és minden terményével.) A barmok: az 
állatvilág. A szalma: a növényvilág melengetı 
jelenléte. A pásztorok és a királyok: az egész 
emberiség. 

Ebben a legendás együttesben némán az is 
benne van – tudatosan vagy öntudatlanul -, hogy 
Jézus a megtestesüléssel közvetve az egész teremtett 
világot magára öltötte. Az emberi testtel az egész 
anyagi világgal való testvéri összefüggést, a test 
egyetemes súlyát, az anyagnak egyetemes köntösét, 
amelyet a nehézkedés roppant öltései fognak egybe. 
Az emberiség ezzel nemcsak tulajdon életét, hanem 
magát az egész létet is a Kisded vállaira helyezte. 
Jászolábrázolásával így vall, errıl tanúskodik maga 
az ember.“                                           Pilinszky János 
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
Istentiszteletek 

• Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. 
2007. január 21. 17.30 óra Ökumenikus istentisztelet 
2007. február 04. 11.00 óra Istentisztelet 
2007. március 04. 11.00 óra Istentisztelet 

  

• Graz, Heilandskirche gyülekezeti terem (8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)   
2007. március 04. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 

 
Ökumenikus istentiszteletek Bécsben és Grazban 

• Bécs, 1070 Lindengasse 44/a 
2007. január 21-én 17.30 órakor a Lindengassei evangélikus templomban tartjuk hagyományos ökumenikus 
imaheti istentiszteletünket. Az alkalom a bécsi római-katolikus, református és evangélikus gyülekezetek 
szervezésében zajlik, az istentisztelet házigazdája ebben az évben az evangélikus gyülekezet. Az igehirdetés 
szolgálatát dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a tihanyi apátság perjele végzi, a liturgiában a három 
felekezet lelkészei mőködnek közre. Mindenkit szeretettel várunk! 

• Graz, Welsche Kirche, Griesplatz, 2007. január 28. 10.00 óra 
 
A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhetı): � +43/650 58 777 12 
A lelkészi hivatal e-mail címe: � evang-ungarisch@chello.at 
 

Bemutatjuk az ökumenikus istentisztelet vendégét 
Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetest

 
Korzenszky Richárd Csornán született 1941-ben. 

A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizik, ezt 
követıen belép a Bencés Rendbe. Pannonhalmán végzi 
teológiai tanulmányait, majd az ELTE Bölcsészet-
tudományi Karán magyar-orosz szakon szerez 
középiskolai tanári diplomát. Egyetemi doktori dolgozatát 
a XVII. századi magyarországi unitárius énekköltészet 
témájából készíti, egy addig ismeretlen kéziratos 
énekgyőjteményt dolgoz fel. 

Gyırben kezdi meg szerzetes-tanári munkáját, 
tanít és diákotthoni nevelıtanár. Pannonhalmára 1973-ban 
kerül vissza, ahol fıapáti titkár, valamint a Pannonhalmi 
Hittudományi Fıiskolán és a Bencés Gimnáziumban tanít. 
1979-89 között a Pannonhalmi Bencés Gimnázium 
igazgatója. 

A 90-es évek kezdetén fımonostori perjel Pannonhalmán és a Magyar Katolikus Egyház oktatásügyekkel 
megbízott képviselıje a Mővelıdési és Közoktatási Minisztériumban. Itt 1991-94 között miniszteri biztos. 1994 óta 
Tihanyban él, a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója. 

Korzenszky Richárd munkásságát jól jellemzi az a méltatás-részlet, amely egy díjátadás során így került 
megfogalmazásra: „Középoskolai és fıiskolai tanárként, kollégiumi nevelıként és igazgatóként - még egy diktatórikus 
és vallásellenes rendszer adottságaival birkózva - fiatalok százait tanította hitre, tudásra, emberségre és indította az 
életbe. Az az országos rang, amivel Pannonhalma rendelkezik, mintegy húsz éven át Korzenszky munkájára is 
támaszkodott.(…) Gimnáziumi évei óta dr. Korzenszky Richárd életét egy idıszerő, modern kereszténységnek szenteli. 
Ez a kereszténység nem konfrontatív, nem ütközı, hanem csendesen, de annál kitartóbban s szívósabban építkezı - a szó 
minden értelmében. Ez a kereszténység egyszerre magyar és európai, hagyományırzı és modern. Korzenszky 
szakadatlanul azon munkálkodik, hogy a magyar értelmiségben ehhez a célhoz munkatársakat találjon, 
neveljen.”(Részlet a Fraknói Vilmos díj átadása során elhangzott méltatásból) 
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İrhely és figyelmeztetı jel a Balaton felett – A Tihanyi Apátság 
 

Magyarország térképét nehéz elképzelni a 
Balaton nélkül. S ha valaki rátekint a Balatonra, a 
kék színnel jelzett tóba benyúló félsziget megragadja 
a tekintetét. A Tihanyi félszigetrıl van szó: ezt a 
félszigetet pedig magyar ember nehezen tudja 
elképzelni a tihanyi apátság nélkül. Minden iskolás 
gyermek találkozik a legrégibb írott magyar 
szókapcsolattal, a „feheru uaru rea meneh hodu utu 
rea” kijelentéssel, amely sokak számára nyelvtan 
órák nehezen megtanulható anyaga marad, de a 
legtöbb magyar anyanyelvőnek sokkal többet jelent, 
mint iskolai tananyag. Magyarságunk egyik fontos, 
jelképes értékő dokumentuma a Tihanyi 
Alapítólevél. 1055-ben foglaltatta írásba I. András 
király szándékát: emeltessék szentegyház Szőz Mária 
és Szent Ányos püspök tiszteletére a Balaton fölött a 
Tichon nevő helyen. 
Szándéka az 
alapítással az volt, 
hogy legyen egy hely, 
ahol imádkoznak 
majd érte, feleségéért, 
gyermekeiért, 
valamennyi élı és 
megholt atyafia 
üdvéért.  

Az eredeti 
oklevelet a Pannon-
halmi Fıapátság le-
véltárában ırzik 
gondosan. A minden 
bizonnyal szláv 
eredető Tichon név – 
Tihany – ma is megnevezi a félszigetet, ahol csendes 
a víz, s ahol a történelem viharaiban többször 
elpusztult, de mindig újjáépített szentegyházban ma 
is dicsérik a hívek az Istent, és újra élhet ezen a 
helyen egy kis szerzetesi közösség.  

Aki Balaltonfüredrıl nem a parti úton, hanem 
a vele párhuzamos, kacskaringós, keskenyebb, a 
vízparttól kissé távolabb vezetı úton igyekszik 
Aszófıre, nem is gondolja talán, hogy a fehérvárra 
menı egykori hadi úton jár. A Balaton déli partján 
mindenki ismeri a nyáridıben zsúfolt Siófokot: „fuk” 
megtalálható ebben az oklevélben. De hogy hol van a 
mogyoróbokor és a körtefa, már nem találjuk.  

A nyelvészek számára felbecsülhetetlen 
értékő dokumentuma az alapítólevél nyelvünk régi 
állapotának. „ARUK” – árok, meder; „ARUK FEE” 

– az árok kezdete, „BROKINA REA” – a 
berkenyebokorig, „KUES KUT”  - köves kút…  - A 
monostort alapító király birtokot adományozott, és 
akkor bukkannak föl a régi magyar szavak, amikor a 
birtok határairól van szó. A gazdaságtörténészeknek 
külön érdekesség, hogy milyen „népeket” 
adományoz a király a monostornak. „Hogy pedig 
idık folyamán azokra nézve, amiket Krisztus 
tiszteletére s az ott élık és nekik szolgálók eltartására 
az elıbb mondott egyháznak adtunk, semmiféle 
patvarkodástól ne szenvedjenek, a jelen hártyán a 
jegyzı kezével minden egyenként fel van jegyezve. 
Van tehát húsz eke föld, hatvan háznéppel, húsz 
szılımőves szılıvel, húsz lovas szolga, tíz halász, öt 
lovász, három gulyás, három juhász, két kanász két 
méhész, két szakács, két tímár, két kovács, egy 

aranymőves, két 
kádár, két molnár 
malmokkal, két 
esztergályos, egy 
ruhamosó, egy szőcs, 
tíz szolgáló. Ezeken 
kívül harmincnégy 
hírnök lovaikkal, száz 
tehén, hétszáz juh, 
száz sertés, ötven kas 
méh…” – olvassuk az 
oklevélben (Érszegi 
Géza professzor 
fordításában).  
Megjelenik elıttünk a 
csaknem ezer évvel 
ezelıtti élet, a 

révátkelı, a mesteremberek tevékenysége a 
szerzetesi közösség közvetlen közelében. Minden, 
amit a király adományoz, egy célt szolgál: „Az 
istentisztelet serény és fáradhatatlan végzésére, de a 
szentek dicsıítésére s tiszteletére is szerzetesek 
seregét győjtöttük oda, s királyi bıkezőséggel 
gondoskodtunk számukra mindenrıl, ami ételükhöz, 
italukhoz vagy ruházatukhoz szükséges, hogy Isten 
szolgálatában ne lanyhuljanak vagy ne legyen okuk 
az ebben való restségre.” 

Az oklevelek tudósai tanulmányozták a latin 
szöveget, annak fordulatait, sajátosságait. Pontosan 
elkülönül az oklevélben a bevezetés, a tárgyalás, a 
befejezés. Fohásszal kezdıdik: „Krisztus, az 
oszthatatlan Szentháromság nevében, András Isten 
segítı kegyelmébıl a magyarok gyızhetetlen
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királya.” S hogy ne menjen feledésbe, amit rendel – 
tudja az oklevél megfogalmazója, hogy amit az 
emberi nem fiai helyesen elhatároztak, azt a mindig 
szorgalmas írnokok keze által betők emlékezetére 
bízni célszerő, „nehogy annak avultsága folytán 
nyoma se maradjon a késıbbi kor utódaiban”.  

Az aláírók között ott van az elsı tihanyi apát, 
Lázár apát jele, s ott van Mór püspöké is, aki 
korábban Szent Márton monostorának volt 
szerzetese. Korabeli fontos egyházi és világi 
emberek neveivel találkozunk, akiknek neveit 
megırizte az oklevél. S a király saját kezevonásával 
hitelesítette a dokumentumot: ANDREAS REX.  

A hozzáértı történészek számára 
kirajzolódnak európai kapcsolatok az oklevél 
szövege alapján. Az „Oroszkı” megnevezéső helyet 
olvasva pedig könnyen gondolhatunk keleti, szláv 
kapcsolatokra.  

Találkozási hely Tihany 950 év óta. Ünnepi 
évet kezdett a tihanyi bencés közösség és Tihany 
hívı népe az elmúlt évben Szent Ányos püspök 

ünnepén, november 17-én. Gazdag volt ez az 
esztendı eseményekben: visszatekintı történelmi 
kiállítás, Tihany megjelenítése a 
képzımővészetekben, a Tihanyhoz kötıdı 20. 
századi nagy szellemek megidézése, ünnepség Mádl 
Ferenc köztársasági elnök úrral, ökumenikus 
könyörgés a magyarságért Erdı Péter bíboros atya 
vezetésével, majd a záró liturgiát Juliusz Janusz 
érsek, apostoli nuncius úr vezeti november 17-én.  

950 éve hirdeti a Tihanyi Alapítólevél az 
európaiságot itt, Pannóniában, ahol jelen volt és van 
a magyarság, amikor keresztény szentegyház 
alapíttatott Szőz Mária és Szent Ányos püspök 
tiszteletére. Jelen van a tihanyi monostor I. András 
király sírjával az altemplomban a Balaton fölött, 
ırhelyként, figyelmeztetı jelként: legyünk hőségesek 
gyökereinkhez – a kereszténységhez, a magyar-
sághoz itt és most és a jövıben is, Európának ezen az 
ısi helyén, amely szent helye a magyarságnak.  

Dr. Korzenszky Richárd 
tihanyi perjel 

 
 

Életképek az esztendı eseményeibıl 
 

„A mi üdvözítı Istenünk azt akarja, hogy minden 
ember üdvözüljön, és eljusson az igazság 
megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró 
is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, 
aki váltságul adta önmagát mindenkiért 
tanúbizonyságként a maga idejében.” (1Tim 2,4-6) 

A 2006-os esztendıben a magyar református 
gyülekezet adott helyet a bécsi magyar keresztény 
felekezetek ökumenikus istentiszteletének. Az 
igehirdetés szolgálatát Takaró Károly református 
tábori püspök végezte.  

 
„Áldjad, lelkem az Urat, és egész bensım az ı szent 
nevét! Áldjad, lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi 
jót tett veled!” (Zsolt 103,1-2) 

2006. április 2-i istentiszteleten vendégeink voltak a 
budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem 
teológus hallgatói Dr. Szabó Lajos rektor, teológiai 
professzor vezetésével. A jó hangulatú közös ebéden 
gyülekezeti tagok és vendégeink egyaránt örömmel 
fogyasztották az ízletes székelykáposztát. Délután 
Bécs városának nevezetességei kerültek bemutatásra.
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A „Lange Nacht der Kirchen” program keretében 
2006. június 9-én a Neubau-Fünfhaus osztrák 
evangélikus gyülekezettel közös alkalmat 
szerveztünk. Bemutattuk gyülekezetünk és a magyar 
nyelvő munkát Ausztriában. Ezt követıen Gyalai 
István „Himmel” címő festmény-sorozatát 
tekinthették meg az érdeklıdık. Tartalmas és jó 
hangulatú beszélgetések zárták az alkalmat. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több gyülekezeti 
kapcsolat alakul ki a Lindengassei templom osztrák 
és magyar „használói” között. 

 
„Új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz ıbenne 
és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik 
az igazi világosság.” (1Jn 2,8) 
2006. december 12-én tartottuk az Evangélikus 
Központban ádventi estünket. Az áhítaton Mag. 
Herwig Sturm evangélikus püspök gondolatait 
hallhattuk a „szürkületben járás” helyzetérıl, 
esélyeirıl és feladatairól. Ezt követıen Prıhle 
Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház 
országos felügyelıje tartott kitőnı elıadást a 
magyarországi evangélikus egyház jelenlegi 
helyzetérıl, kihívásairól, jövıképérıl. Az alkalmat 
baráti beszélgetések követték. 

 

 
„Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem 
rettegek.“ (Ézs 12,2a) 

A szabadság és összetartozás gondolatának jegyében, 
ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztünk az 
1956-os forradalom 50. évfordulójára Andauban 
2006. november 4-én. Franz Scharl római katolikus, 
Tıkés László református, Herwig Sturm és Ittzés 
János evangélikus püspökök végezték az 
istentiszteleten a megemlékezés szolgálatait. 
 
 
 

 
 
„Olyan, mint a mustármag: mikor elvetik a földbe, 
kisebb minden magnál a földön…“ (Mk 4,31) 

Bár kép még nem készült róla, de örömteli, hogy 
Grazban sok év szünet után ismét beindultak a 
protestáns magyar nyelvő istentiszteletek. Az 
alkalmak az evangélikus Heilandskirche gyülekezeti 
termében vannak, az istentiszteleteket jó hangulatú, 
baráti beszélgetések követik. Továbbra is szeretettel 
hívjuk és várjuk a graziakat és a Graz 
környékbelieket ezen alkalmakra.  
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Juhász Gyula:  

Karácsony felé 

Szép Tündérország támad föl szívemben  
Ilyenkor decemberben.  
A szeretetnek csillagára nézek,  
Megszáll egy titkos, gyönyörő igézet,  
Ilyenkor decemberben.  

...Bizalmas szívvel járom a világot,  
S amit az élet vágott,  
Beheggesztem a sebet a szívemben,  
És hiszek újra égi szeretetben,  
Ilyenkor decemberben.  

...És valahol csak kétkedı beszédet  
Hallok, szomorún nézek,  
A kis Jézuska itt van a közelben,  
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,  
S ne csak így decemberben.  

 

Puszta Sándor:  

Bennünk fénylı csillag 
 

sírásra görbült a szánk 
mikor a legszebben akartunk énekelni 

gyáva lett bennünk az öröm 
ahogy boldogok akartunk lenni 

induljunk szívünk dzsungelében 
az embert megkeresni 

a jóságot még ma  
el kéne kezdeni 

óh bennünk fénylı csillag 
merj már megszületni 

Kedves Olvasóink! 

Köszönjük mindazok támogatását, akik 
a kiküldött csekkeken adományaikat 
eljuttatták hozzánk, akik az újság 
kiadását, a gyülekezet munkáját 
anyagilag és egyéb módon segítették. 
Áldott, békés, szeretetteli karácsonyi 
ünnepeket és kegyelemben gazdag, 
boldog új esztendıt kívánunk 
mindnyájuknak! 
 


