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Áldás, Békesség! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Jó szerencsét! 
 
Nagytiszteletű Urak! Az Úrban és Selmecbányai szellemiségben Kedves 
Testvérek! 
 
Első megilletődött szavaimmal egyesületem köszönetét szeretném tolmácsolni, 
hogy ez a szertartás megvalósulhat. 
Személyes köszönetem jeléül, segítőkészségükért pár nevet szeretnék is 
megemlíteni: Valéria Pikalová, Hartman Levente, Lakatos Csaba, Benke 
Tamás, Pálffy Gagyi András, Éberd András. 
Szolgálatukért, fáradozásukért hálásak vagyunk Benke András lelkész úrnak és 
Aradi László káplán úrnak. 
A legnagyobb köszönettel pedig Miloš Pikala Dekan és Tomáš Štefina 
Kaplan Uraknak tartozunk, hogy kérésünkre szó nélkül rábólintottak és végig 
segítőkészek voltak. Köszönjük! Köszönjük, hogy templomukban 
anyanyelvünkön engedtek hálát adni Istennek. Ez számunkra hasonló öröm 
lehet, mint mikor 1658-ban Selmecbányán a Szentháromság téri Szent Katalin 
templomban először hangzott föl Isten dicsérete szlovákul. 
 
„Nyelvében él a nemzet!” Gróf Széchenyi Istvánnak ezen mondatát tudjuk, de 
szülőföldünkön kevésbé érezzük súlyát, jelentőségét, mert sokunknak 
szerencsére ez természetes, mint ahogy lélegzünk. Szűkebb környezetünkben 
sokszor észre sem vesszük az értéket, a szépet, ami nap, mint nap körbevesz 
minket. A falunk melletti domb kicsi erdejével, lakhelyünk temploma a harang 
zúgásával, épületek homlokzata városunkban és sorolhatnám tovább. 
De szűkében a szépnek, a jónak, fájóan tapasztaljuk az értéket, pontosabban 
annak hiányát! És örülünk, ha újra megkaphatjuk, mint ahogy naponta mikor 
kiszálltunk a kasból, vagy a táró végén kiugrottunk a népesből, minden nap 
örültünk a vakító Napnak, vagy akár a borús égboltnak is! Mert hiányoznak a 
mélyben! 
Így tapasztalhattuk meg ma együtt újra, mily nagyszerű édesanyánk nyelvén 
térdet hajtani a Mindenható előtt, igét hallgatni és kérni oltalmát életünkre, ott 
ahol ma kevés a magyar szó. 
Ezen a földön, ahol elődeink sok száz éven keresztül németül, magyarul, 
szlovákul tanulhattak, imádkozhattak, történelmi konfliktusokat megélve, most 
sok tíz év szünet után, mi újra magyarul imádkozhatunk és ápolhatjuk 
szakmánkhoz kötődő keresztény hagyományainkat is. 



 
„Nyelvében él a nemzet!” A legnagyobb magyar mondata előtt a reformáció, ha 
más szavakkal, mondatokkal is, de célul tűzte ki, hogy a biblia, a misézés 
minden népet saját nyelvén megilleti. A protestáns szellemiség ezt sikerre víve 
is felírta magát az emberi kultúra egyetemes értékei közé. Ennek is köszönhető, 
amint már említettem, hogy 1658. óta ebben a városban szlovák nyelven is 
miséznek. Mi pedig most ezen alapértéket megélve köszönettel tartozunk a Jó 
Istennek, hogy jó keresztényekkel, ha tetszik keresztyénekkel hozott össze 
bennünket a sors. Így szeretett városunkban Selmecbányán, magyarul is 
fordulhatunk az ég felé, hogy áldást kérjünk munkánkra, családunkra, hazánkra! 
 
Nagytiszteletű Urak! 
 
Ennek szellemében kérem Önöket, hogy áldják meg zászlainkat! 
 
Zdar Boh! 
Szczęšč Boże! 
Glück auf! 
Jó szerencsét! 
 
Laudetur Jesus Christus! 
 
 
Mihalecz József, a: Golyó 
 
 
Selmecbánya, Nagyboldogasszony templom, 2013. szeptember 7. 


