
A magyar lélek Istennél kereste a
vigaszt a letûnt évezredek során, és
ma sem talál máshol menedéket. Ezen
a feketebetûs, gyászkeretes emlék-
napon körül vesz a vereség és vesz-
teség érzése. Mikor csendes fohász-
kodással és befelé hulló könnyekkel
Urunk színe elõtt állunk, valljuk
meg bánatunkat és tegyünk fogadal-
mat a zsoltár szavaival.

„Sok nép vett körül engem, de az Úr ne-
vében szembeszállok velük! Körül vettek,
mint méhek, de kialszanak, mint az égõ bo-
zót, az Úr nevében szembe szállok velük!
Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr
megsegített engem. Erõsségem az Úr, meg-
szabadít engem.” (Zsolt 118,10-12). 

A lelki mélységbõl feltartjuk fejünket és
felemelkedünk, mert az Úr Lelke ezt üzeni
nekünk: „Ne félj, Ne csüggedj el! Veled van
Istened az Úr, Õ erõs és megsegít. Az Isten
együtt szenved az õ szenvedõ népével és ami-
kor már megelégeli a gonoszságot, az elnyo-
mást, akkor a hatalmasokat letaszítja a trón-
ról, fordít az eseményeken, mivel Õ a törté-
nelem Ura. Zofóniás próféta idején nemzeti

katasztrófa sújtotta a népet. A fogság miatti
szétszéledés azt a reménytelen látást eredmé-
nyezte, hogy mindennek vége, nincs többé
nagy nemzet, és nincs feltámadás. A veszte-
ség szindrómában szenvedõ ember negatívan
látja a sorsát, a jövõt. Isten szolgája, a próféta
ezt a szomorú helyzetet akarja jó hírrel gyó-
gyítani. Te szétzilált és megalázott nép: szeret
az Úr! Értékeli hûségedet, látja benned a jót,
azt hogy szereted az igazságot, gyûlölöd a
hamisságot, ragaszkodsz hitedhez és szent
hagyományaidhoz. Tarts ki a jó reményben, ne
csüggedj, lesz még jövõd. Minden jóra fordul!

Olyan kevés erényünk kap fényt és dicsé-
retet! Az õsi magyar erényeink kivirágzása
volt a történelmi küldetésünkhöz való hûség,
a nemzetünk fiaihoz, szülõföldünkhöz és az
igazsághoz való ragaszkodás. Nemet mond-
tunk és ezerszer nemet mondunk az istente-
len rablásnak, nemzetünk  törvénytelen meg-
gyilkolásának. De ez nem elég. Istenhez kell
visszatérnünk, nemzetünket az Õ oltalmába
ajánlanunk, a hit és az erkölcs alapjait meg
kell erõsítenünk, az Isten-család-haza iránti
szeretetünket meg kell újítanunk. Ha Õhozzá
megtérünk, akkor bizonyosak lehetünk ab-
ban, hogy Õ valóban szeret, buzgó kérésein-
ket meghallgatja. Küzd értünk, hõsöket ad

“Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,/ Mert az minden halál és kárhozat fölött/ Az élet Urával szövetséget
kötött.” (Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna: Magyar hitvallás) 
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Trianon
1920. JÚNIUS 4-én, délután 16.30 órakor a
Versailles-i Kis-Trianon palotában aláírták az
első világháborút lezáró békeszerződést,
ami a világtörténelem legigazságtalanabb
diktátuma lett.
A DIKTÁTUM Magyarországot 282 ezer km2-
ről 93 ezer km2-re csonkította. Romániának
jutott 103 ezer km2 (nagyobb, mint ami
Magyarországnak maradt) és 1,7 millió ma-
gyar. Csehszlovákia kapott 63 ezer km2-t, és
1 millió 72 ezer magyart. Jugoszlávia kapott
21 ezer km2-t, és 465 ezer magyart. Ausztria
kapott 4 ezer km2-t, valamint 26 ezer magyart.
MAGYARORSZÁGOT nem csak területé-
nek, lakosságának nagy részétől fosztották
meg, hanem elképesztő mértékű volt az
anyagi, kulturális veszteség is. Bányák, ter-
mőföldek, erdők, ásványi kincsekben gaz-
dag területek, vasutak, az ipar különböző
ágazatai kerültek idegen fennhatóság alá.
Elcsatoltak tanintézeteket, színházakat,
egyetemeket, levéltárakat, könyvtárakat, a
magyar történekemhez kapcsolódó szakrális
helyszíneket is. A magyar ipar, kultúra, egye-
temi élet fellegvárai, Pozsony, Szabadka,
Kolozsvár, stb. mind-mind idegen, ellen-
séges államok részei lettek. 
A FRANCIA külügyminiszter írta a diktátum-
ról: „Egy nemzet sincs megalázva azzal,
hogy legyőzték, vagy ha aláírt – késsel a tor-
kán – egy végzetes békeszerződést. Becste-
lenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha
tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja.
Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás.”
„A NEMZETKÖZI politika nagy cselszövői
Trianonban adtak találkát egymásnak. A bí-
boros hercegprímástól az egyszerű parasz-
tig nem találni olyan magyart, ha erre a név-
re méltó, aki ezen feltételekbe belenyu-
godnék.” – írja Francesco Nitti
A MAGYAR NEMZETET megalázták, meg-
gyalázták. De nemzetünk mindezek ellenére a
mai napig itt él, ha csonkán is, ha szétszórva is,
ha idegen uralmak alatt is, de él. Trianonban
megásták nemzetünk sírját, a „sírt, hol nemzet
süllyed el”, de nemzetünk nem halt meg! Mert
a magyar nemzet sorsa krisztusi sors.
Testünkkel védtük Európát tatártól, töröktől, a
kommunizmustól (Trianon okai között nem kis
szerepet játszik az 1919-es vörös terror). 
TRIANONBAN keresztre feszítették nemze-
tünket. De ahogy Krisztus Urunk is feltámadt
a halálból, úgy a magyar nemzet is életre hí-
vatott, a magyar nemzet is fel fog támadni. 
LEGYÜNK AZ ébredő, magára találó ma-
gyar nemzet, a magyar feltámadás munká-
sai. A Magyar Hiszekegy soraival hisszük és
valljuk: „Hiszek egy Istenben, hiszek egy ha-
zában./ Hiszek egy isteni örök igazságban/
Hiszek Magyarország feltámadásában!” Ámen.

NAGY JÓZSEF BARNA
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„Fiam, ha vétkezõk csábítanak, ne
engedj nekik!” (Péld 1,10)

A kamaszok életkori természetes-
séggel, a családtól való fokozatos el-
távolodás, leválás alkalmait keresik,
a tizenévesek hasonlókorú, érdek-
lõdésû, jó társaságra vágynak, sze-
retnek csapatokba, „bandákba” ve-
rõdve valamit közösen csinálni, va-
lami mást, mint a felnõttek, ki akar-
ják próbálni magukat, határaikat.

A szülõk, nevelõk az ifjakat, de magukat
is fel kell készítsék erre az idõszakra.

Mióta a világ világ, az ifjak elõtt két út
áll, kétféle csábítás van, kétféle befolyása alá
kerülhetnek. Az egyik úton célt téveszthet
az ifjú, elronthatja életét, a másik úton célba
érhet, az egyik csábítás halálba, alvilágba,
gonoszságba, boldogtalanságba vezet, a má-
sik féle csábítás következménye a bölcs élet-
mód, a boldogság, a békesség, biztonság,
erkölcsösség.

Mi figyelmeztessük elõre gyermekein-
ket arra, hogy kerüljék a gonoszságra való
csábítókat!

Ma is vannak gonosztevõk, akik munka
nélkül vagy épp minimális munkával, lo-
pásból, csalásból, rablásból, gyilkosságból
akarnak megélni. Vannak olyanok, akik
tényleg “bandákba” verõdve a maguk ké-
nyelmes, világi élvezkedéssel, gonoszsággal

teli életük biztosításaként, hízelgõen, pilla-
natnyi zsákmányt, nyereséget, sok pénzt
ígérõ módszerrel el akarják csábítani ma-
gukhoz a tinédzsereket, gyermekeinket csa-
logatni akarják elvetemült, aljas, bûnözõ
életre, a bûnben társsá, partnerré vagy esz-
közzé akarják tenni, alvilági maffia játsz-
mákba akarják belekeverni. Határozottan
tanítsuk ránk bízott gyermekeinknek,
ifjainknak, hogy gonoszoknak cinkostársai-
vá ne legyenek, ne engedjenek a gonosz
csábításának, ne keveredjenek bele a ve-
szélyes akciókba és ne kockáztassák a pilla-
natnyi soknak tûnõ tisztátalan pénz ígé-
retéért jövõjüket, életüket; a gonosz kísérté-
seknek álljanak ellent.

Buzdítsuk õket, hogy ne csak a pillanat-
ra, ne csak az ideig-óráig tartó könnyebb-
ségre gondoljanak, hanem gondolják jól
meg tetteiket, gondolják végig, hogy dön-
tésüknek milyen következménye lehet. A
kísértésekben, a döntéshelyzetekben tanul-
janak meg mérlegelni, lássanak „magasabb-
ról”, ne csak az orrukig, távlatokban gon-
dolkozzanak, úgy döntsenek, hogy késõbb,
évek, évtizedek múlva ne bánják meg lépé-
süket!

A bûn, az aljasság, a vérontás, a csalás, a
rablás, ha azonnal nem is kerül felszínre,

elõbb-utóbb leleplezik és elnyeri a gonosz
méltó büntetését, a gonosz sohasem marad
büntetlenül. Az, aki eltéveszti a célt, az, aki
az úton hibázik, el fog bukni.

Az a legjobb, ha valaki nem lép a go-
noszság útjára, s ha valaki kíváncsiskodni
akar, ne engedjen saját kíváncsiskodásának,
mert ha ellenállása gyengül, behálózzák és
elbukik. Akit behálóztak, higgye el rossz
úton van, lépjen ki abból, tartsa távol magát
a csábítóktól, még nem késõ, míg a bukása,
elrontott élete nem lesz végleges, vissza-
alakíthatatlan.

Kerüld a haszonlesést, a mohóságot,
kapzsiságot, a semmittevést, lustaságot, a
kétes hírû szórakozóhelyeket, alvilági
bandavezéreket, a rossz társaságot. Töltsd
ki szabadidõdet értelmes kikapcsolódással,
olvasással, alkotással, kirándulással, kézi-
munkázással, a szeretetszolgálat annyi szép
és értékes alkalmával, amivel társaid,
közösséged, gyülekezeted hasznára lehetsz,
amellyel szüleidre nem hozol szégyent, és
Isten elõtt is kedves módon, õt tisztelõ
élettel járhatsz!

A gonosztevõk alávaló, lelkiismeret nél-
küli, igazi szeretetet adni nem tudó emberek,
te ne keveredj közéjük, te ne légy aljas ember.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

Mérlegelj, láss „magasabbról”!

Félõ volt, hogy a kicsi sebesség és
magasság miatt a gép a földbe csapódik.
Biztos halálra számítottunk mindketten. De
azért megpróbálkoztunk a mentéssel. Né-
hány másodperc után a földrõl felemelkedõ
meleg levegõ hatására vízszintes helyzetbe
kerültünk. Megmenekültünk. – Micsoda vé-
letlen és szerencse, hogy éppen most jött ez
az áramlat! – mondta az oktató. Elgondol-
kodtam. Csakugyan véletlen és szerencse?

Legtöbben így látnak mindent az élet-
ben. A véletlen mûvének tulajdonítanak jót
is, rosszat is, amibe néha Fortuna is besegít.
Ezt vallja sok templombajáró keresztyén is.
Pedig semmi sem történik véletlenül; min-
dent vezérel valami! Ahogy az autó nem
indul el vezetõ nélkül, ahogy a gép nem
produkál felügyelõ nélkül, úgy az Élet sem
halad Isten nélkül. Õ mindennek a vezére,

irányítója. Minden akarata és rendelete sze-
rint történik. Csak az hisz a véletlenben, aki
nem ismeri Mindenhatónk erejét és mun-
káját, egyszóval gondviselését.

Mi az Isten gondviselése? (Heidelbergi
Káté 27. kérdés) Isten mindenható és min-
denütt jelen való ereje, mellyel a mennyet és a
földet minden teremtménnyel együtt mintegy
kézen tartja, és úgy igazgatja, hogy fa és fû,
termékeny és terméketlen esztendõk, esõ és
aszály, az étel és ital, a jó egészség és betegség,
a gazdagság és szegénység, szóval minden,
nem véletlenségbõl, hanem az õ atyai
tanácsából és akaratából jõ.

Ha a fészkébõl kiesett madárfiókát te-
nyerembe teszem, érzi a biztos meleget, de
nem tudja mi történik vele. Így van ez ve-
lünk is: Isten kézen tart minket, jólesik a
biztonságérzet, de nem igazán fogjuk fel,

hogy ez mind Neki tulajdonítható. Éppúgy,
ahogy azt sem értjük, miként mûködik min-
den az univerzumban. De Isten ezt átlátja,
és gondviselésével úgy fenntartja és igaz-
gatja, hogy mindenben egyensúly legyen.
Felvigyázza a Föld mozgását, az évszakok
rendszeres váltakozását. A parfüm, a repü-
lõ, az internet, a gyógyszerek létrejötte
mind-mind Neki köszönhetõ, mert a terem-
tés koronájának akarta adni ezeket is. Nem
véletlenül vagy maguktól lettek. Az õ aka-
rata ott van minden dolog mögött. Gazdag-
sággal, szegénységgel, egészséggel, beteg-
séggel, mindennel van valami célja, amivel
életünket formálni akarja.

A Bibliában sok olyan történetet olvasni,
hogy Isten soha senkit nem hagyott egye-
dül, segítségére sietett. Minket sem hagy el,
örökre velünk marad Fia és Szentlelke által.
Bár balsors minket régen tép, mégis hoz
ránk víg esztendõt!

Illés Sándor írja: „Régen, amikor már az
emberi erõ nem segíthetett, akkor annak a
csodájában reménykedtek. Bízzunk, embe-
rek, a gondviselés erejében! – mondogatták
ilyenkor. Mert lennie kell valaminek, amibe
az ember szorult helyzetében kapaszkod-
hat.” Hit által mindig volt és mindig lesz
amibe kapaszkodni. A hit ereje emeli ma is
a világ fölé a gondviselés védõsátrát.

ORBÁN LEVENTE

“Véletlenül” még életben vagyok!
Pár évvel ezelõtt beiratkoztam vitorlásrepülõ-képzésre. Az elméleti
oktatást követõen sikeres vizsgát tettem és folytattam a gyakorlati órákkal.
Második alkalommal repültem oktatóval, amikor a gépet magasba emelõ
acélsodrony hirtelen elszakadt 47 méter magasban. Rögtön zuhanni
kezdtünk. 

HISZEM ÉS VALLOM
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Május 12-én, Pünkösdhétfõn temp-
lomszentelési hálaadó istentisz-
teletre gyûlt össze az Érsemjénhez
tartozó Újsemjén népe, az anyaegy-
ház hívei, hazai és külföldi vendé-
geink, hogy együtt adjunk hálát
Istennek új templomunk felépítése
és felszentelése alkalmából. 

Tõkés László püspök az 1Kor 12. fejeze-
tének elsõ versei alapján szólt a gyülekezet-
hez, bizonyságot téve arról, hogy Isten aján-
dékaként veheti át a szórványgyülekezet
felépített templomát. „Legyen Isten Szentlel-
ke az ide járulókkal. Nyerjen hitet, vigaszt,
reménységet az Úr hajlékában minden hívõ
keresztyén lélek” - hangzott a püspöki áldás. 

Az igehirdetés után a templomépítés
munkálatairól tartott beszámolót a lelki-
pásztor, majd átvette az észak-ír vendégek
adományát: az 1861-ben készült úrvacsorai
kelyhet és bemutatta az ugyancsak tõlük
kapott, szószékre helyezett bibliatartó dra-
périát, ami égõ csipkebokrot ábrázol. Ez az
észak-ír protestáns egyház címere, ami a lel-
kipásztort mindig Isten Igéjének tiszta hir-

detésére kötelezi. Ezt követõen a jelen lévõ
lelkipásztorok megáldották a templomot.
Az áldás Gellért Gyula esperes és Kovács
Zoltán kerületi fõgondnok szavaival zárult.

A templom megáldása után énekek,
szavalat következett, majd a benti ünnep-
ség úrvacsoraosztással zárult. Ezek után a
gyülekezet kivonult a templomból és kint is
megtörtént a templom felszentelése. Az ün-
nepség a Szózat eléneklésével és szeretet-
vendégséggel zárult. Hisszük, hogy a több
száz jelenlévõ hitben gazdagodva tért meg
otthonába.

FÜLÖP JÁNOS

Április 18-19-én tartották a reformá-
tus kollégiumok közötti bibliaisme-
reti vetélkedõt, Kézdivásárhelyen.
A több éves múltra visszatekintõ
vetélkedõn felekezeti iskoláink
tanulói mérhetik össze tudásukat,
országos szinten. 

Mind a kilenc református középiskola
képviseltette magát három fõs csapataival,
illetve kísérõ lelkipásztoraival, tanáraival. A
péntek délután érkezõ vendégek szívélyes
vendéglátásban részesültek, s az esti tánc-
ház kötetlen hangulata lehetõséget adott az
ismerkedésre. Másnap, áhítat után a ven-
déglátók köszöntötték hivatalos formában
az egybegyûlteket, szót kapva a helyi önkor-
mányzat és tanfelügyelõség képviselõi is. 

A program az iskola újonnan kapott
épületében folytatódott, ahol elõször is az
iskolák mutatkoztak be szavak és képes
anyagok kíséretében. Ezt követte a tulaj-
donképpeni megmérettetés próbája, ahol
elõször írásbeli próbákon kellett átesnie a
csapatoknak. A jelenlevõ tanárok és lelki-
pásztorok egyhangúan alaposan kidolgo-
zottnak és nehéznek minõsítették az írásbeli
tételeket, megegyezvén abban is, hogy az
eddigi vetélkedõk legnehezebb próbáival
kellett megküzdeniük a csapatoknak. A

csaknem három órás tesztelés után könnye-
debb vizekre evezhettünk. A vetélkedõ má-
sodik fele bibliai pantomimra épült, ahol a
csapatok egyenként mutathatták be elõre
elkészített bibliai történeteiket. Kreatív és
mûvészi elõadásokat tekinthettünk végig,
ahol a diákok a mozgás, illetve néhol zenei
háttérrel színezték ki bemutatóikat. 

A pihenés órái következhettek a diákok
számára, akiket az eredményhirdetésig vá-
rosnézésre invitáltak. Eközben a zsûri tagjai
az írásbeli tételeket javították, s ugyanolyan
kíváncsisággal várták a végeredményt, mint
a diákok. A helyezések sorrendje: elsõ
(megosztva): Kézdivásárhely-i, illetve Szé-
kelyudvarhely-i Református Kollégiumok,
második: Zilahi Református Wesselényi
Kollégium, harmadik: Szatmári Református
Gimnázium. A pantomimverseny gyõztese a
Kolozsvári Református Kollégium csapata lett.

A helyezések mellett, úgy hiszem, a
résztvevõ csapatok, mind vihettek valamit
haza az okleveleken kívül is, hiszen a tudás-
anyag elsajátítása és a megkötött barátságok
mind olyan értékes dolgok, amelyekben
mindenki részesülhetett. Jó volt látni és
érezni, hogy vannak olyan diákok, akik a
bibliai tudást és a vele járó hasznos dol-
gokat tartják életük egyik legfontosabb érté-
kének. 

KÁNYA ZSOLT-ATTILA

BIBLIAISMERETI VETÉLKEDŐ KÉZDIVÁSÁRHELYEN

Második helyen végeztek a zilahiak

Újsemjéni templomszentelés IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ

Hitben élni 
és járni 
Május 3-án, Nagyváradon került sor
a KRISZ központi rendezvényére, az
Egyházkerületi Ifjúsági Találkozó-
ra. Több egyházmegye gyülekeze-
teibõl összesen 150 ifjú vett részt a
rendezvényen.

Csûry  István helyettes püspök igehir-
detése és Csomay Árpád missziói elõadóta-
nácsos köszöntõ szavait követõen két
elõadás következett. Az elsõt Visky István
lelkipásztor tolmácsolásában hallgattuk
meg, aki a Hová vezet az Út? címû kérdés
köré építette fel elõadását. A kísértésekkel
teli világban nem könnyû helyesen dönteni,
hisz a Sátán csábításának köszönhetõen
mindig jó és jó között kell választani. A bûn
is jónak látszik, édesnek és kedvesnek
tûnik, ezért nagyon nehéz idõben felismer-
ni és helyesen dönteni. A hívõ embernek
viszont megvan az a képessége, hogy a két
jó közül az Isten szerinti jót válassza. Ezért
fontos hitben élni és járni, hogy a fiatal még
idõben tudjon a jó útra lépni, amely Isten
országa felé vezet.

A másik elõadást Érdem vagy Kegyelem
címmel Kondor Endre lelkipásztortól
hallgattuk meg, aki Isten kegyelmének és
végtelen szeretetének jeleirõl beszélt, amely
jelen van életünkben. A fiatal ne érdemekre
törjön, ne arra vágyjon, hogy felmagasztal-
ják, hanem arra, hogy bûnös voltát felis-
merje és Isten kegyelmét elfogadja.

Az elõadások között ifjúsági énekeket
tanultunk és énekeltünk, amelyek közös
imádságokként lelki békét hoztak szíveink-
be. A Talentum együttes szolgálata is gaz-
dagította programunkat, akik Isten és em-
ber címû lemezük dalait adták elõ. Ebéd
után Kánya Zsolt Attila lelkipásztor a Biblia
éve keretében vetítettképes elõadást tartott
a Könyvek Könyvérõl. 

Az ifjúsági találkozó fénypontja a hol-
landiai Schirchadasj&band koncertje volt a
Várad-Olaszi református templomban. A
keresztyén zene magasszintû elõadását hall-
hattuk a 60 fõs csapat tolmácsolásában, akik
angol és magyar(!) nyelven énekelték
dalaikat. Óriási hangulat alakult ki a temp-
lomban, a fiatalok lelkesen énekeltek és tap-
saikkal dicsérték az Urat. Ha az Urat kell di-
csérni, azt lehet dobbal, tánccal és tapssal is,
az Úr nélkül viszont ezek az eszközök üre-
sen konganak – vallotta a holland kórus ve-
zetõje. Az ingyenes koncerten adományokat
gyûjtöttek a kárpátaljai Sámuel Alapítvány
részére, akik árva gyermekeket karolnak fel. 

A fiatalok nagy lekesedéssel mentek ha-
za az egész napos rendezvényrõl, felejthe-
tetlen élményben részesültek, és már
készülnek a jövõbeni találkozóra.

SZŐNYI LEVENTE

Az ünnepség keretében faültetésre is sor került.
Rencz Csaba felvételén Fülöp János helyi lelki-
pásztor és Tőkés László püspök, EP-képviselő



Szemléletváltásra van szükség Tria-
non megítélésében – véli Szabó Pál
Csaba történész, a várpalotai Tria-
non Múzeum igazgatója. Részlet a
Magyar Demokratában megjelent
beszélgetésbõl.

– Miként él ma a köztudatban Trianon?
Egyáltalán, mit kell értenünk e földrajzi névvel
összefoglalható történelmi kifejezésen?

– Úgy látom, világos határponthoz
érkeztünk a Trianon-recepció történetében.
Elõször is le kell szögeznünk, hogy a Ma-
gyarországot szétfeszítõ változás- és össze-
függésrendszer nem nyolcvanhat éves.
Trianon nem egyszerûen ezerkilencszáz-
húsz június negyedikét, az országcsonkító
békediktátum napját jelenti. Deák Ferenc
már az 1840-es évek elején hátborzongató
pontossággal és bátorsággal tudta leírni és
elemezni egy trianoni méretû nemzeti
katasztrófa feltételrendszerének kialakulá-
sát és nyomasztó lehetõségét, a közép-euró-
pai térség népesedési, katonai és gazdasági
viszonyainak megváltozásában, az európai
diplomácia információhiányban, közömbös-
ségben és ellenérdekeltségben rejlõ hatal-
mas veszélyeit. Ez a látlelet legfõbb megálla-
pításaiban tulajdonképpen napjainkig érvé-
nyes. 1920 óta három nemzedék nõtt föl és
tûnt el a magyar világból. Háromnemze-
déknyi távolságra vagyunk Magyarország
szétdarabolásától. A nemzeti közösség szá-
mára a felejtést valaha szinte lehetetlenné
tevõ közvetlen és borzalmas evidenciákat
az idõ és a kor – bármily nehéz ezt kimon-
dani – visszavonhatatlanul szétszedte és
relativizálta. De sajnos nem ez a legfõbb baj.
Azt gondolom, hogy az a nemzetpolitikai
metodika, szemléletmód, eszközrendszer és
céltételezés, amely körbefonja, értelmezi,
konstituálja legnagyobb magyar nemzeti
sorskérdésünket, mára szinte minden

vonatkozásában elavult. Ha megfigyeli,
napjainkban a Trianont közéleti inspiráció-
val bemutató és elemzõ kulturális termékek
és kezdeményezések többsége, a konvenci-
ók és közhelyek, a jelszavak és képeslapok,
a plakátok és a zene egy döntõen háború
elõtti, másolati kultúra részét képezik.

– Fel lehet így dolgozni Trianont?
– Semmiképpen sem. Sõt biztosan állít-

ható, hogy változás nélkül ez a merev, kor-
szerûtlen trianoni reprint-kultúra, kódolat-
lan, rövid távon és kikerülhetetlenül egy sa-
játos nemzeti rezervátum-létet fog létre-
hozni érdekes jelképekkel, szép, ismeretlen
történetekkel, a hívõk szektaszerûen mûkö-
dõ kicsiny elkötelezett közösségével, egy
közömbös, indolens, csodálkozó többséggel,
valahol a képeslapgyûjtõk és futballszurko-
lók között.

– Hogyan lehet ma õszintén és hitelesen, az
említett reprint-kultúra nélkül szembenézni az
országcsonkító békediktátummal?

– Trianonnal szembenézni ma annyit
jelent, hogy szembenézünk önmagunkkal.
A Trianon-kérdés nem egyéb, mint Magyar-
ország kérdés. A trianoni békediktátum
nem kizárólag és fõképpen külsõ tényezõk,
megtévesztések és a túlhatalom eredménye,
hanem évszázados magyar mulasztások,
felelõtlenségek és közösségi erõtlenedés
tragikus végállapota. A diktátum aláírásával
azonban a probléma nem szûnt meg, csak
átalakult, szétterült, súlyosbodott. A Tria-
non-probléma ma Magyarország mentális
visszafoglalásának a problémája. Belsõ
egyéni és közösségi kihívásokra adandó
válaszok kidolgozásának a problémája. A
régi kihívások módosultak, de ma is létez-
nek. Magyarország ma sem értelmezhetõ és
elgondolható Kolozsvár nélkül, a Rákóczi
hamvait rejtõ kassai dóm nélkül, vagy a szé-
kelyek nélkül.

ÁGOSTON BALÁZS
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PATAKI ISTVÁN

Ady Bandival
a Csonkabálon

Latinovits Zoltán hangján
Tõkés Lászlónak

Hej, te tudtad,
Ady Bandi,
hogy fogunk mi
megcsonkulni!

Csonkaország
csonkalélek,
csonkanemzet
sosem éled.

Csonkafákon
csonkakéreg,
rágcsálhatja
csonkaféreg.

Csonkatornyon
csonkafészek,
csonkamadár,
csonkaének.

Csonkakarón
csonkavarjú
károghatja:
csonkakarrú!

Csonkatestünk
csipegeti...
Csonkakarral
hessegetni?

Csonkakarunk
kihajt végre,
rügyezni az
ölelésben?

Csonkaország,
csonkalélek,
csonkanemzet
mikor éledsz?!

2005. november 22-e hajnalán

A nagyobb erõ:
Isten akarata

Őrizzük féltékeny gonddal nyelvünket,
kultúránkat. Nézzünk mindig az állam
vezetőinek körmére. Ne tehessék azt, ami
nekünk káros, és csak nekik hasznos. 

Ne engedjük el Isten kezét.
Ne tűrjünk el mindent a parancsolga-

tóktól. Nézzünk bátran a világ hatalmas-
ságainak szemébe, és ne mulasszuk el az
országunkat kormányzó bárkiket fi-
gyelmeztetni arra, hogy létezik náluk na-
gyobb erő is: Isten akarata.

És a mi hitünk.
NEMESKÜRTY ISTVÁN

SZEMBENÉZNI TRIANONNAL, SZEMBENÉZNI ÖNMAGUNKKAL

Felejtés helyett mentális visszafoglalás

Apponyi Albert beszéde a “békekonferencián” 
(részlet) 

Nem titkolhatjuk el mindenekelõtt megütkö-
zésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága
felett. A többi háborút viselt nemzettel, Németor-
szággal, Ausztriával és Bulgáriával kötött béke
feltételei mindenesetre szigorúak. De közülük
egyik sem tartalmazott a nemzet életére olyan lé-
nyeges területi változtatásokat, mint azok, ame-
lyeket velünk elfogadtatni akarnak. Arról van
szó, hogy Magyarország elveszítse területének
kétharmad és népességének majdnem kétharmad
részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a
gazdasági fejlõdés majdnem összes feltétele meg-
vonassék. (…) Ily nehéz és különös helyzet elõtt
állva kérdezzük, hogy a fent említett elvek és

érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különös
szigorúságot Magyarországgal szemben? 

Talán az ítélkezés ténye lenne ez? 
Önök, Uraim, akiket a gyõzelem bírói szék-

hez juttatott, kimondták egykori ellenségeik, a
Központi Hatalmak bûnösségét és elhatározták,
hogy a háború következményeit a felelõsökre há-
rítják. Legyen így; de akkor, azt hiszem, hogy a
fokozat megállapításánál a bûnösség fokával
arányban kellene eljárni, és mivel Magyarorszá-
got sújtják a legszigorúbb és létét leginkább ve-
szélyeztetõ feltételekkel, úgy azt lehetne hinni,
hogy éppen õ az, aki összes nemzetek közül a leg-
bûnösebb. 



újra népünk vezetõiül, akik életüket az ol-
tárra is teszik, mert a köz javára és szol-
gálatára rendeltetnek. 

Elgondolkoztam azon, hogy Trianon se-
bét hogyan gyógyítja bennünk az isteni sze-
retet. A nemzeti összetartozás eszméje, mint
õrláng él és mûködik a világosság fiaiban.
Isten csillagokat küldött, akik utat mutattak
és a népben nem hagyták kihunyni az égõ
láng-gondolatot: nem, nem, soha. Nekünk
magyaroknak kellenek az ereklyék, az em-
lékhelyek, a szobrok. Hõseink így vannak
velünk látható, tapintható módon. Mivel
ezt a népet a kezdettõl veszély és ármány
fenyegette, a kezdettõl nagy szükség volt
hõseink szellemére, eleven emlékezetére. 

Ilyen csillag Wass Albert író, akinek
tizenkettedik magyarországi szobrát szen-
telték tavaly, Trianon elõestjén Nagyatá-
don. Az Isten által küldött próféta lelkû
nagyjaink fénylõ csillagok, akik az Õ Lelke
erejébõl vigasztaltak és bátorítottak  ben-
nünket – mikor mire volt szükség – és  kivi-
rágoztatták a reményeinket. 1526-ban, 1848-
ban, 1956-ban, 1989-ben, de ma is feltûnhet-
nek a csillagok, hogy közelebb hozzák az
Isten akaratát: összegyûjtöm azokat, akik
nem ünnepelhetnek, bár közületek valók,

és gyalázatot kell szenvedniük és a szét-
szóródottakat.

Trianont gyászoló magyar nép: nem
volt hiába az áldozat, a hit és a hûség. Mert
egy jobb jövõben mindig hinni kell s egy
jobb jövõért tenni kell a  Kárpát-medencé-
ben. Az Istenhez és a nemzethez való tarto-
zást megvallani: kötelességünk, mert nem
adhatjuk fel igazunkat, erkölcsi, hitbeli és
nemzeti örökségükhöz mindhalálig való ra-
gaszkodásunkat! Ezen a világon minden
trón meginog egyszer és aláhull. Egyetlen
trón van, amely örökké megmarad, az Isten
trónja. Szent István népe, magyarok: emel-
jük föl szívünket az Úrhoz. Tegyük újra Isten
kezébe személyes és közösségi életünket,
népünk sorsát, múltját, jelenét és jövõjét. 

LUKÁCSI ÉVA
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„MAGYAR LEGYEN HITED...”
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A presbiternek gyülekezet-vezetõ
képességekkel kell rendelkeznie. (A
konstruktív vezetõi együttmûködés
elve a presbiteri szolgálatban.) Az
egyik legfontosabb feladat a 21.
században az egyház megújulásában
a presbitériumok irányító és felelõs
vezetõi feladatait megfogalmazni. 

A törvényes szabályozás kereteiben
érvényesülni kell a vezetés felelõsségével
való szembesülésnek, a megvalósulás során
pedig megkerülhetetlen a lelkipásztorral
való konstruktív együttmûködés. De ez
utóbbinak is feltétele, hogy a presbiternek
rendelkeznie kell bizonyos kompetenciák-
kal (felhatalmazásokkal, lehetõségekkel).
Ezek biztosíthatják a presbitérium és a gyü-
lekezet közötti kapcsolat folyamatos aktivi-
tását, az önálló tervek, gondolatok megfo-
galmazásának lehetõségét, ugyanakkor fel-
tétele, hogy bizalmi kapcsolat alakuljon ki a
lelkipásztor és a presbitérium között. Ez a
kétoldalúan konstruktív együttmûködés
tudja biztosítani a lelkipásztori munka haté-
kony tehermentesítését és a gyülekezet

eredményes irányítását. A gyülekezetnek
vezetésre, útmutatásra van szüksége és ez a
presbitérium feladata: a lelkipásztor és a
presbiterek közös munkája.

A presbiternek tehát vállalni kell ezt a
felelõsséget, s mint a gyülekezetért felelõs
vezetõnek meg kell találni saját képességei-
nek, adottságainak legjobb felhasználási le-
hetõségét. A presbiternek mint gyülekezet-
vezetõnek összekötõ funkciója is van: infor-
máció gyûjtõ és közvetítõ a presbitérium és
a lelkipásztor felé, missziói feladat tervezõ,
szervezõ és felügyelõ a gyülekezet felé,
képviselet és példamutatás a társadalom
felé. Ez a vezetõi feladat és lehetõség nem
hivalkodást és feltûnést keltést jelent, ha-
nem olyan szolgálatot, melyet elhivatás és
felelõsség motivál, de amelynek betöltésé-
hez valamilyen mértékben a vezetõi tulaj-
donságok is szükségesek. Azt is jelenti a
szolgálatként végzett gyülekezetvezetõi
munka, hogy azoknak az érdekeit, akiket
szolgálok, elõbbre tartom a magam érdeké-
nél. Ebben a szellemben válhat a presbiter a
lelkipásztor munkatársaként a gyülekezet
megbecsült elöljárójává.

TÓTH JÁNOS

16. Nemzetközi
Presbiteri
Konferencia
Az eseményt a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem (KGRE) és a Magyar Re-
formátus Presbiteri Szövetség (MRPSZ)
rendezi június 26-29. között, a Duna-
melléki Egyházkerület székházában
(Budapest, Ráday u. 28.).
Június 26. (csütörtök): 15.30: Megnyitó
áhítat, Dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamel-
léki Egyházkerület püspöke. 16.10: Elnöki
megnyitó, Dr. Szabó Dániel, az MRPSZ
elnöke. 16.30: Köszöntések. 17.00: Hit és er-
kölcs. Teológiai alapvetés. Dr. Szűcs Ferenc,
a KGRE rektora. 17.40: Kérdések, válaszok.
18.00: Vacsoraszünet, 19.00: Esti áhítat: Dr.
Balla Péter, a KGRE professszora,19.45:
Filmvetítés.
Június 27. (péntek): 7.30: Imaközösség,
8.00: Reggeli, 9.00: Reggeli áhítat, Dr. Nagy
István a KGRE professzora és a Nagykőrösi
Tanítóképző főigazgatója, 9.40: Erkölcs a
munkában, dr. Pulay Gyula, Az Állami Szám-
vevőszék főigazgatóhelyettese, 10.15: Két
korreferátum: Angyal Gábor (vállalkozó), dr.
Szilágyi Sándor (a Nemzeti Hírközlési Ható-
ság munkatársa), 10.45: Kávészünet, 11.15:
Kiscsoportos beszélgetés felkért csoportve-
zetőkkel, 13.00: Ebédszünet, 15.00: Erkölcs
a gazdaságban. Bod Péter Ákos, a Corvinus
Egyetem professzora, 15.40: Két korreferá-
tum: dr. Elter István (vállalkozó), dr. Viczián
Miklós (gépészmérnök, vállalkozó), 16.10:
Kávészünet, 16.30: Kiscsoportos beszélge-
tés, 18.00: Vacsoraszünet, 19.00: Esti áhítat
Varga László, a Dunamelléki Egyházkerület
lelkészi főjegyzője, 19.45: Filmvetítés.
Június 28. (szombat): 7.30: Imaközösség,
8.00: Reggeli, 9.00: Reggeli áhítat Szabó Jó-
zsef esperes-lelkipásztor, Nagykunsági Egy-
házmegye, 9.40: Erkölcs a közéletben, Dr.
Jan van der Graaf, a hollandiai Bund vezető-
je, a KGRE díszdoktora, 10.15: Két korrefe-
rátum. dr Kálmán Attila (gimnáziumi igazga-
tó, ny. államtitkár), Pintér Elemér (négy ciklu-
son át Noszvaj polgármestere), 10.45: Kávé-
szünet, 11.15: Kiscsoportos beszélgetés,
13.00: Ebédszünet, 15.00: Erkölcs és neve-
lés (családban, iskolában), Dr. Komlósi Pi-
roska, a KGRE professzora, 15.40: Két kor-
referátum: Pavletitsné Egressy Mária, Victor
István, 16.10: Kávészünet, 16.30: Kiscsopor-
tos beszélgetés, 17.45: Átvonulás a Fasori
Egyházközségbe, 18.45: Álló fogadás,
19.30: Esti zenés áhítat. Igeszolgálat Végh
Tamás, Budapest-Fasori lelkipásztor, zenei
szolgálat Pálúr János orgonaművész.
Június 29. (vasárnap): 8.00: Reggeli,
10.00: Záró Istentisztelet úrvacsoraosztás-
sal. Igét hirdet: Bölcskei Gusztáv püspök, a
Zsinat lelkészi elnöke, ágendázik: Végh Ta-
más lelkipásztor, 12.00: Állásfoglalás és zár-
szó Dr. Ritoók Pál és Dr. Szabó Dániel elnök.

Jelentkezni június 16-ig lehet, felvilágo-
sítás: Bp, Ráday u. 28., Tel/Fax: 06(1) 4763211,
e-mail: szovetseg@presbiter.hu. Határon tú-
liak részére a konferencián való részvétel
teljes ellátással értendő és díjtalan.

Megjegyzés: A királyhágómelléki érdek-
lődők részvételi szándékaikat jelezzék a
területileg illetékes egyházmegyék presbiteri
szövetségi elnökeinél. 

MUHARI ISTVÁN

Mit jelent presbiternek lenni 
a 21. században? (3. rész)

mailto:szovetseg@presbiter.hu
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Elnöki jelentés a KRISZ 2007. évi tevékenységéről*
„... más a vetõ, más az arató” (Jn 4,37)

A 2006. évi jelentésemben azt írtam,
hogy végre sikeresnek érzem az ifjú-
sági munkát és úgy érzem, hogy
elõbbre haladtunk. Sajnos utólag azt
kell mondanom, hogy a lelkesedé-
semrõl utólag kiderült, hogy szalma-
láng, mert szavainkat nem követik
tettek. Amit ma megbeszélünk, nagy
valószínûséggel holnapra semmivé
lesz, vagy egy keveset gyakorlatban
is megvalósítunk belõle. 

Anyaszentegyházunk egyik gyenge
pontjának látom a missziói munkát. Míg
egyesek dörgedelmes jelentéseket írnak a
missziói területrõl, addig nem látok egy jól
átgondolt, kidolgozott stratégiát, melynek
gyakorlati megvalósítása is lépésrõl-lépésre
elkészülne, s melyet minden felelõsen gon-
dolkodó református egyháztag vagy éppen
vezetõ komolyan venne. Az indexek sajnos
ezt igazolják. 1989 elõtt Egyházkerületünk
egyháztagjainak a száma 300 000 fölött volt,
de napjainkban már 200 000 alá csökkent. 

Lehet ezt sokszínûen magyarázni, pl.
sokan kivándoroltak, az idõsek kihaltak...
Ismerünk valamennyien ilyen és ezekhez
hasonló kijelentéseket, de a tényeken mind-
ez keveset változtat. Sokan csakugyan ki-
vándoroltak a „vastagabb szelet kenyér re-
ményében”, de napjainkban már azt is lehet
hallani, és örömmel nyugtázom, hogy van-
nak, akik visszajönnek. (...)

Bár a népességi indexeink elszomorító-
ak, mégis tennünk kell valamit. Mindenek
elõtt nem szabad elfelednünk, hogy Isten
gondoskodik a maga anyaszentegyházáról.
Ez a reménység vezet valamennyiünket to-
vább, másképp értelmetlen lenne a mun-
kánk. A missziói munkának egy szelete az
ifjúsági munka, de talán ez a legnehezebb.
Ezt azzal támasztanám alá, hogy addig
amíg a Nõszövetségek tagjai felelõsen gon-
dolkodó felnõttek, akik jövedelemmel is
rendelkeznek, addig ifjaink korban, gondol-
kodásban is hátrányosabb helyzetben van-
nak, és jövedelem nélküliek, így aztán vég-
képp nehézkessé válik a munka, mert azt
várják, hogy minden készen eléjük legyen
téve, és mint jó fogyasztók, õk majd része-
sednek belõle. Nem is lenne rossz, ha állan-
dóan így lenne, igen ám, de a gondok ott
kezdõdnek, amikor a stafétát át kell adni és
venni, és az ifjak felnõttekké válnak, de õk
már nem akarnak programokat szervezni
vagy áldozatot hozni az éppen aktuális ifjú-
ságért. Mintha ráismernénk napjaink csak
fogyasztó, de kevésbé termelõ társadal-
mára. Meg kell tanulnunk, hogy elérkezik
majd az idõ, amikor az ifjaknak is alkotniuk
kell, és itt mérhetõ le, hogy ki mennyire
tettrekész, mert ez lenne a tét. Erdélyben
minden magyar felelõs minden magyarért,

és minden egyháztag minden egyháztagért,
ideje lenne kinõni a „gyerekcipõt”, hogy
egymás ellenségei vagyunk a hétköznapok-
ban és vasárnap alázatossággal vagy álke-
gyességgel megjelenünk a templomban,
mintha testvérek lennénk. Amikor tetteink,
cselekedeteink fedezik szavainkat, akkor le-
szünk igazi keresztyének, akkor, amikor
személyesen is le tudok hajolni a rászo-
rulóhoz. Az Igaz Bíró az utolsó ítéletben
nem azt kéri számon, hogy hány embert
gyógyítottunk meg, mert ez nem a mi ha-
táskörünk, de azt igen, hogy hány embert
látogattunk meg, hogy a mezítelent felru-
háztuk-e vagy hogy az éhezõnek enni ad-
tunk-e? Ez már a mi feladatunk, és itt nem
magunkra ismerhetünk, hanem magunkra
kell hogy  ismerjünk. 

Végkövetkeztetésként itt az alkalmas
idõ, dolgoznunk kell! (...) Sajnos elég gyak-
ran langymelegek vagyunk. De most ne-
künk kell tenni valamit a jövendõ ifjúsága
érdekében!

A 2007. esztendõben tíz egyházkerületi
programot tûztünk ki, melyek hellyel-köz-
zel sikereseknek bizonyultak. A programok
közül néhányról röviden beszámolok:

1. 2007. április 14-én tartottuk a KRISZ
központi rendezvényét Nagyváradon, ahol
mind a kilenc Egyházmegye ifjúsága képvi-
seltette magát. Ritkán tudunk olyan rendez-
vényekrõl beszámolni, ahol mindenki leg-
alább képviseleti alapon jelen van, de hála
Istennek ez alkalommal sikerült. 

2. A Nagykárolyi Református Egyház-
megye 2007. május 12-én tartotta Hadadon
az Ifjúsági Majálist, mely igen jól szervezett-
nek bizonyult. Kurta-Tõtös Beáta ifjúsági
szakelõadó kiváló lelkesedéssel és szakérte-
lemmel gondoskodott arról, hogy az elõ-
adásokon kívül játékok és vetélkedõk kere-
tében ifjaink jól érezzék magukat. Több
mint 150 ifjú volt és az õket elkísérõ lelki-
pásztorok, akik jól érezték magukat, a vé-
gén pedig bográcsban fõzött gulyással lát-
tak el a vendéglátók. Utólagosan is köszö-
net illesse õket.

3. A KRISZ Egyházkerületi táborát 2007.
július 9–16 között Szamosardón tartottuk.
2006. novemberében az ifjúsági szakelõ-
adókkal megállapodtunk a következõ év
programjaiban, és ettõl a perctõl többé nem
mondhatjuk, hogy „nem tudtuk” vagy
„nem értesítettek”, ilyen és ezekhez hasonló
meséknek nincs helye. Ténylegesen gondok
voltak a tábor kezdése elõtti idõszakban,
mert a Harangszónak összevont száma
jelent meg, meg azt is említhetjük, hogy az
Esperesi Hivatalokban havonta egyszer van
találkozó, de azért mégis csak megdöbben-
tõ, hogy Egyházkerületi táborról beszélünk
és összesen egy személy, (egy magyarkéci
fiatalember) jön el az egész Kerületbõl. (...)
Végül a táborzáró istentiszteleten Ft. Csûry
István hirdette Isten Igéjét, akinek ismétel-
ten köszönjük szolgálatát. 

4. A varsolci néptánc találkozó ismét
csodálatosra sikerült. 2007. szeptember 22-én
került sor a megszervezésére, melyen több
mint húsz tánccsoport képviseltette magát,
és az érdeklõdõk száma ezer felett volt. Már
hagyománnyá vált és egyre többen érdek-
lõdnek ezen programunk iránt, és hála
Istennek minden irányból pozitívak a
visszajelzések. Adja Isten, hogy hasonló si-
kerekben legyen részünk! (...)

Az ifjaink a jövõ egyházának az alapját
jelentik és ezért fontos a velük való foglal-
kozás, higgyük el, hogy érdemes idõt, ener-
giát és anyagiakat fektetni a jövendõ egy-

házába. Én is tudom, hogy egy részük le-
morzsolódik, de egy biztos mag marad, mely
egykoron reménység szerint mindent meg-
tesz majd egyházáért. Jézus Krisztus azt ta-
nítja: „... más a vetõ, más az arató.” (Jn 4,37)
Az eredmény nem látható azonnal, hisz a
vetésnek is szüksége van arra, hogy nö-
vekedjék, szárba szökkenjen és gyümölcsöt
teremjen. Így vagyunk ifjainkkal is! Ki kell
várni az alkalmas idõt, amíg õk is gyümöl-
csöt teremnek, és én hiszem azt, hogy
elérkezik majd ennek is az ideje. 

Végezetül köszönetet mondok az Egy-
házkerületben munkálkodó minden egyes
munkatársamnak, akik szívügyüknek érzik
sokszor a kudarcok ellenére is ezt a munkát,
a Királyhágómelléki Református Egyházke-
rületnek, az Egyházmegyéknek és mind-
azon lelkes magánszemélyeknek, egyházi-
aknak vagy világiaknak, akik vállalják a
munkát és az áldozatot a jövendõ egyházá-
ért. Adjon Isten erõt és kitartást vala-
mennyiünknek!

ECSEDI ÁRPÁD, KRISZ-elnök  

* – a szöveg rövidített, szerkesztett változata

„
„Erdélyben minden magyar

felelős minden magyarért, és
minden egyháztag minden
egyháztagért 

A hollandiai Schirchadasj&band együttes
koncertje az ifjúsági találkozó fénypontját
jelentette, a Várad-Olaszi református templomban
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Kiesett emlékezetembõl, honnan és mikor
került birtokomba egy féltve õrzött könyv.
Belelapoztam, s mert apám nótáiból volt némi
sejtelmem a tiltott nótákról, Nagybányai Horthy
Miklós nevétõl megriadtam. Tény azonban, hogy az
1940-ben Észak-Erdély visszacsatolása tiszteletére
megjelent kötet olvasásakor kezdtek „helyére” állni,
vagy inkább összezavarodni fejemben a történelmi
ismereteim. Gimnazista tankönyveinkben egy árva
szó se volt abból, ami ebbõl a könyvbõl félelmetesen
fontosnak látszott. Abban lassan egészen biztos
voltam, az a Trianon a ludas annyi mérhetetlen
igazságtalanságért és szenvedésért, beleértve azt a
nagy pofont is, melyet egyik idõsebb bentlakós
román társamtól kaptam, mert nem akartam vinni
a nagy köteg szennyest a mosodába. 

Már érzõdött a vihar szele 1989-ben is, amikor
két könyvet kaptam titokban az elnémuló Erdélyi
harangokról. Biztonság kedvéért méhkaptárok
lemezborítása alá rejtettem õket. A fejemben
azonban ott voltak a felettébb érthetetlen dolgok.
Miért kell lerombolni falvainkat templomostól-
temetõstõl, miért kell rettegve átkelni a határon,
mely egyébként két magyar falu között áll, de egyik
Románia a másik Magyarország… Aztán Szlová-
kiában járva szinte fizikai fájdalmat éreztem
egyszer, amikor egy színmagyar falu kellõs közepén
álltunk a sorompónál. Egyik oldalán Szlovákia, a
másikon Ukrajna. De már nagyon is tudtam,
mindenért egyetlen fogalom a hibás: Trianon. 

Történik pedig, hogy felemelkednek Európa
sorompói, emberhez méltó szabad egyszerûséggel
Párizsba repülünk, s vendéglátónk a közeli Ver-

sailles-ba visz bennünket. Hogy helyre álljon
fejünkben a kép…. Csakhogy a napot éppen  annál
az épületnél kezdtük, amelynek falán ott áll a tábla:
Trianon. Bejutni nem tudtunk, de nem is
hiányzott. Bõven elég volt ott állani egy olyan
épület ajtójában, amelyikben egykor aláírták a
magyarság gyalázatos szétdarabolását. 

A sok hektáros Versailles-i park, XIV. Lajos ki-
rály és a fényûzõ Marie-Antoinette palotái valóban
lenyûgözõ látványosságok. A kínai turistáknak
biztosan…, hiszen õk nem tudják, hogy egy erdélyi
magyar református lelkész úgy ballagja át egész
napját, mint fajtája egész életét, lelkében  hurcolva
Európa szennyesét az ökölszorító keserû tilta-
kozással: Nem, nem, nem; soha nem!

BERECZKI ANDRÁS

(A szerzõ református lelkipásztor)

TOLLVONÁS

Trianoni séta

Ritkán gondolunk rá vagy soha? Néha
pár percünk van, hogy elhadarjuk, mi a
haza? Néha felelnünk kell órán, érettségin:
mi a magyar most? Néha azért könyvnyi
papiros is kerül a hazaszeretetrõl keresni a
szavakat. Mindegyik kevés. 

Ám meg kell próbálni. Újra és újra mu-
száj megmerítkeznünk Magyarország több-
ször tört történelmében, népének és géniu-
szainak cselekedeteiben, alkotásaiban, ha-
gyományaiban. 

Válogatásunk felöleli a magyar kultúr-
kör és tágan értelmezett história leginkább
identitásformáló eseményeit. Kik jutnak
elsõként eszünkbe a hazára gondolván?
Hogyan alakultak ki és változnak-e nemzeti
jelképeink? Mely épületek szimbolizálják
számunkra az anyaországot? Mely ünnepe-
ket érezzük a sajátunkénak? Mik a hun-
garikumok? Azaz: kik és mik csiszolták és
formálják a magyarság patriotizmusát? 

Minden és mindenki egy nagy képes-
könyvbe sem fér bele, de esszéink nagy té-
makörei számos, a tartalomjegyzékben nem
nevesített személyiség, sorsforduló, táj-
egység és jelenség gazdag tárházát kínálják. 

Kötetünk szerzõi (neves történészünk
vezetésével) a tudományok legkülönfélébb
területeit kutatják hivatásszerûen, azonban
mindig és mindenekelõtt arra figyeltek,
hogy közérthetõ és élvezetes stílusban szól-
janak iskolásokhoz éppúgy, mint a legidõ-
sebbekhez. A legnemesebb ismeretterjesztés
hagyományaira épül pompásan illusztrált
könyvünk – egyformán kíván szólni az ész-
hez és a szívhez. Mert a hazaszeretetben lehet
leginkább eggyé a nemzet.

CIEGER ANDRÁS

(Századvég Kiadó, Budapest, 2007.)

GONDOLATOK…

…Trianonról
Nagyot fognak csalódni azok a kedves

olvasóim, akik tõlem is elvárják, hogy osz-
tozzam azok szándékában, akik gyászün-
nepként élik át Trianon nyolcvannyolcadik
évfordulóját. Mohács tanulsága alatt val-
lom, hogy az Istent szeretõk jutalmaként
megint reánk kényszerített helyzet csak
hasznot hozott. Magyarságunkat most is mi
tudjuk hûséggel õrizni, mert amint egykor
sem törökké, sem németté nem váltunk,
úgy nem temet maga alá sem román, sem
európai uniós akarat. 

Ha nálunk az utcán valaki magyarnak
nevezi magát, ritkán esik bántódása, nem
kiáltanak rá, mint a mostoha anyaország-
ban, hogy piszkos szélsõjobboldali, ha ke-
resztyénnek nevezi magát valaki, ugyan-
csak elmarad az akció.

PÉTER MIKLÓS

OLVASÓLÁMPA

Hazádnak…

Isten és a tudósok (1.)
„Isten mindent számban, súlyban és mérték-
ben rejtett el” Isaac Newton (1642-1727)

1722. szeptember 11-én Pápai Párizs
Ferenc peregrinus diák kereste fel Cambridge-
ben a híres angol tudóst, Newtont, aki ekkor
már 80 éves volt. A hitvallás értékû mottót a
diák peregrinációs naplójába jegyezte be az
agg géniusz. 

„Izsák bátyja” éppen dölyfösködhetett
volna is, hiszen már 45 évesen Britannia ünne-
pelt személyisége volt. Fõmûve Principia cí-
men 1687-ban Londonban jelent meg, s a tu-
dományt, fizikát forradalmasító munkájáért
Anna királynõ a tudóst nemesi rangra emelte
és a kitüntetõ Sir címet adományozta neki.

„Kepler megmutatta azt, hogyan mozog-
nak a bolygók a Nap körül, Newton pedig
megmutatta azt, hogy miért mozognak.” A tö-
megvonzás (gravitáció) neves törvénye által
Newton kimutatta azt, hogy kicsiben és nagy-
ban minden test minden testre vonzerõt gya-
korol, s minél nagyobb a vonzó test tömege,
annál erõteljesebb a magnetikus vonzás is.

Asztronómiailag is óriási jelentõsége volt
és van a Principiában rögzített tételeknek, hi-
szen a tömegvonzás bizonyított törvénye által
vált világossá, hogy Naprendszerünk bolygói
is a gravitáció általi függésben maradnak meg
pályájukon. Newton arra is rávilágított, hogy:

a Nap is távolabb esõ erõcentrumokat követ, s
magával ragadja az egész bolygórendszert is
száguldásában. Merõ badarság Newton
világképét statikusnak nevezni, ahogyan azt
némelyek teszik, mivel mozgó dinamikus
valóságról szól, amiben még Isten rendje is a
leibnizi „prestabilita harmonia” jelen van.

Newton, az istenes tudós, az Úr csodáját
látta a természet minden megnyilvánulásában
is és vallotta: „nem hagyhatjuk figyelmen  kí-
vül a természet analógiáját, minthogy a ter-
mészet mindig egyszerû és önmagával mindig
összhangban áll.”

William Blake (1757-1827) a vízionárius
festõ és költõ Newtont elég gúnyorosan egy
körzõjére hajló parodisztikus alakként áb-
rázolta és azzal vádolta meg, hogy az embert
teljességgel az anyagi világba préselte. A bírá-
lat úgy hamis ahogy van, s igen valószínû,
hogy Newton már Blake elõtt megélte az eg-
zaltált költõ intuicionista élményét, mely sze-
rint: „Egy porszem világot jelent,/ s egy szál
vadvirág az eget./ Fogd föl tenyeredben a vég-
telent,/ s egy percben élj évezredet.”

Newton több mint három évtizeden át
igyekezett rögzíteni idõben a Teremtés Pilla-
natát – sikertelenül, viszont a Mindenségre hí-
võ emberként tekintett, mint az Úr teremtette
és gondviselte valóságra.

BOROS J. ATTILA

A szerző és felesége, a Trianon palota bejáratánál
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TRIANON MÚZEUM: EZT MINDEN
MAGYARNAK EGYSZER LÁTNIA KELL!
Jelzésértékû, hogy a várpalotán található,
egyedülálló értékkel bíró múzeum számára
a magyar kormányzat egyetlen forint támo-
gatást sem biztosít. A gyûjtemény kizárólag
magánszemélyek segítségével létezik. A
múzeum létezésének legfõbb értelme és
üzenete tulajdonképpen egy nemzetpo-
litikai modellváltás segítése – vallja Szabó
Pál Csaba, a fiatal történész-igazgató. Hoz-
záteszi: jelenleg nemzeti kulturális szem-
pontból két olyan fontos múzeuma van az
országnak, amely nélkül a magyar politikai
szocializáció kiegyensúlyozatlan marad: a
Terror Háza és a Trianon Múzeum. Az 1920
után Magyarországtól elszakított területe-
ken élõ honfitársaink számára a belépés in-
gyenes! – hirdeti   a trianonmuzeum.hu el-
nevezésû honlap nyitóoldala, ahol az ak-
tuális tárlatok és további információk is
megtalálhatók. 

POSTALÁDA. Kovács Éva mezõtelki olva-
sónk Éltetõ erõ címû írásából idézünk: Cso-
dálatos érzés hinni azt, hogy az egész világ-
mindenség egy Alkotó által jött létre, és
hogy mindenkor céltudatosan irányítja azt.
(...) Tökéletes létfeltételeket teremtett szá-
munkra, úgy fizikai, mint szellemi értelem-
ben. Testi egészségünk szoros kapcsolatban
áll lelki egészségünkkel. Ha lelkileg jól érez-
zük magunkat, akkor testünk is rendben
van, de ha lelkileg betegek vagyunk, akkor
gyakoriak a testi fájdalmaink. Védjük, óv-
juk hát lelki egészségünket a súlyos beteg-
ségeket okozó „fertõzõ vírusoktól”, úgy
mint: irigység, gyûlölet, önzés, harag. (...)
Forduljunk gyermeki bizalommal mennyei
Atyánkhoz, kérjük, hogy bensõnket szere-
tet, segítõkészség, reménység, nyugalom és
töretlen bizalom töltse el. 
l Gergely Erzsébet szilágysomlyói olvasónk
Isten szeretet! címû versét küldte el, ebbõl
idézzük a legjobban sikerült harmadik
versszakot: „A csillagok bevonják fényüket,/
Gyönyörködjél bennük míg lehet,/ Nem-
sokára mindennek vége,/ Ítélni fog, e világ
Fejedelme!”

ÉLÕ HIT – ÉLÕ CSELEKEDETEK. E címen
szervezett  találkozót a Bihari Egyházmegye
Nõszövetsége május 17-én szombaton, a

tenkei egyházközség vendéglátásában. A
konferencia mottójául a Jak 2,17-et válasz-
tották a szervezõk: „a hit is, ha cselekedetei
nincsenek, halott önmagában.”

Mintegy 150 nõszövetségi tag, köztük
több lelkész és presbiter kísérte figyelemmel
az Egyesült Államokból érkezett vendégek
elõadásait. 

Tina Franchimone és Beth van Bebber,
Arizona állam egyik református közösségé-
nek külmisszionárusai, olyan kérdéseket
boncolgattak, mint: Hit cselekedetek nélkül,
Cselekedetek hit nélkül, Hogyan éljük meg
a hitünket a hétköznapokban?

A házigazda Berke Katalin, a Bihari
Egyházmegye Nõszövetségének alelnöke, a
tenkei Egyházközség lelkipásztorának fele-
sége bevezetõ áhítatában kifejtette: az élõ
hit azért lehet élõ hit, mert egy élõ ember él
bennünk. Ravasz Lászlót idézte: a hit nem
azt jelenti, hogy hiszem vagy nem hiszem,
mert Isten nem közelíthetõ meg értelem-
mel, hanem csakis hit által.

Tina Franchimone misszionárus elme-
sélte élete azon élményeit, amikor megta-
lálta az utat Jézus Krisztushoz. Idézte a Csel
16-ból Lidia történetét, akihez Isten elküldte
Pált az új élet ajándéka üzenetével. Hagy-
juk el régi életünket, amelyek nem dicsõítik
Istent és térjünk rá az új élet útjára, az evan-
gélium tanítására – hangsúlyozta. 

A templomban tartott délelõtti program
után a parókia udvarára vonultunk, ahol
egy igazi kerti parti vette kezdetét, finom és
bõséges ebéddel. A résztvevõk beszélgettek,
ismerkedtek, gyülekezeti tevékenységükrõl
meséltek egymásnak. 

Az Egy keresztyén életútja… az üdvös-
ség áttekintése címû elõadást csoportos
megbeszélés követte. A szervezõk játékos
ajándékozást iktattak a programba, ami na-
gyon jól sikerült, a hangulat jobb lett, nyíl-
tabbak lettek a beszélgetések. 

A találkozó végén Csomay Piroska a Bi-
hari Egyházmegye Nõszövetségének elnö-
ke mondott köszönetet a megjelenteknek,

elõadóknak,  szervezõknek a sikeres ren-
dezvényért. A résztvevõk emlékül egy
gyöngyfüzér karkötõt kaptak, mely kö-
zepén négy gyöngy van: Krisztus elõtti régi
életünket, Krisztus elfogadását, a megszen-
telõdést és a megdicsõülést, reménységet
jelképezve.

TÓTH ZSIGMOND

FORSTER GYULA EMLÉKÉRMET KA-
POTT DR. ERDÉLYI GÉZA FELVIDÉKI
REFORMÁTUS PÜSPÖK. Az elismerést
Hiller István magyar kulturális miniszter
adta át az áprilisi mûemléki világnap alkal-
mából Erdélyi Gézának, a szlovákiai refor-
mátus egyház tulajdonában lévõ mûemlé-
kek megóvásában és gondozásában szerzett
érdemeiért. A püspököt szoros kötõdés fûzi
az építészethez, különösen a szakrális
építõmûvészethez. Doktori disszertációjá-
ban a református templomépítészet és a
gyakorlati teológia, azon belül a liturgia
összefüggéseit vizsgálta. Emellett feldolgoz-
ta Gömör vármegye klasszicista építészetét,
amely 1996-ban jelent meg könyv formájá-
ban. Püspökként kiemelt figyelmet szentelt
az örökségvédelemnek, a zsinat mellett
Örökségvédelmi Bizottságot hozott létre,
amelynek jelenleg is elnöke. 

WASS ALBERT EMLÉKEST BUDAPESTEN.
A Magyar Kultúra Alapítvány és a Panorá-
ma magazin június 26-án 17 órakkor kezdõ-
dõ, a Szentháromság tér 6 szám alatt estjé-
nek díszvendégei Wass Albert fiai: Vid,
Huba, Miklós, Géza és Endre, valamint dr.
Lukácsi Éva, Wass Albert családjának mun-
katársa. Az est folyamán Dr. Tanka László, a
Világklub alapító elnöke A világ magyarsá-
gáért elnevezésû poszthumusz elismerést
adja át Wass Albert fiainak. A program to-
vábbi részében a Wass-fiúkkal édesapjuk-
ról, életükrõl, pályafutásukról és a szellemi
örökség továbbvitelérõl beszélget Simó
József, a Czegei Wass Alapítvány elnöke. A
rendezvényen megtekinthetõ Wass Albert
néhány személyes tárgya, levelezése, relikviái. 
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A hegyközcsatári Nőszövetség küldöttei 
az előadókkal és Csomay Arpád generális direktor

A bőséges ebédet csoportos beszélgetés követte
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http://www.kiralyhagomellek.ro
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