
10. oldal 2008.  december

zenészek felé. Mindig tudott mosolyogni,
még akkor is, ha próbára a meghívott 15
zenészbõl történetesen csak három jött el.
„Napfényt a szívedbe, meleg sugarat !”.
–„Jézus akarja, hogy fényes, szép nap-
sugár legyek” – ez volt az õ szemé-
lyisége.

27 éven keresztül (1929-1956) a Bap-
tista Teológiai Szeminárium zenetanára:
harmóniumot, zeneelméletet, karveze-
tést, hangszerismeretet és éneket tanít, s
ezek mellett néhány évig világtörténel-
met, pedagógiát és filozófiát ad elõ. A
baptista prédikátorok több nemzedéke
tudhatja õt tanárának.

Az országos zenei munka irá-
nyításában évtizedeken át részt
vesz. 1932-tõl a Magyar Baptista
Ifjusági Szövetség Zenei Szakosz-
tályának titkára, 1936-tól a Buda-
pesti Ifjusági Kerület zenei titkára,
majd az átalakult új zenei veze-
tésnek, az Országos Zeneügyi Bi-
zottságnak elõbb titkára, majd el-
nöke egészen külföldre távozásáig.

Az országos zenemisszió érde-
kében indítja meg 1938-ban az
„Aeol-hárfa” c. evangéliumi zenei
szakfolyóiratot, a harmónista kép-
zés elõmozdítására adja ki 1939-
ben – mintegy gyors segítségként –
a dióhéjnyi terjedelmû „Gyakorlati
harmónium iskolá”-t.

Az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc bukása után H. tv. is
elhagyja az óhazát. Franciaország és
Kanada után Kaliforniában telepedik le.
Az Alhambra-i magyar baptista gyüle-
kezetben végez szolgálatot, az ottani
zenei lehetõségekkel élve. Ezidõ alatt
lelkipásztorrá is felavatják. Ebben a
kintlétben gyakorlatilag befejezõdik
zeneszerzõi munkássága, csupán egy-két
önálló ének és átdolgozás, harmónizálás
a termés. Inkább korábbi munkáit rendez-
geti, és közben az itthoni zenei életre
gondol, amely pedig idõközben jelen-
tõsen tovább fejlõdött.

Több alkalommal hazalátogatott,
hogy találkozzon egykori munkatársai-
val, testvéreivel. Ezek a látogatások
egyben szerzõi esteket is lehetõvé tettek.
A 90-es évek közepén is tervezett még
egy hazajövetelt, de ebben közel egy évig
tartó betegsége megakadályozta. Meny-
nyei Atyánk másként hallgatta meg az
érte elmondott imákat, s 87 éves korában
hazahívta õt, hogy hátrahagyva egy
küzdelmes, viszontagságos, de mégis
gazdag, szolgálatban kiteljesedett élet-
pályát, elérje a „szent Várost”, és átvegye
a hûségesek és gyõztesek jutalmát. –
Életéért, szolgálatáért. munkásságáért
legyen áldott a Mindenható Isten szent
neve!

1928-tól „A kürt” címû ifjúsági lap mel-
lékleteként kiadott un. „Éneklapok”-ban.

Páth Károly 1936-tól hivatalosan a
Héthalmi elõnévvel írja a nevét.

Zeneszerzõi munkásságának másik
iránya a zeneileg könnyebb un. Evangé-
liumi énekek vonala. Úgy érezte, hogy ez
a stílusú ének közelebb férkõzik a szív-
hez, az érzelmeken keresztül jobban
beállítja a lelket az evangélium üzene-
tére. Kiemelkedik ebbõl a stílusból a
„Jöjjön el a Te országod” (hatszólamú), a
„Te légy velem” (nyolcszólamú), a
„Jézus csodás kegyelme” (négyszólamú)
vegyeskari  feldolgozás.

HPK karvezetõi szolgálata Nagyvárad
után Budapesten folytatódik. 1928-1930
között a budai (árvaházi) gyülekezet
énekkarát vezeti. 1931-1932 között a Nap
u.-i gyülekezetben, Tóth Gábor mellett
végez zenei szolgálatot. Ez idõ alatt
ismerkedik meg dr. Somogyi Imrével, a
gyülekezet nagytekintélyû lelkipászto-
rával, akihez mindvégig mély testvéri
kapcsolat fûzi, és akinek egy-egy versére
kompozíciót ír. A Nap u.-i elsõ rövid
szolgálat után a kispesti énekkar élén áll
1932-1940 –ig. Jelentõs mérföldkõ zenei
pályáján az 1935-ben Budapesten tartott
Keresztyén Ifjúsági Világkonferencia,
amelynek rendezõje Ádám Jenõ, aki az
ünnepségek alkalmaira a baptistákat
kérte fel énekkari szolgálatokra. A 250
tagot számláló kórust HPK vezényelte a
világkonferencia két estéjén. Ekkor volt
az õsbemutatója -a már említett „Jöjjön
el a Te országod!” c., erre az alkalomra írt
hatszólamú kórusfeldolgozásának.

1946-1952-ig ismét a Nap u.-i, 1952-
1956-ig pedig a Wesselényi u.-i gyüleke-
zet kórusának vezetõje.

HPK mint karvezetõ is telve volt
kedvességgel, szeretettel az énekesek,

Páth Károly 1908 május 11-én szüle-
tett Nagyváradon, baptista hívõ család-
ban. Az édesapa, Páth János, a gyülekezet
elöljárója, az édesanya Papp Julianna, aki
nyolc gyermeknek adott életet, igazi
meleg családi otthont biztosít gyermekei-
nek, akik közül Károly a legfiatalabb.
Elemi- és polgári iskolai tanulmányait
szülõvárosában végzi, majd a budapesti
Vörösmarty Gimnáziumban érettségizik.
A nagyváradi gyülekezet mintegy 400
tagot számlál ez idõ tájt, mikor a serdülõ
fiú elõtt megnyílik a hit világa, megérinti
õt a templomi muzsika varázsa, és életre
szólóan az evangéliumi zene elhívott
szolgája lesz. Károly alig 12 éves,
mikor már jól hegedül és harmóni-
umozik. Feladata a vasárnapi
iskolai énektanítás. Bemerítésére
1921 Pünkösd vasárnapján kerül
sor, Darabont Gyula lelkipásztor
által. 1921 és 1926 között Laszczik
Ernõ, Nagyvárad jeles zenetanára
áll a gyülekezet ének- és zeneka-
rának élén, s egyúttal zenetanára a
gyülekezetnek is. Munkássága
hamarosan magas színvonalra
emeli a gyülekezet zenei életét.

Életének második nagy állo-
mása, amikor 1928-ban – Laszczik
Ernõ biztatásának engedve –
felvételizik a budapesti Zene-
mûvészeti Fõiskolára, magával
hozva „Fohász” c. orgonakíséretes kó-
rus- és szólisztikus mûvét. A felvételi
bizottság tagjai: Kodály Zoltán, Siklós
Albert és Weiner Leo. Tanárai között
találhatók továbbá: Bárdos Lajos, Ádám
Jenõ, Forrai Miklós – hogy csak az
ismertebbeket említsük. 1933-ban szerzi
meg elsõ diplomáját a zeneszerzés és
karnagyképzõ tanszakon. Személyében
az elsõ akadémiát végzett zenetanárt
nyerte a hazai baptista közösség. Tu-
dásvágya azonban továbbhajtotta: 1947-
ben középiskolai, majd 1948-ban taní-
tóképzõ-intézeti ének- és zenetanári
oklevelet szerzett. A Pázmány Péter Tu-
dományegyetem Bölcsészkarán pedagó-
giát, filozófiát és mûvészettörténetet
hallgatott, négy szemeszteren keresztül,
majd rövidebb ideig tanársegéd az esz-
tétikai tanszéken.

Páth Károly testvér – az Isten adta te-
hetség és a megszerzett tudás birtokában
– kezdettõl fogva a baptista közösségnek
szentelte képességét, erejét, életét. Mun-
kássága korszakot jelöl a magyar baptista
zenemisszióban. Több korai szerzemé-
nye, énekkari letétje jelenik meg az

EMLÉKEZÉS HÉTHALMI  PÁTH  KÁROLY  ÉLETMÛVÉRE

Héthalmi testvér tanítványai és munkatársai körében.
A felvétel 1988-ban készült a Wesselényi utcában.

Ez a megemlékezés a Pestszenterzsébeti Gyülekezetben november 9-én tartott
Héthalmi-est során hangzott el; Kovács Arthur mondta el Jobbágy István összeállítása
alapján. (Lényegesen rövidítve közöljük.) A zsúfolásig megtelt imaházban 60 tagú
énekkar és 20 tagú zenekar szólaltatta meg Héthalmi testvér darabjait. (szerk)
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tális Európában, a reformációval csak-
nem egy idõben (1520) született meg az
anabaptista mozgalom, mint a reformáció
radikális szárnya. Valamivel késõbb,
(1540-60), Angliában, a reformátorok
(Luther, Zwingly, Kálvin) tanításainak
hatására jöttek létre azok a non-confor-
mista, puritán, kegyességi csoportok,
melyek az anabaptisták hitelveihez
hasonló hitelveket vallottak és az egyház,
a keresztyén életvitel megreformálását
követelték. Egy ilyen csoport vezetõje
lett John Smyth, akit bátor kijelentései
miatt hamar üldözõbe vett az anglikán
egyház. Az üldözések miatt Smyth 1607-
ben csoportjával együtt Amsterdamba
menekült. Itt ismerte fel a Biblia szerinti
hitvalló keresztség igazságát és annak
szükségességét és az Igének engedel-
meskedve, 1609-ben, megkeresztelke-
dett 40 társával együtt. Így alakult meg az
elsõ modern baptista gyülekezetet.

Kezdettõl fogva, az egyik különleges
jellegzetessége a baptista közössé-
geknek, az Isten Igéje utáni szomjúság
volt. Hitelõdeink elõszeretettel olvasták a
Bibliát, nagyra tartották annak tekinté-
lyét. Tulajdonképpen, a baptista misszió
elindulásának kezdeti idõszakában az
istentiszteletek az Ige hirdetésébõl és
annak tanulmányozásából álltak. Nyitott-
sággal és szomjúsággal tanulmányozták
a Szentírást. A 19. század végén az
elinduló magyar baptista mozgalom is,
amely német közvetítéssel érkezet hoz-
zánk, ezt a hagyományt követte. Kornya
testvér és az elsõ magyar baptista test-
vérek komolyan kihangsúlyozták az Ige
tanulmányozásának szükségét. Napon-
ként, otthon és házi közösségekben fog-
lalkoztak az Ige igazságaival. Alkalman-
ként Kornya testvér a mezõn is Ige-
olvasással kezdte a napot, aztán úgy
belemerült annak tanulmányozásába,
hogy csak az esti szürkület ébresztette az
idõ múlására.

Az Ige naponkénti olvasása számunk-
ra nemcsak egy Bibliai parancs tehát,
hanem egy olyan kegyességi örökség,
amelyrõl nem mondhatunk le semmilyen
körülmények között. Ha az Igében megí-
gért, elõdeink által megtapasztalt áldáso-
kat szeretnénk elnyerni, nekünk is szent
komolysággal kell foglalkoznunk napon-
ként Isten szent igéjével. Ezt szeretné
elõsegíteni áhítatos könyvünk. Ebben a
különleges évben, ez a különleges könyv,
különleges embereket keres, olyanokat,
akik idõt keresnek reggel-este az Ige
olvasására, akik ezt imádságos szívvel
teszik. Azért olvassák, hogy a megértett
igazságot a gyakorlatba ültessék, hogy
arról másoknak is bizonyságot tegyenek.

Abban a reményben, hogy könyvünk
sok ilyen olvasóra talál, örömmel bo-
csátjuk útjára 2009-ben is az Áhítatot.
Isten gazdag áldását kívánjuk minden
kedves olvasóra és családjára.

Gergely István, MaBaVisz elnök

ELÕSZÓ
Egy igen különleges könyvet tart

kezében a kedves olvasó. Majdnem annyi
szerzõje van, mint a Bibliának, de nem
Szentírás. Inkább olyan szentek írásai,
akik Isten Igéjét kívánják magyarázni a

kapott világosság szerint. A könyv kü-
lönlegessége abból adódóik, hogy bár a
szerzõk a világ különbözõ tájain élnek,
valamennyien magyarul beszélnek.
Annak ellenére, hogy a szerzõk életkora
és tapasztalata különbözik, mégis, mint
akik egy Lélek által vannak vezetve, fe-
lekezetünk hitvallásának sajátosságait
megõrizve, egyféleképpen magyarázzák
a Biblia verseit.

Napjainkban sok kommentárt és áhí-
tatos könyvet olvashatunk és mindegyik-
nek meg van a maga érdeme. Áhítatos
könyvünk különlegessége abban is áll,
hogy hasábjain, napjainkban élõ, hoz-
zánk hasonló magyar baptista testvérek
szólalnak meg, akik korunk, népünk és
felekezetünk sajátos problémáira és
kísértéseire, Isten Igéjében keresik a
választ. Hálásak vagyunk Istennek, hogy
a Magyar Baptista Világszövetség gon-
dozásában, 2009-ben is megjelenhet az
Áhítat. Ez úton is köszönjük a szerzõk és
szerkesztõk fáradozásait.

Ez az év a nagyvilág baptistái számá-
ra, egy különleges esztendõ, hiszen
júliusban, 400 éves évfordulóját ünnepli
a modern baptista közösség. A kontinen-

Megjelent a Múlt, Jelen, Jövõ
baptista kalendárium legújabb

kötete

Ismét egy új esztendõ közeleg. Ezt
jelzi református és evangélikus társaival
együtt a Múlt, Jelen, Jõvõ baptista ka-
lendárium ismételt megjelenése is. Kiad-
ványunk évenkénti új kötetével a jövõ
felé mutat, ugyanakkor, mint legrégeb-
ben alapított baptista sajtótermékünk a
múlttal is összeköt bennünket. A könyv-

borító és ez a rövid ismertetõ is azt szol-
gálja, hogy bátorítsa a kedves olvasókat:
vásárolják és olvassák új kalendári-
umunkat. Aki fellapozza, talál benne
távoli múltba vezetõ írásokat – most
különösképpen azért, mert 2009-ben a
400 éves baptista múltra emlékezünk. A
legtöbb írás és színes fotó azonban a
közelmúlt eseményeit villantja fel.

A kötet borítóján a tartalomra utaló
alcímként olvashatjuk: „Apostolok,
evangélisták, hitvallás.” A 2009-es bap-
tista naptár hétrészes sorozatában az
Újszövetség evangélistáit és apostolait
mutatja be, ismeretterjesztõ szándékkal.
Egy másik sorozat az Apostoli hitvallást
elemzi és értelmezi azért, hogy minden
testvérünk tudja: a hitvallási szöveget
nem csak udvariasságból mondjuk el az
ökumenikus alkalmakon, hanem annak
minden egyes szavával egyetértünk, mi
baptisták is. Egy nemrég elhunyt baptista
lelkipásztor mondta: „a tiszta biblikus
tanítás egyházunkban szilárd alapot adott
a hívõ élet gyakorlására”. Ennek érdeké-
ben mindenki számára elengedhehtlenül
fontos keresztyén hitünk alapjainak
ismerete, úgy, ahogy azt mi baptista hí-
võk valljuk.

Azzal a reménységgel bocsátjuk útjára
a Múlt, Jelen, Jövõ legújabb kötetét, hogy
az írásokban kifejtett gondolatok szá-
munkra nem csak a jelen lelki táplálékát
hordozzák, hanem lelki jövõnket is be-
folyásolják.

Marosi Nagy Lajos
a kalendárium szerkesztõje

Kérjen részletes infót a szerkesztõtõl.

Hamarosan elhagyja a nyomdát az
ÁHÍTAT 2009. A kötetre az elõszóval
szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét.
Megrendelni a budapesti Baptista Köny-
vesboltban lehet.

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT

A Magyar Baptisták Világszövet-
ségébe hat magyar baptista szövetség
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a
közvetlen környezeténél -az Evangé-
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek-
és imádkozni is kész távolban élõ test-
véreiért, annak azt ajánljuk, hogy az itt
következõ sorrend szerint tegye azt.

Hétfõn a Magyarországon,
kedden a Romániában,
szerdán az Észak-Amerikában és

Ausztráliában,
csütörtökön a Délvidéken,
pénteken a Felvidéken és
szombaton a Kárpátalján élõ ma-

gyar baptista testvérekért, a szövetségek
vezetõiért és missziómunkájukért imád-
kozzunk!
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HÛSÉGED VÉGTELEN

Hûséged végtelen, Atyám, nagy Isten,
Elhat a mélybe, s az egek fölé,
Irgalmad nem fogy a múló idõvel.
Ki voltál, az maradsz mindörökké.

Hûséged végtelen, hûséged végtelen,
Minden nap új áldás árad reám,
Hiányom pótolod hatalmas kézzel,
Hûséged végtelen, Uram, hozzám.

A tél, a nyár, az õsz, a feslõ tavasz,
A nap, a hold, s a nagy csillagsereg,
Ezt zengi szüntelen együttes karban:
Te vagy az irgalom, a szeretet. Kar.

Eltörlöd bûnömet, békéd vesz körül,
Velem vagy, s lényed úgy megvidámít,
Erõt adsz mára, a holnapra reményt.
Áldásod ontja rám bõ árjait. Kar.

BGyÉ 257

Ø Ha már a jót elvettük Istentõl, a rosszat
nem vennõk-é el?

Ø Mert õ mondotta: Nem hagylak el, sem el
nem távozom tõled; úgy hogy bízvást
mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem
félek; ember mit árthat nékem?

Ø Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt
lészen oltalmad; paizs és páncél az õ
hûsége.

Ø Ezt mondja az Úr: Ímé, a kiket én
felépítettem, elrontom, és a kiket én
beplántáltam, kiszaggatom, és pedig az
egész földön. És te kivánsz-é magadnak
nagyokat? Ne kivánj; mert ímé én
veszedelmet bocsátok minden testre, ezt
mondja az Úr, és a te lelkedet zsákmányul
adom néked, minden helyen, a hová
elmégy.

Ø Semmit ne félj azoktól, amiket szen-
vedned kell... És lesz tíz napig való
nyomorúságtok.

Ø Mindenre van erõm a Krisztusban, a ki
engem megerõsít.

A megfejtéseket február végéig
várjuk

NEHÉZ IDÕKBEN

Ø A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram!
Uram, hallgasd meg az én szómat

Ø Elfáradnak az ifjak és meglankadnak,
megtántorodnak a legkülönbek is; De a
kik az Úrban bíznak, erejök megújul,
szárnyra kelnek, mint a saskeselyûk,
futnak és nem lankadnak meg, járnak és
nem fáradnak el!

Ø Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen
bizonyos segítség a nyomorúságban.

hogy az egész világra kiterjedõ nehéz-
ségek ellenére nem hagyja magára az
övéit! Neki is fáj, amikor nem építhet,
hanem rombolnia kell, neki is fáj, ha
némelyek rossz vetését mások is aratják.
Oltalmát igéri; azt, hogy megtart a ne-
hézségek ellenére.

Nem, nem vesz még magához; nem
emel ki ebbõl a magunknak, vágyaink-
nak, kapzsiságunknak köszönhetõ nehéz
idõkbõl – nem azt kérem, hogy vedd ki
õket e világból, hanem, hogy õrizd meg
õket a gonosztól, mondta tanítványainak
is a Mester.

Csak megtart, szárnyaival betakar,
megõriz, átsegít a nehéz idõkön. Nekem
ez elég!

No és mi lesz az áldásod gazdag
folyói-val? Ki kell venni az énekeskönyv-
bõl? Nem. Énekelhetjük hittel ezután is.
Azzal a külömbséggel, hogy egy darabig
megint emlékezni fogunk rá, hogy az ál-
dásainál sokkal fontosabb Õ maga.
Vagy csak az áldásaiért lettünk hívõk-
ké? Az Övé vagyok, gyermeke vagyok...
gondot visel rólam, mert az Övé vagyok –
régen még ezt is szoktuk énekelni.

Ne nagyokat kívánjunk, hanem érjük
be azzal, hogy a Legnagyobbhoz tar-
tozunk; ha Hozzá tartozunk!

Herjeczki Géza

ÁHÍTATOS PERCEK

NAGYOKAT KÍVÁNSZ?
Ezt mondja az Úr: Ímé, a kiket én fel-

építettem, elrontom, és a kiket én beplán-
táltam, kiszaggatom, és pedig az egész
földön. És te kivánsz-é magadnak nagyo-
kat? Ne kivánj; mert ímé én veszedelmet
bocsátok minden testre, ezt mondja az Úr,
és a te lelkedet zsákmányul adom néked,
minden helyen, ahová elmégy.

Jer 45, 4-5

Jó lett volna máskor is figyelni az Úr
Báruknak adott válaszára. Hiszen máskor
is voltak kérdéseink, máskor is elfárad-
tunk már, s volt, hogy nem értettük, miért
nem úgy mennek a dolgok, mint ahogyan
szeretnénk. De most valahogy felfigyel-
tünk Jeremiás, illetve az Úr szavára.
Talán az is segített, hogy éppen megint
jeremiási igéket ad elénk az Áhítat 2008.
Az viszont biztos, hogy a ránk nehezedõ
gadasági helyzet, az Amerikából induló,
de már az egész világot is behálózó
recesszió besegített, hogy észrevettük, s
talán egy kicsit meg is értjük ezeket az
igéket.

Ne kívánjunk nagyokat? De hiszen
mindig azt tettük. Sõt elhittük még azt is,
hogy nekünk „jár is” a legnagyobb, a
legszebb – hiszen olyan Urunk van, aki
„mindent megtehet”. S elhittük (milyen
sokan elhitték) a prosperity gospel (meg-
gazdagodás evangéliuma) hazugságait!

Kíváncsi lennék rá, most mit igérnek
híveiknek ezek az opportunisták? Sokan
egyik napról a másikra elveszítik mun-
kájukat, házukat, hiszen miután néhány
hónapig nem tudnak fizetni, a bank máris
elveszi. De elég az is, ha a ház értéke
felére csappan, vagy a várható nyugdíj
összege hirtelen kicsire, nagyon kicsire
zsugorodik.

A kérdés valóban az, hogy mit mond,
mit igér ebben a helyzetben az Úr? Van
üzenete, sõt igérete is van. Azt üzeni,


