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Korona virus. Micsoda időket élünk. Egy szabadszemmel láthatatlan ellenség térdre 

kényszeríti a világot. Nagyon jó érzés látni, hogy az utóbbi napokban  hihetetlenül sok 

cikket olvashattunk hazánk XIX. szd.-ban élő tudós orvosról, Dr.Semmelweis Ignácról 

akinek felfedezése és munkája újból elismerésre került mostani legnagyobb harcunk 

során. A leghatásosabb fegyver a lathatatlan fertőzésekkel szemben a kézmosás és a 

higiénia. 

A CNN a következő címet adta: ’Know this name: Ignaz Semmelweis, the doctor is 

credited with championing handwashing’  

Google celebrates the’father of infection control’, Dr Ignaz Semmelweis. 

This 19th-century doctor discovered the importance of hand-washing-now it’s the first 

line of defense for flu and COVID-19 .   

Ha megnézik az alábbi linket akkor még több hasonló cikket találnak. 

https://news.google.com/topics/CAAqIQgKIhtDQkFTRGdvSUwyMHZNR3N3TVhnU0

FtVnVLQUFQAQ?hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen    

Igazán büszkék lehetünk magyar származásunkra. 

 

Ne feledkezzünk meg időseinkről ebben a felfordult világban.  A környezetükben élő 

idős emberekre most különös tekintettel kell lennünk. Hivjuk fel őket, kell-e segitség 

élelmiszert megvásárolni, gyógyszert beszerezni. 

 

A márc. 17-re meghirdetett 1848-as szabadságharc megemlékezése elmaradt. Harmat 

Péter Árpád a forradalom kitöréséhez vezető események összefoglalásával nem gyakran 

hallott eseményeket mond el. A forradalom ugyan elbukott, de  a magyar szívekben 

mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a 

fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését. Ezen események mindannyiunk 

iskolai emlékeiben szerepelnek, ám tudnunk kell azt is, hogy 1848 március 15 igazi 

jelentőségét nem a pesti eseménysor adja meg, hanem a várostól 180 km –re lévő 

pozsonyi országgyűlés tevékenysége, de méginkább a március 15–ét megelőző majd két 

évtizedes időszaknak, a reformkornak kiharcolt eredményei. Nem lehet és nem is szabad, 

március 15–ét elválasztani az ezen napot megelőző 18 esztendő küzdelmeitől.  
Az uralkodó rétegek és a bécsi királyi udvar úgy érezték, hogy a Széchényi és Kossuth 

által képviselt változások számukra komoly veszélyeket hordoznak, hiszen nem csupán 

modernizálják az ország gazdaságát, hanem olyan társadalmi folyamatokat is elindítanak, 

melyek veszélyeztetik a főnemesség hatalmát, és Ausztria Magyarország feletti uralmát. 

A bécsi hatalom nem akarta tehát a magyarországi modernizációt, számára hasznosabb 

volt egy kiszipolyozható éléskamraként szolgáló gyarmat, mely megmarad a feudális 

viszonyok közt, elfogadva és elviselve Ausztria irányítását. 

1837–re a hatalom börtönbe juttatta Kossuthot, Wesselényit, a közszerepléstől való 

visszavonulásra kényszerítette Kölcseyt és megfélemlítette a reformmozgalom tagjait. 

Azonban a magyarokra jellemző küzdő szellem új kezekbe juttatta a változásokat 
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jelképező zászlót és a kor legtekintélyesebb jogtudósa Deák Ferenc vette azt ideiglenesen 

a kezébe. A pozsonyi országgyűlés reformtagjainak élére állva, 1840-re elérte Kossuth 

szabadon bocsátását, aki 1841 és 1843 közt a Pesti Hirlap hasábjain folytatta a harcot. 

Ő volt az első magyar politikus, aki a sajtót felhasználva hangsúlyt helyezett arra, hogy a 

lakosság széles rétegei, vagyis maga nép is megismerje és megértse az országgyűlésben 

folyó küzdelmeket. 

Kossuth megértette az országgal, hogy szükség van a közteherviselésre, vagyis minden 

magyar állampolgárnak, nemesnek – jobbágynak – polgárnak egyaránt fizetnie kell az 

adót, hisz csak az összefogás által teremtett állami vagyon révén finanszírozható egy 

fejlődni akaró ország. Széchenyi a gyakorlatban is bizonyítani tudta e gondolat 

fontosságát, amikor kezdeményezésére megkezdték a Lánchíd építését, majd 1836-ban 

törvényt hoztak arról, hogy ezen a hídon bizony minden átkelőnek – nemesnek és 

közrendűnek – egyaránt kell majd átkelési díjat fizetnie. 

Ugyancsak Kossuth és Széchenyi érdeme volt a reformkor legnagyobb vívmányának, 

az örökváltságnak a tömegek felé való megismertetése, majd országgyűlés elé vitele.  

A reformkor évei alatt a változásokat pártoló reformképviselők javaslatai, melyek 

közt a közteherviselés és az örökváltság mellett megjelent az ősiség eltörlése, és a 

tized szedés megszüntetése is, 1847 –re sorra elakadtak az országgyűlések konzervatív 

tagjainak ellenkezésén. Mindössze néhány kezdeményezést sikerült végrehajtani, így 

1844 –től lehetett Magyarország hivatalos nyelve a latin helyett magyar. A 

reformországgyűlések sorában az utolsó 1847 –ben kezdődött. Kossuth Lajos és köre 

összegyűjtötte azon javaslatokat, melyeket az azt megelőző 17 év alatt a változásokat 

követelő reformnemesség kidolgozott, és egy utolsó nagy küzdelemre készülve kívánták 

elérni, hogy a javaslatokat a diéta jóváhagyja. 

Az utolsó reformországgyűlés 1847 novemberétől 1848 március elsejéig csupán 

félsikereket ért el. 

Ekkor úgy tűnt, egy időre megtorpannak ország átalakulásának folyamatai, ám az 

események ezen pontján összekapcsolódtak a pozsonyi és pesti történések. Ugyanis a 

forradalom előkészítésén munkálkodó Pesti Ellenzéki Kör március 5 –én Kossuthoz 

küldte Irányi Dánielt, akivel sikerült összehangolniuk a további stratégiájukat. Terveik 

szerint az elkövetkező napokban az Ellenzéki kör petíciós mozgalmat indít, és így segít 

nyomást gyakorolni a felsőházra, miközben maga Kossuth az országgyűlésben „kűzd” 

tovább. Irányi a megbeszélés után hazautazott, és 6 nappal később, 1848 március 11 –én 

Irinyi József tollából megszületett a 12 pont, melyet Kossuth programjára épített 

petícióként a József napi vásárra érkező vidéki parasztság előtt akartak felolvasni. 

A parasztság esetleges felkelésétől és a párizsi eseményektől megijedt főrendi ház 

számára az utolsó csepp a pohárban, a Bécsben kitört forradalom híre volt. Amikor 

március 13 –án Pozsonyba érkezett a bécsi forradalom híre, a felsőház is beadta a 

derekát. Megtörtént a felirati javaslat kibővítése, és elfogadása. Két nappal később 1848 

március 15 –én  reggel 10 órakor 72 képviselő, köztük Kossuth és Széchenyi 

vitte gőzhajón Bécsbe a javaslatokat melyek az uralkodói jóváhagyás esetén 

Magyarország számára egy új kort jelentettek. Közteherviselés, örökváltság, nemzeti 

kormány, sajtószabadság, unió Erdéllyel, évenkénti országgyűlés, a papi 10-ed és ősiség 

törvény eltörlése, a feudalizmus végének és a modern szabad fejlődés kezdetének 

szinonimái voltak. Miközben Kossuth a forradalmi Bécsbe érkezett, ahol ünneplő tömeg 

fogadta, megindultak március 15 –e pesti eseményei is. Kitört a forradalom. 
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Egyházaink a jelenlegi események miatt csak elektronikusan tartják a kapcsolatot a 

híveikkel. Kérjük, hogy olvassák el Nt. Bodor Péter virágvasárnapra tervezett írását. 

 

Húsvéti Bíztatás! 

A szentírás többször is leír eseteket, amikor egyének, csoportok, népek elrejtőznek. 

Sokszor az Úr parancsa, sokszor félelem vagy bűntudat áll mögötte. Ádám és Éva 

bűntudat miatt rejtőzött el. Noé az Úr parancsára húzódott a bárkába. A választott nép 

pedig bárányvérrel bekent ajtófélfás házakba rejtőzött, hogy elkerüljék az Úr haragját 

Egyiptomban. Jónás a szolgálat és a megfelelés rettegése miatt menekült a bárka 

mélyébe, s került a cethal gyomrába. Később elbujt egy növény árnyékába, s kamasz 

módjára duzzogott.  

Az Újszövetség is bujdosással kezdődik. A gyermek Jézus jászolban született. Jézus 

szülei a Kis-Jézussal Egyiptomba menekülnek az Úr parancsa szerint. A gyermek Jézus 

elvonul a templomba tanítani, kiváltva szülei aggódó keresését. A tanítványok 

megtagadták Jézust, majd félelmükben elrejtőztek húsvét előtt és húsvét után is. 

Pünkösdkor rettegve húzódtak egy felső szobába, és vártak, és vártak ….. „egyakarattal 

együtt valának” és imádkoztak.  

 

Ami ma történik, nem újdonság. Csak nekünk az, mert épp velünk történik éppen 

most. Egy láthatatlan vírus - és "bujdosókká" lettünk mindannyian.  

Félelem, bűntudat, tudatlanság, duzzogás, hűség, az úr parancsa – mindegy: most el kell 

rejtőznünk! Néha ezt kell tennünk. De nem azért, hogy elvesszünk, hanem hogy 

megmaradjunk! „Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat 
utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús 
harag! (Ézsaiás 26, 20).” 
De utána van vigasz. Amíg nekünk csak ajtóink mögé kell rejtőzni, addig Jézus a sírba 

került, értünk vállalta a kereszthalált, legyőzte a halál átkát, és húsvét reggelén 

végérvényesen kihirdette a REMÉNYT, és így köszöntötte a még rejtőző, de hamarosan 

teljes hitre jutó tanítványokat: Békesség Nektek!  

Ez a mai „korona-vírus-próbánk” is elmúlik. Mi is meg fogjuk látni, mint Noé, Isten 

ígérete szimbólumát, a szivárványt. Jézus feltámadása után nagy feladatot bízott ránk: 

tegyünk tanítványokká minden népeket az isteni parancs és törvények megtartásával. Ez 

egy próbákkal, kihívásokkal kikövezett, rögös és keskeny út. De Jézus Krisztus, a 

feltámadott Úr megígérte: „És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig. Ámen! (Mt. 28,20b).”  
 

Áldott, békés virágvasárnap-húsvéti ünnepet kívánunk mindenkinek. Ügyeljünk 

magunkra és egymásra, Sarasota környéki magyarjainkra, szeretteinkre.  

 

Sajnos virágvasárnap-húsvétkor nem lehetünk együtt, de nem vagyunk egyedül. 

Imádkozzunk, hogy hamarosan együtt lehessünk istentiszteleteinken is.  

 

Dicsértessék a feltámadott Jézus Krisztus. Erős vár a mi Istenünk. 

Áldás Békesség - Békesség Istentől Mindenkinek!  

 

Nt. Bodor Péter Pál  

Sarasotai Magyar Keresztyén Egyház lelkésze 2020. virágvasárnap / húsvét 
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Corona Virus! We are living in strange and difficult times. The United States and most 

of the rest of the world are being held hostage by an unseen enemy that we were not 

prepared for. As a result, most non-essential venues and schools are closed for the 

foreseeable future. This of course includes the Hungarian School that we were so happy 

to have started in February. Rest assured that we will start it up as soon as practical. The 

health and safety of our students and volunteer teachers is paramount.  

One of the oft repeated instructions is to wash our hands thougroughly to stem the 

transmission of the virus. We of Hungarian heritage should be proud to know that this 

practice was insttuted by Dr. Ignaz Semmelweis, a Hungarian doctor who is credited 

with this practice. Dr. Semmelweis realised the importance of hand washing and saved 

countless patients including expectent mothers from infection and death. 

In fact, CNN noted the following; ’Know this name: Ignaz Semmelweis, the doctor is 

credited with championing handwashing’  

Further; Google celebrates the’father of infection control’, Dr Ignaz Semmelweis. 

This 19th-century doctor discovered the importance of hand-washing-now it’s the first 

line of defense for flu and COVID-19 . See the following link for more information: 

https://news.google.com/topics/CAAqIQgKIhtDQkFTRGdvSUwyMHZNR3N3TVhnU0

FtVnVLQUFQAQ?hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen 

 

March 15 celebrations of 1848 Unfortunately we were not able to have the planned 

celebrations of these events due to the Corona Virus, but the spirit of 1848 lives on in the 

hearts of Hungarians around the world. 1848 was a historic time when Hungarians came 

together to declare to the Hapsburg empire that we are a distinct people with our own 

identity, language and culture and that we have the right to self determination. This 

movement actually started several years earlier but culminated in the ”Hungarian Spring” 

of 1848. Although the fight for freedom was crushed by the overwhelming might of not 

only the Hapsburg Empire but also it’s allies including the Russian Czar, the flame and 

unity that it ignited in the Hungarian people lives on to this day.  

 

Church Services Due to the Virus, the April services will not be held but we hope that 

we can celebrate both the reformed service as well as the Catholic service in May.  

Pastor Bodor Peter sends his prayers and blessings for us in these difficult times.  

 

The Kossuth Club, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276A Hírmondó korábbi számai 

1994-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Archívumában 

olvashatók http://epa.oszk.hu/sarasota címen. 

https://news.google.com/topics/CAAqIQgKIhtDQkFTRGdvSUwyMHZNR3N3TVhnU0FtVnVLQUFQAQ?hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen
https://news.google.com/topics/CAAqIQgKIhtDQkFTRGdvSUwyMHZNR3N3TVhnU0FtVnVLQUFQAQ?hl=en-US&gl=US&ceid=US%3Aen
http://epa.oszk.hu/darasota

