
Dobra sokáig meglehetõsen elszigetelt,
félreesõ, nehezen megközelíthetõ hely-
nek számított, nemigen került a közfi-
gyelem központjába, pedig számos szel-
lemi érték, hagyomány ismert õrzõje,
lakói szorgalmas, hagyománytisztelõ,
becsületes emberek.

A Magyar Nagylexikonban az alábbi rövid
szócikk olvasható Dobráról: „község Romá-
niában, a Bükk hegység nyugati lábainál,
Szatmárnémetitõl délre. Lakói 1910-ben 1530
személy – magyarok. 1992-ben 1330 – 98%
magyar. Elsõ lakói szlávok lehettek. 1383-ban
királyi birtok, majd a Drágfi család kapta ado-
mányul. A 16. század közepén a kõvári, majd
az erdõdi uradalomhoz tartozott. Református
temploma 1797-ben épült.”

Dobra elsõ írásos említése a 13. századból
maradt fent a Váradi Regestrumban. Kezdet-
ben királyi birtok volt, a szatmári várispán-
sághoz tartozott, majd a szatmári, késõbb az
erdõdi vár urának alárendelt királyi birtok.

Nagy Lajos király (1342–1382) 1360-ban
Drágos máramarosi román vajdának, a koro-
na iránti hûségéért több falut adományozott
Szatmárban. Drágos leszármazottjai, a Drág-
fiak késõbb magyar fõnemesi rangot nyertek
és Luxemburgi Zsigmond idején jelentõs hû-
béri uradalomhoz jutottak Szatmár várme-

gyében is. Ekkor kapták meg az erdõdi és bél-
teki uradalmat, így Dobrát is. 1424-ben a
Drágfi család osztályakor a Bélteki ág szerez-
te meg Krasznabélteket és Dobrát, s amikor
1474-ben Bélteki Mihály hûtlenségbe esett,
ismét a Drágfiak kapták meg.

A Drágfi család jeles alakja volt Drágfi
Gáspár, aki országbíró, valamint Kraszna és
Közép-Szolnok vármegyék fõispáni tisztét vi-
selte. Õ lett Szatmár vármegye reformátora, párt-
fogója volt a két neves erdõdi református
prédikátornak Batizi Andrásnak, majd Kopácsi
Istvánnak, akik innen irányították a vidék re-
formálását, így Dobráét is. 

A dobrai református egyház korai történe-
térõl az elsõ adat 1601. december 6-ról ismert,
ekkor ordinálták a dobrai gyülekezetbe lel-
késznek Debreceni Ferencet. 1603. február 16-
án Bányai Istvánt küldte a debreceni fõhatóság
lelkészként Dobrára. A következõ dátum,
amely az egyházkerületi jegyzõkönyvekben
Dobráról fellelhetõ 1705. június 21., amikor
Krassai Andrást ordinálták a gyülekezetbe. 

1636-ban Prépostváry Zsigmondé lett a
béltelki uradalom, aki református lévén a
dobrai gyülekezet patrónusaként 1640-ben
egy négy mázsás nagyharangot ajándékozott
az eklézsiának.

A dobrai református templom és a templomkertben álló világháborús emlékmű. 
Sógor András és Kurta-Tőtös Beáta felvételei
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Harangszó
HETEDIK KÜRTSZÓ

A kurátor
OTT SZOKOTT ülni a presbiterek élén az el-
ső padban. Hatalmas bajusza, bozontos
szemöldöke akkor még feketéllett. Napbar-
nított arca kedves árnyékából élénkén világí-
tott ki a szeme. Javakorabeli férfi volt. 
A TEMPLOMBAN sokan sereglettek össze,
de a nép, lám, szeret megtorlódni. Emlék-
szem, annyian ácsorogtak a templom ajtajá-
ban, hogy se ki, se be. Hiába könyörgött a
harangozónk: fáradjanak már beljebb, akad
még ülőhely is. Nem és nem.
EKKOR Ő fölkelt a kurátori székből. Lassú
léptekkel megindult a kijárat felé; dörmögő
hangján szólt egy-két szót és már özönlött is
befelé a nép. Elhelyezkedtek az üres padok-
ban illő rendben. Ő pedig csöndesen a he-
lyére ballagott; le sem ült már, mert a tiszte-
letes úr éppen bejött és megzendült az ének.
ÉKESEN ÉS szép rendben.

* * *

REKKENŐ NYÁRI nap sütött. A Szilháton, a
gyalogjáró keskeny ösvényen gyíkok suhantak
át. Messziről a malom dudált. Csönd. Aztán a
némaságban megzendült a déli harangszó. 
A SZŐLŐBŐL énekszót libbentett felém a
szellő. Nem nótát: éneket, a százötödik zsol-
tárt. Kurátorunk énekelgetett lelke csendes-
ségében. Az ebédhordó asszonyok megpi-
hentek egy percre az árnyékban. Nevetgélé-
sük, tereferéjük elcsitult; aztán vették az
ebédhordó edényt és mentükben ezt suttog-
ták: – Nem hiába kurátor Potondi bátyám
uram, neki a szőlő is templom…

* * *

TEGNAP MEGLÁTOGATTAM a kórházban.
Most megvallom, megijedtem, amikor meg-
láttam. Szép bajusza csonkára nyírva, arca
a gyötrelmektől megöregedve. Haja, de még
a szemöldöke is fehérre őszült. A torkából si-
pogva fújtatott egy műgége. Jaj, de nehéz
operáción eshetett át!
BESZÉLGETNI TEHÁT nem tudunk; én tar-
tom őt szóval, figyelmesen hallgat. Beszá-
molok az otthon történtekről. Sebészorvosa
ott ül az ágya végén és figyel. Unokája szin-
tén itt van látogatóban.
EGY FÉNYKÉPET veszek elő, a templo-
munkat ábrázolja, Ige is van rajta: a száz-
ötödik zsoltár! Neki adom emlékül. Odateszi
a szekrényére és a szeme könnybe lábad.
Hangos beszéd, jelbeszéd most már egyik
sem kell. A fénykép kezd szólni helyettünk,
meg az Ige.
HALKAN ELKÖSZÖNÖK. Kurátorunk le-
hunyja a szemét, megbékélten mosolyog;
most már nem emberekkel, hanem Istennel
beszélget.

HEGYI-FÜSTÖS ISTVÁN

KUPÁN ÁRPÁD

FOLYTATÁSA A 3. OLDALON
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„Atyám, a Te kezedbe teszem le az én
lelkemet” (Lk 23,46) 

A meghalásnak is van titka és mûvészete,
csak ezt egyetlen iskolában sem tanítják,
nem is taníthatják. Most magától az Úr
Jézustól szeretnénk ezt a titkot megtanulni.
Minden szó fontos ehhez Jézus imájában.

„Atyám“ – Jézus ebben az utolsó meg-
szólításában Istent Atyjának nevezi, és ez a
megszólítás egyes-egyedül az Õ kiváltsága,
Istennel való közösségének a megfogalma-
zása. Ezt az egyedülálló Isten-közösséget
azonban nekünk is átadta. Ez a közösség
páratlan értéket fejez ki. A Szentlélek, aki
ezt a közösséget élteti, mindörökké, még a
halálban is velünk marad. Az ember léte
legmélyén magányos (Robertson), és min-
denekelõtt a halálban szûnik meg minden
emberi közösség. De akik ezt a szót ismerik:
Atyám, azok egy olyan közösségrõl tudnak,
mely az emberi lét értelmét, értékét fejezi ki,
mely az embert önmaga fölé emeli, és az
embernek belsõ biztonságot ad. „De én
mégsem vagyok egyedül, mert az Atya ve-
lem van” (Jn 16,32). Ez a közösség mindig a
Lélek által és mindig az imádságban valósul
meg (Róm 8,14-17; 26-27).

„A te kezedbe”. A kéz a Bibliában Isten
oldaláról a hatalom, az ember oldaláról a
bizalom jelképe. A zsoltáros azt mondja:
„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg
engem…“ (31,6). Az Isten kezébe letett
kincseinket meg tudja õrizni (2Tim 1,12),
minket senki sem ragadhat ki az õ kezébõl
(Jn 10,29). Ezt Jézus tanította, és ezt õ példa-
képpen meg is élte.

„Leteszem”. Mit is jelent ez? Az ember a
haláltól azért fél, mert többé nem rendel-
kezik magával, énvolta, cselekvési szabad-
sága halálos csapást nyer: mások kezébe ke-
rül. A halál a születés ellentéte, ott az én
születik meg, itt az én fejezi be pályáját.
Jézus ettõl a félelemtõl ment meg. Leteszi
életét anélkül, hogy tõle elvennék. Ha már
letettem Neki személyiségemet, akkor nem
vehetik el tõlem. Az elvételt az ember azzal
elõzheti meg, hogy maga önként adja oda. 

Ez az odaadás és kiszolgáltatás a hit tit-
ka és csodája. Jézus odaadta az életét, és
harmadnap felvette azt. Nem úgy kapta
vissza, ahogyan odaadta, hanem sokkal
gazdagabban, csodálatosabban, Isteni dicsõ-
ségbe felöltöztetve. Az önmagamról való le-
mondás, az önátadás tehát nem a semmibe

való elindulás, hanem az önmagamon túli
létbe való belépés, létemnek Isten világában
való kitágulása, megváltása. Nem ugyanaz
maradok aki voltam, valóban meghalok,
magamat elveszítem, de ennek az iránya
nem negatív, hanem pozitív: az énembe be-
zárt életem magasabb összefüggésbe kerül.
Nem az leszek, aki voltam, hanem annál
több, a feltámadás ereje egy új létbe emel.
Ezen az úton csak az tud járni, aki a halált
már most elfogadja maga fölött, azaz kész
elveszíteni életét Jézusért, hogy a halál által
Jézusban magasabb életet találjon. A
meghalás titka tehát az, hogy a meghalást
ebben az életben kezdem gyakorolni. Csak
a földön átélt halál, mely által Jézus isteni
életébe nyertem beiktatást, veszi el egyedül
a halál félelmét (Lk 9,24; Gal 2,19-20). Ha az
önmagam feletti tulajdonjogról lemondok,
és már nem a magamé vagyok, akkor tu-
dom ezt a jézusi imát, mint a magam imáját
elmondani: „leteszem”...

„...az én lelkemet”. Itt nem a lélekrõl, az
életrõl van szó, mert a bibliai kifejezésmód
szerint a lelkem én magam vagyok egész
személyiségemmel. Jézus imája arról bizto-
sít, hogy az egész ember kapja a megváltást
Isten eljövendõ világában. Nem önmagam-
ba zárt individuum maradok, mégis teljes
valóm marad meg, a létnek egy olyan isteni
teljességében, melyben létemet többé nem
fenyegeti a halál. 

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

Önátadásunk titka és csodája

II. János Pál pápa 2003-ig 469 szentet és
1319 boldogot avatott. Teréz anya eseté-
ben nem várták ki halála után az elõírt
ötven esztendõt és a boldogok sorába
iktatták. Volt, aki ebben az „életszent-
ség devalválódását” vélte felfedezni. 

Amíg kevés volt a szent és évtizedek teltek
el egy-egy szentté avatás között, addig föl
lehetett nézni a szentekre – mondták egye-
sek iróniával –, manapság talán túl könnyen
lehet szentté válni! – jegyzi meg Pákózdi
István katolikus teológiai tanár.

Mi, reformátusok gyakran nem értjük
minek beszélnek nekünk szentekrõl, és sok
esetben, akár iróniával is, teljesen elutasító-
nak tartjuk katolikus testvéreink szentjei-
nek ünnepeit. Felvetõdik a kérdés: vajon a
szentek valóban különlegesek voltak? Vagy
õk, most már többet érnek Isten elõtt, mint
mi? Vagy mennyit kell nekünk szenvedni,
és milyen különleges dolgot kell cselekedni,
hogy velük egy rangra emelkedjünk? Nos,
a legmegfelelõbb választ a Káté adja meg.

Az 55. kérdés-felelet tömören, érthetõen fo-
galmaz: Mit értesz a szentek közösségén? Elõ-
ször azt, hogy a hívõk egyenként és együttesen
mind tagok az Úr Krisztusban, s minden õ javai-
ban és ajándékaiban részesek. Másodszor, hogy
mindenki kötelességének kell ismerje, hogy
ajándékaival a többi tagok javára és üdvösségére
készséggel és örömmel szolgáljon.

Tehát egyenként és együttesen mind
tagok vagyunk az Úr Krisztusban, és min-
den õ javaiban és ajándékaiban részesek.
Ezért függetlenül nemzeti, vallási, nemi
hovatartozástól, mind Krisztus választottjai
vagyunk. Mindenkiért meghalt, mindenkit
szeretett, ezért nekünk is ugyanúgy kell
cselekedni, ugyanúgy tolerálni mindenkit.
Kötelességünknek kell elismernünk, hogy
mindig, bármivel a többi tagok javára és üdvös-
ségére készséggel és örömmel szolgáljunk. 

Tehát a szentek közössége nem Szent
József, Szent Péter, Szent Borbála vagy bár-
mely más szentnek a közössége, hanem
mindazoké, akikért meghalt Jézus Krisztus.
Kegyelembõl vagyunk szentek, Isten akara-

tából. Cseri Kálmán mondja: természetesen
azokat, akiket a római egyház szentté ava-
tott, mint keresztyéneket mi is tiszteljük. De
nem vallásos tisztelettel. Úgy tekintünk rá-
juk, ahogyan Isten igéje írja: „... nézvén éle-
tük végére, kövessétek hitüket” (Zsid 13,7).
Ha az Istennek szolgáló életben jó példát
mutattak, igyekszünk követni példájukat.

Szentek tehát azok, akik hisznek Jézus
Krisztusban, de akiknek ez a hit azt jelenti,
hogy együtt élnek az élõ Jézus Krisztussal.
Tehát átadták az életük felett az uralmat
Jézusnak. Tudatosan és minden tekintetben
neki akarnak engedelmeskedni. Így mondja
a Biblia: hit által él bennük Krisztus, és be-
lülrõl irányítja õket. Õk pedig örülnek an-
nak, hogy irányítja õket, és engedelmesked-
ni is akarnak neki. Akik befogadták Jézust
és így Isten gyermekeivé lettek - ezek a
szentek a Biblia szerint.

Aki biblikusan gondolkozik, az csak ide
juthat el. Magamtól akármilyen erkölcsös
életet élek is, Isten elõtt reménytelen, kárho-
zatra méltó bûnös maradok. De aki Krisztus
követõje lesz, akármilyen bûnöket követett
is el, kap azokra bocsánatot, és egészen más
életet folytathat tovább.

ORBÁN LEVENTE

HISZEM ÉS VALLOM

Szentek vagyunk. Mindannyian!



1654 októberében II. Rákóczi György er-
délyi fejedelem egy oklevelet bocsátott ki,
melyben mint az egyház patrónusa a lel-
késznek járó dézsmáról intézkedett. Tehát
ekkor Dobra már a Rákóczi család birtoka
volt, s a fejedelem így gondoskodott a lel-
készrõl, hogy a neki járó dézsmát elengedte. 

1669-bõl fennmaradt a debreceni egy-
házkerületi jegyzõkönyvekben a dobrai lel-
kész díjlevele, sõt a dobrai iskolamesteré is,
még korábbról 1652-bõl – tehát Dobrán már
akkor volt egyházi iskola.

A 17. század utolsó harmadában Szat-
már és vidéke török hódoltság alá került, s
színterévé vált az osztrák és török seregek
közötti csatározásoknak és az elsõ kuruc
mozgalmaknak. Ennek a szomorú korszak-
nak egyik legértékesebb dokumentuma egy
1673-ból fennmaradt jegyzõkönyv, melyben
a Szamostól keletre fekvõ községek bírái
„hit alatt” tanúságot tesznek, hogy mit
szenvedtek a török és kuruc hadaktól, vala-
mint Teleki Mihálytól. 

A Rákóczi-szabadságharc idején Dobra
nem esett a hadak útjába, így feltehetõleg
nem szenvedett újabb pusztítást. A szabad-
ságharc leverése után a berendezkedõ
Habsburg hatalom több felmérést, össze-
írást végzett, hogy számba vegye az egyes
települések adóra fogható népségét. Így az
1715-ös összeírás Dobrán 8 jobbágy, 4 zsel-
lér és 9 egyéb adóztatható családot vett
számba. Az összeírás azt is feltüntette, hogy
ez a 21 család magyar nemzetiségû.

Az 1711-es szatmári béke után Károlyi
Sándor lett az erdõdi és bélteki uradalmak
tulajdonosa. Katolikus fõúrként igyekezett
birtokain a református egyházat háttérbe
szorítani. Az õ idejében kezdõdött el a svá-
bok betelepítése Szatmár vármegyébe. A
Károlyiak igyekeztek külön tiszta katolikus

helységeket kialakítani, s ahol a reformátu-
sok voltak többségben oda telepítették át a
vegyes vallású falvak református lakóit. Így
Krasznabéltekrõl már 1730-ban áttelepítet-
ték a reformátusokat Dobrára.

A dobrai egyháznak 1738-tól volt anya-
könyve, amelyet az 1735-tõl 1739-ig itt
szolgáló Csengeri B. István kezdett vezetni.
1752-1760 között Oloszi Miklós szolgált
Dobrán, akit botrányos életvitele miatt el
akartak távolítani a hívek, de a katolikus föl-
desúr gr. Károlyi Ferenc generális a nép el-
lenébe pártfogásába vette, sõt az esperesnek
meghagyta, hogy „az õ beleegyezése nélkül
sehol lelkészt ne állítsanak”. Végül Oloszi
saját akaratából távozott Dobráról. Utódja
Gönczy András az akkori idõkben szokatlan
hosszú ideig, 1760-tól 1774-ig szolgált a
dobrai gyülekezetben. Ezt a „rekord” idõt is
felülmúlta Odor István, aki 1774-tõl 1810-ig
volt dobrai lelkész. Az õ szolgálata idején,
1784-1785-ben II. József elrendelte egész
Magyarországon a népszámlálást, amit
Dobrán is elvégeztek. Az elsõ hivatalos és
megbízható adatokat tartalmazó népszám-
lálás az alábbiakat tartalmazza Dobráról:
jogállása: község, birtokosa gr. Károlyi
Antal, házak száma: 161, családok száma
176, jogi népesség 949, férfiak száma: házas
195, nõtlen 277, összesen 472, nõk száma
477. Figyelemre méltó, hogy Dobrán 38 ne-
mest írtak össze, míg a parasztok 131-en
voltak, a zsellérek száma pedig 107 volt, te-
hát a módosabb gazdák voltak többségben.

A templomépítõ Odor István 1810-ben
halt meg, õ az elsõ lelkész, aki élete végéig
szolgálta gyülekezetét, s ott is temették el.
1818. április 14-én Odor István fiát, Odor
Lászlót hívta meg lelkésznek a gyülekezet.
Õ az elsõ, aki Dobrán született és itt is halt
meg, 1831-ben a nagy kolerajárvány vitte el.
Makay István nagykárolyi professzorságból
jött Dobrára lelkipásztornak. Õ is itt halt
meg 1844. május 27-én. 

Kerekes Ferenc 1853–1873 között volt
dobrai lelkész. Az õ idejében állították fel az
egyházközség elsõ orgonáját 1867-ben a hí-
vek adakozásából. Hat év után az orgona ja-
vításra szorult, de ezt követõen sem mûkö-
dött úgy, mint régen. Végül eladták, és 1906-
ban egy buzgó egyháztag kiegészítve a ka-
pott összeget új orgonát készíttetett Országh
Sándorral. Ez az orgona ma is megvan.

1920-tól új, megpróbáltatásokkal teli
korszak kezdõdött nemcsak a dobrai gyüle-
kezet, hanem az egész partiumi és erdélyi
magyarság történetében. Elõször a királyi
Románia idõszaka, majd egy rövid, négy
esztendõs magyar világ után következett a
kommunista egyház- és vallásellenes kor-
szak, utána a mai új világ, de továbbra is a
kisebbségi lét kedvezõtlen keretei között.

A királyi Románia idején 1920-1922 kö-
zött Szabó Lajos szolgált Dobrán helyettes
lelkészként, 1922-tõl 1933-ig Szabó István
volt a dobrai lelkipásztor, utódja Kupán Ist-
ván (a szerzõ édesapja – megj.: a szerk.) 1934-
1958 között szolgált Dobrán, közben 1939
októberétõl 1940 szeptemberéig az akkori
román hatalom eltávolította lak- és szolgá-
lati helyérõl. A magyar impérium alatt
visszatért Dobrára s maradt a visszatérõ ro-
mán impérium, majd a kommunista hata-
lom berendezkedése idején is, végül Otto-
mányban fejezte be lelkészi pályafutását.

1959. január 1-jétõl Barcza Dániel segéd-
lelkészként vette át a gyülekezet irányítását,
1967-ig helyettes lelkészként szolgált, majd
2006-ig rendes lelkészként vezette gyüleke-
zetét nyugdíjazásáig. Ezzel õ volt a leg-
hosszabb ideig szolgáló lelkész Dobrán, aki
teljes életpályáját itt vitte végig. Az egykori
segédlelkész késõbb a Nagykárolyi Egyház-
megye esperese lett 2004-ig.

Jelenlegi lelkészének, Kurta-Tõtös Sza-
bolcsnak elõdeihez hasonló hosszú, sikeres
mûködést kívánunk, s erre eddigi szép
eredményei szolgálnak garanciául. 

GYÜLEKEZETI MÚLTIDÉZŐ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Harangszó REFORMÁTUS  ÉLET – MEMENTÓ 3

Hajdanán a paraszti bölcsesség, félig
tréfásan, félig komolyan így értékelte az
egészséges családmodellt: egy gyermek
nem gyermek, két gyermek fél gyermek,
három gyermek egy gyermek. Más meg-
fogalmazásban, de ugyanazt a gondolatot
hordozva: egy gyermek a családé, egy gyer-
mek az Istené, egy pedig a nemzeté.

Mára, ez az értékválsággal küzdõ világ,
legalábbis a civilizáltnak mondott részeken
(lásd Európát), a gyermekvállalás vonatko-
zásában is egészen más elveket vall. Gye-
rek: a karrierépítés után. Akkor is elég egy,
legfennebb kettõ. Ezért megy ritkaságszám-
ba a sokgyermekes család eszményképe.
(Pedig, ahova az Isten ad nyulat, ad bokrot
is! – vallották régente). A három gyermek
manapság már nagy családnak számít. 

Fontos tehát, hogy a népéért felelõssé-
get érzõ és vállaló világi és egyházi vezetõ
szavát hallassa a többgyerekes családmodell
mellett. Ezt tette dr. Hegedûs Lóránt, a Duna-
melléki Egyházkerület nyugalmazott püs-
pöke is Koltón. Rövid beszámolóm elõz-
ményéhez tartozik, hogy nevezett püspök

(4 gyerek édesapja, 12 unoka nagyapja),
2000. július 17-én Nagykárolyban, ahonnan
elindult a bibliafordító, aki által „megszólalt
az Isten magyarul”, az ifjú presbiterek (35
év alattiak) konferenciáján sajátos ígéretet
tett. Nevezetesen: ha a jelenlévõk családjá-
ban megszületik a harmadik gyermek, õ
vállalja a keresztelési szertartást. Koltó-Ka-
talinból 9 ifjú presbiter vett részt ezen az
összejövetelen. Közülük Bencze Ferencz kol-
tói presbiter „számon kérte” az ígéretet mi-
dõn tisztelettel hívta püspök urat, hogy ke-
resztelné meg harmadik, Eszter nevû leányát.

Püspök úr, híven ígéretéhez, 80. életévét
meghazudtoló lendülettel tett bizonyságot
Isten  MEGTARTÓ  szeretetérõl (Róm 10,9).
Akkor lesz „magyar feltámadás” és megtar-
tatás is, ha minél több magyar gyereket en-
gedünk az élõ Krisztus közelébe.

VARGA KÁROLY

Beváltott ígéret

Hegedűs Lóránt nyugalmazott püspök a koltói
keresztelőn



Soli Deo gloria = egyedül Istené a dicsõ-
ség, ez volt Kálvin híres jelmondata. Ez
teljesen megfelel a Szentírás tanításának, ha
jól értelmezzük, mert arról szól, hogy Isten
ajándéka az ember élete, egészsége, testi és
szellemi képessége, ha sikereket ér el vele,
miért dicsekedne úgy, mintha azokat kizá-
rólag saját kiválóságának, teljesítményének
köszönhetné. Arról azonban nem szól, hogy
az Isten által neki adott talentummal az
ember ha hûségesen gazdálkodott, akkor jól
szolgált Istennek, mert kamatoztatta a ka-
pott tehetséget, hiszen az is megtörténhet,
hogy elherdálja, rosszra fordítja az Isten
ajándékát. A hûséges szolgának viszont a
jézusi példázat szerint is azt mondja az
elszámoltatáskor a gazda, hogy „jól vagyon
jó és hû szolgám, többre bízlak ezután”. Ezt nem
háríthatja el az ember , mert Isten iránt lesz
hálátlan. Tehát igenis megilleti az elismerés
a jó szolgálatért. Ez nemhogy kisebbítené az
Isten dicsõségét, hanem éppen a hálát fejezi
ki, mert méltó a munkás a maga jutalmára
(bérére, zsoldjára), ezt is az Úr Jézus mond-
ta. A túlzott szerénységgel csínján kell bán-
nunk. Az ember testérõl azt olvassuk a
Szentírásban, hogy az a Szentlélek templo-
ma, amire annak megfelelõen kell vigyáz-
nia. Kálvinnak diák korában a kollégium-
ban tönkrement a gyomra a rossz koszt mi-
att. Késõbb is keveset evett, élete utolsó tíz
évében naponta egyszer, délben. Ez elégte-
len táplálást (helytelen kifejezéssel élve,
alultápláltságot) eredményezet. Ezt testi és
szellemi erõnléte sínylette meg. Több beteg-
sége, végül halála származott ebbõl, mivel
keringési rendszerének teljes összeomlása
okozta halálát, mondjuk ki nyíltan, hogy
éhen halt. Diák korától idõnként kínzó
fejgörcsök gyötörték, amiket 36 órás böjttel
„gyógyított”. Állandó kialvatlanságban telt
élete, ami szintén rongálta egészségét. Orvo-
sai tanácsára sem volt hajlandó pihenni. Az
orvosi könyvek tanítják, hogy csúza, más
néven köszvénye volt, ami sok szenvedéssel

járt. Az orvosok lovaglást ajánlottak neki,
ami használt is a vesekövek elhajtásával.
Jobb lába idõnként köszvényes gyulladás
miatt fájt. Fanatikus munkakényszerben élt,
orvosai alvásra ösztönzõ tanácsát azzal
utasította vissza, hogy azt akarják, hogy ha
Krisztus visszajön, akkor õt ne munkátlanság-
ban találja. Nem akarták, és Krisztus sem
akarta volna, Krisztusnak, az egyháznak, az
emberiségnek többet használt volna, ha nem
55 évesen hal meg, hanem legalább 63. évét
megéli, mint Luther, vagy 71-et, mint
Bullinger, igaz, hogy az emberek abban a
korban sokkal rövidebb életûek voltak, de ha
valaki – igaz, hogy akaratán kívül, de – még
siettette is, az nem követendõ példa.

Az ellenállási tan az európai demokra-
tikus államberendezkedés megszületése és
elterjedése elõtt igen nagy horderejû tanítá-
sa volt Kálvinnak. Egyúttal mondhatjuk azt
is, hogy modelljévé vált a demokratikus ál-
lamberendezkedés tanának. Arról van szó,
hogy nem csupán az alattvalóknak vannak
kötelességei az uralkodó, illetve a kor-
mányzat iránt, hanem ez viszonosság alap-
ján azokat is kötelezi alattvalóik javának
elõmozdítására. Ez az, ami a demokratikus
államberendezkedésben természetszerûen
benne van, de nem volt ilyen magától érte-
tõdõ a feudalizmus korában. A keresztyén
egyházak vallották a Szentírás alapján,
hogy nincsen hatalmasság csak Istentõl,
ezért engedelmeskedni kell a felsõbb hatal-
masságnak (a civil hatalomról van szó, nem
az isteni hatalomról), mert az az alattvalók
javát munkálja, azért van (Róm 13,1-7.) Ezt
vallotta a római katolikus egyház, de a
lutheránus és az anglikán is. 

DR. CSOHÁNY JÁNOS

Kálvin öröksége (3.) 
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Kálvin kézírása

A noyon-i Kálvin-múzeum

Ki tud többet Kálvinról?
1. Hogy hívták Kálvin feleségét?

– Jeanne Le Franc
– Idelette de Bure
– Renée de France

2. Hány gyermeke volt?
– csak egy, de korán meghalt
– három
– Kálvin soha nem akart gyermeket

3. Hány testvére volt Kálvinnak? 
– kettõ
– egy sem
– öt  

4. Mi volt Kálvin apjának a
foglalkozása?
– pap
– folyami hajós
– ügyvéd és jegyzõ

5. Milyen szakmát nem gyakoroltak
Kálvin nagyapjai?
– vendéglõsség
– hordógyártás
– folyami hajózás
– kovács

6. Hány levél maradt fenn Kálvintól?
– 1369
– 531
– 6500 

7. Hány prédikációt tartott Kálvin 1549-
1564 között?
– 2300-at
– A prédikálás alól felmentést kapott
– 1140-et

8. Vajon hány könyvet és írást hagyott
maga után Kálvin?
– 23-at
– 56-ot
– több mint 100-at

9. Volt-e Kálvin szabadságon?
– akkoriban nem ismerték a szabadságot
– igen, amikor kisebb kirándulást
tett barátaival a Genfi-tó környékén 
– Kálvin ellenezte a szabadságot

10. Hányszor kellett költözködnie, s
vajon hová?
– kilencszer
– kétszer
– tizenkétszer 

Megfejtések: 1. Idelette de Bure; 2.
Csak egy. Jacques-nak hívták és néhány héttel
a születés után meghalt; 3. Öt. Az idõsebb
bátyja, Charles 1537-ben meghalt. François
valószínûleg csak néhány évet élt. Antoine
késõbb Kálvinnal élt Genfben, ugyanígy
Marie is, apja második házasságából származó
egyik leánytestvére a kettõ közül; 4. Ügyvéd
és jegyzõ volt; 5. Kovács mesterséget; 6. 1369.
A teljes levelezés mintegy 4300 levelet tesz ki;
7. 2300-at. Hetente három prédikációt tartott;
8. Több mint 100-at; 9. Igen, szokott kisebb
kirándulást tenni a Genfi-tó környékén
barátaival; 10. Kilencszer: Noyon, Párizs,
Orleans, Bourges, Párizs, Angoulême, Bázel,
Genf, Straßburg, Genf. 

DR. BÉKEFY LAJOS



Dsida Jenõ Sírfeliratával kezdõdött a temes-
vári belvárosi templomban a reformáció
emléknapján, október 31-én a Dsida-est.
Fazakas Csaba esperes, jelenlegi házigaz-
daként külön köszöntötte a régi temesvári
Tháliásokat, akik nem csak azért gyûltek
össze, hogy együtt lehessenek, hanem hogy
„együtt tehessenek valamit”, idézte a
lelkipásztor. Hajdú József római katolikus
plébános, aki bõ két évtizeddel ezelõtt is
eleget tett az akkori temesvári lelkipásztor,
Tõkés László felkérésének, és az igazi öku-
ménia szellemében akkor is, most is vállalta
a szolgálatot, hangsúlyozta: a reformáció
emlékünnepén külön öröm itt lenni. Ezelõtt
húsz évvel nemcsak testileg, lelkileg is
börtönben voltunk – mutatott rá igemagya-
rázatában Hajdú. A zsarnokság megszûnt,
és ez innen, ebbõl a gyülekezeti terembõl
indult el. Ez a kis egyházközség megmutat-
ta: Jézus az Úr. 

A rövid igei szolgálat után került sor a
„dsidások” elõadására. Bujdosó Andrea,
Császár Sándor, Császárné Bogács Nóra,
Gazda Árpád, Godráné Márton Hajnal,
Pázmán Attila, Pázmánné Császár Enikõ,
Szász Emese, Szilágyi Zsolt, Sata Árpádné
Horváth Enikõ, Telegdy Álmos és Veress
Kupán Enikõ szerte a világból összegyûltek,
hogy rövid összpróba után gyertyafény
mellett elevenítsék meg „a hallgatás falának
ledöntésének” kezdeti lépéseit.

Tõkés László püspök, EP-képviselõ a
hiteles emlékezés kedvéért felelevenítette:

az eredeti elképzelésük az volt, hogy a
reformáció ünnepén más-más felekezetet
hívnak meg, mivel ma már nem feleselnek
egymásnak templomaink harangjai, a
múltat békévé oldja az emlékezés – így ke-
rült sor elsõként a római katolikus testvér-
egyházra 1988-ban. Szinte természetszerûen
választották ki Dsida Jenõt – a vallani és
vállalni jegyében –, hiszen versei igazi val-
lomástételt jelentettek abban az idõben.
Prófétikus volt a mûsor, mintegy megelõle-
gezte az egy évvel késõbb történteket, elég
csak az elõadás zárósoraira gondolnunk:
„Krisztusnak és Pilátusnak, / farizeusoknak és
vámosoknak, / zsidóknak és rómaiaknak / egyfor-
mán szolgálni / nem lehet.” Ezek a sorok azóta
is vezérgondolatként élnek a nemrégiben
leköszönt református püspökben. 

Európai képviselõnk kegyelettel adózott
Illyés Kinga mûvésznõ emlékének is, aki a
húsz évvel ezelõtti reformáció ünnepén
lépett fel Péterffy Lajos színmûvésszel
közösen. Akkor volt az a híres áramszünet,
emlékezett az egykori temesvári ellenálló,
és idézte az 1989-es eseménynaptárát: „Ok-
tóber 31.: Reformáció emléknapja. Temp-
lomépületünk szoros gyûrûben, fokozott
megfigyelés alatt. Hatósági emberek és ké-
tes alakok csellengnek körülöttünk. Temp-
lomi emlékünnepély – mely egyébként
Papp püspök általános tilalma alá esik.
Hogy ne tegyem ki õket újabb zaklatások-
nak, nem a gyülekezet ifjúságát szerepel-
tetem. Vendégelõadók vállalják az ünnepi
mûsor bemutatását: Illyés Kinga marosvá-
sárhelyi és Péterffy Lajos kolozsvári színé-
szek. – Áramszünet zavarja meg az ünne-
pélyt. Tartunk tõle, de végül is provokáció
és rendzavarás nélkül oszlik szét a sötétben
az ünnepi sokaság.” 

Az egykori temesvári lelkipásztor meg-
emlékezett Hans Mokka temesvári költõrõl
is, aki az elsõ elõadást még a belvárosi
templom karzatáról hallgatta, és akinek az
In memoriam Dsida Jenõ címû verse az est
szerves részét képezi; valamint fejet hajtott
Cseresnyés Gyula rendezõ emléke elõtt, aki
a legelsõ est kezdetekor segítette az ifjakat. 

Az est méltó zárásaként Tõkés László
felolvasta az 1989-ben, a reformáció nagyhe-
tében született „Vár és börtön” címet viselõ
feljegyzését. 

„Megtettem mindent, amit megtehettem…”

Visszaülnek az urak. Üvegcserepekrõl pillog
a visszavert fény. Szemben a háziköpenyes
úr mélyre szívja az éjfél utáni friss levegõt.
Bizonyára oka van rá, hogy ne féljen. Egy
kettétört tejes láda kerül az induló Dacia
lámpái elé. Összeborzongok. Újra eszembe
jut az ütközet. Nem értettem. Talán nem
nézik a szerb, a magyar tévét az emberek,
talán nem hallgatják a rádiót, hogy nem
tudják, hogy a könnygázok, a vízágyúk, a
pajzsok és a gumibotok elõl meg szoktak
futamodni a tüntetõk? Amikor visszajöttek a
pártháztól, már túl voltak az elsõ csatán, és
meghökkenve vettük észre, hogy egyesek
fején rohamsisak van, és pajzsok fehérje is
elõ-elõvillant a rendõrfutamítók tömegébõl,
csatakiáltások hallatszottak, feszítõvasak,
farudak suhogtak a levegõben, ládák, tejes-
üvegek csattantak a menekülõk pajzsain…
A förtelmes hangzavarba egyre gyakrabban
vegyült kirakatok üvegzuhatagának a
zaja… Aztán a rendõrtámadás. Az ablakból
nem lehetett pontosan tudni, hogy mi törté-
nik kint, csak annyit, hogy a tüntetõk több
ízben is visszafoglalták az utcát.

Most már távolról sem hallatszik a moraj-
lás. Két óra. Csend van, nehéz, fekete, fáj-
dalmas, vihar utáni csend. A hullát már egy
órája felrakták egy kocsira. Fehér, sötét, sötét,
fehér… Az utca végében állnak, nem néznek
erre. Most már csak a hit marad, csakis a hit…

Gumibot az Úr asztalán
Akkor már elveszítettem a kontaktust a

mindennapi, megszokott léttel, már nem
voltak színek, már nem voltak formák, nem
voltak hangok, ízek, mintha kívülrõl láttam
volna magunkat, mintha mozigép vetítené
mozdulatainkat, és nem állna módunkban
változtatni semmit a rendezõi utasításokon…

Döngött a kapu. Talpra ugráltunk. Gé-
piesen mozogtam. Igen, el kellett jönnie en-
nek a pillanatnak is. Nem lepõdtem meg,
tudatában voltam hónapok óta, hiszen hó-
napok óta ki kellett gondolni az alibit az
idejövetel elõtt, melegen kellett öltözni, elõ-
re gondolni a szeku fagyos pincéjére, kirak-
ni a zsebbõl a jegyzetfüzetet, a telefonszá-
mos noteszt, kirakni a gumikalapácsot, pon-
tosan akkor, amikor a legnagyobb a valószí-

nûsége, hogy használni kell majd, bejelen-
teni egy-két barátnak, hogy „elindultam”.
Nagyon sok mindenre kellett gondolni
mindig, és mindig a legrosszabbra is. Nem
lepõdtem meg, éreztem, hogy ez elkerülhe-
tetlen volt, akár a halál, és most eljött a pil-
lanat, amit annyiszor elképzeltem már…
Ennek a bizonyossága erõsebb volt, mint a
tudat, hogy nem maradhatunk mindörökre
„keletnek”, miközben körülöttünk „nyuga-
tiasodnak” az országok.

Tíz órakor bezártuk a kaput, és eltorla-
szoltuk a lakás bejáratát is. Az álarcos be-
törés óta erõdítménnyé vált az épület, min-
den ajtóhoz van keresztrúd. Még éjfél elõtt
összehívott László, hogy megbeszéljük, mit
teszünk, ha ránk törnek. Mindannyian a
templomba menekülés mellett döntöttünk.
Évezredes hagyománya van a templomok
sérthetetlenségének. Megtudtuk, hogy fent
a sekrestyében egy hétre való víz és élelem
van mindannyiunk számára, és onnan egy
ajtón át a templomba lehet jutni…

A kapu döngött, és mi már nem is beszél-
tünk, nem volt mit mondani; csupán egy-két tõ-
mondat hangzott el:… – Erre! – … – A zárat! – …
– Oda nézz! Valaki a kõfalon! – … – Oda tá-
maszd! – … – Mi lent maradunk, tiszteletes úr!… 

Igen, ez már valahol a lét határain túli,
öntudatlan, kábult állapot volt. 
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Népfelkelés Tőkés László ablakából

Az egykori temesvári Tháliások „a hallgatás
falának ledöntésének” kezdeti lépéseit
elevenítették fel találkozójukon
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Kálvin János születése 500. évfordulója
alkalmából szerte a világon megemlékezé-
seket tartanak. Ennek keretében egyház-
községünk a holland testvérgyülekezetünk
(Wezep) presbitereivel közös konferenciát
tartott október 16-20. között. Papp Vilmos:
Légy kõszikla címû könyve alapján három
témát dolgoztunk fel.

A wezep-i gyülekezetbõl négy presbiter
jött el: Wim Niesing, Leo Geleijnse, Gijs
van de Brink és Steven Puttenstein. Októ-
ber 16-án, a délutáni órákban érkeztek meg
vendégeink. Rövid pihenés és vacsora után
esti áhítattal köszöntettük õket a gyülekezet
imatermében. Boros István lelkipásztor az
ApCsel 8,26-40 alapján szólt az egybegyûlt
presbiterekhez. Áhíat után megbeszéltük a
következõ napok programját.

Szombaton délelõtt 10 órakor folytató-
dott presbiteri konferenciánk. Két elõadás
hangzott el, az elsõt Boros István lelkipásztor
tartotta A presbiter Bibliája címmel, a második
elõadás során Wim Niesing presbiter testvé-
rünk A presbiter hitérõl értekezett. Az elõadá-
sokat megbeszélés követte. Holland és belé-
nyesújlaki  presbiterek mondták el vélemé-
nyüket az elhangzottakkal kapcsolatosan.

Délután vendégeink a falunkkal ismer-
kedtek. A temetõkertben megtekintették az
október 4-én felszentelt „Belényesújlaki
tizenhármak” emlékmûvét, akik a II. világ-
háborúban vesztették életüket. 

Este az Ifjúsági Házban az IKE tagjaival
találkoztak, valamint azokkal a jelenlevõ
debreceni pedagógusokkal, akik a Vasárna-
pi Iskola keretében tanítják szórványban élõ

gyermekeinket. Holland és magyar nyelvû
zsoltárokat énekelve, közösen dicsõítettük
Istent az Õ kegyelméért, hogy ilyen gazda-
gon megáldotta életünket.

Vasárnap, október 18-án holland presbi-
ter testvéreink részt vettek a délelõtti és dél-
utáni istentiszteleten. A gyülekezet lelki-
pásztora a délelõtt folyamán köszöntötte a
vendégeket, a délutáni istentiszteleten pe-
dig holland testvéreink a 84. zsoltár elének-
lésével köszöntötték a gyülekezet tagjait.

Hétfõn, a délelõtti órákban vendégeink
több helybeli családot meglátogattak; ismer-
kedve a belényesújlakiakkal: hogyan élnek,
mivel foglalkoznak. Örömmel újságolták,
hogy milyen nagy élmény volt számukra a
személyes találkozás. 

Este közös vacsorára került sor az Ifjú-
sági Házban, melyre a presbiterek mellett a
feleségeik is hivatalosak voltak, hiszen nél-
külük nem kerülhetett volna annyi finom-
ság az asztalokra.

Áhítattal kezdõdött a záró alkalom is,
melyet Boros István lelkipásztor ApCsel 20,24
alapján tartott és a harmadik téma feldol-
gozására is sor került A presbiter missziója cí-
men. Vendégeink és mi, vendéglátóik is na-
gyon jól éreztük magunkat. Egy kicsit kisi-
multak a ráncok, a szívek megteltek szere-
tettel. Áldott legyen Isten ezért a szép együtt-
létért; hálánkat fejezzük ki azoknak, akik
támogatták presbiteri rendezvényünket. 

Fõgondnoki eskü formája (1846) „Én,
N.N. esküszöm az élõ Istenre, aki Atya,
Fiú Szentlélek, hogy én fõgondnoki
tisztemben, melyre egyházunk elöljárói
által választattam, felséges királyunkhoz
tántoríthatatlan hûséggel leszek, az
evangyeliomi tudomány tisztességének
megtartására amint a Szentírásból, a
Helvét Hitvallásból elõadatik, vigyázok;
magamat mindenekben a presbyteri
igazgatáshoz tartom, az egyházi ügyek-
ben félre tévén minden kedvezést, fé-
lelmet, jutalmat és minden más emberi
tekinteteteket, igaz és a Canonokkal
megegyezõ ítéletet hozok; az Ekklésiában
a csendességet, békességet, és annak
hasznát s virágzását, teljes erõm szerént
munkálkodni fogom, az Ekklésia min-
dennemû jövedelmeinek hûséges ke-
zelésére és a meghatározott célra leendõ
fordítására vigyázok. Isten engem úgy
segéljen.”

Elmondta: Kuthy Károly, 1846. augusztus
30-án. Forrás: Presbiteriális Végzések Jegyzõ
Könyve az ÉrKeserüi Reformata Ekklésiában
1830-tól kezdve.

Presbiter esküvésének formája (1795)
„Én N.N. esküszöm az élõ Istenre, hogy az
Ekklésiai elöljáróságban hûséges és igaz le-
szek. A Prédikátorom szava nélkül semmi tit-
kos gyûlésbe vagy tanácskozásba nem ele-
gyedem, de mikor a Prédikátoromtól vagy
az Ekklésia Curátorától a gyûlésbe meghivat-
tatom, minden vonogatás nélkül megjele-
nek. Ekklésiát illetõ dolgokra vigyázok, és
minden tanácskozásokban értelemmel és
egyenes lélekkel szóllok. A gyûlésbõl semmi
szót ki nem viszek, hanem mindeneket ma-
gamban tartok. Azokat, akik magukat éktele-
nül viselik, botránkoztatóan beszélnek, és az
Isten Házát nem gyakorolják, megjobbítás
végett Prédikátornak vagy a gyûlésnek beje-
lentem. A Curátoroktól annak idejében több
elöljáró társaimmal együtt igazán számot ve-
szek; semmi hibát, vagy félelembõl vagy
kedvezésbõl nem mentegetek és igazolni
nem igyekszem; az Ekklésia javait tehetségem
szerint õrzöm. Isten engem úgy segéljen.”

Forrás: Az Ér-Kesserüi Reformáta Ekkle-
sianak Matriculája (...) az 1787-dik esztendõtõl
fogva. Közzéteszi: Oroszi Kálmán református
lelkipásztor. 

NAGYVÁRAD: IDÉN IS ÁTADTÁK A
PRESBITEREK CZEGLÉDI GYÖRGY-
DÍJÁT. Harmadik alkalommal került átadás-
ra a Czeglédi Györgyrõl elnevezett presbi-
teri díj, a Nagyváradi Református Gyüleke-
zeti Szövetség és a Partiumi Keresztény
Egyetem által szervezett reformációi ün-
nepi istentiszteleten, a várad-újvárosi temp-
lomban. A Deák Árpád képzõmûvész által
készített bronzplakettet, valamint díszokle-
velet Csûry István megbízott püspök és
Veres Kovács Attila Várad-olaszi lelkipász-
tor adta át a díjazottaknak: Simon Imre
(Biharpüspöki), Keszeg Ferenc (Várad-
Olaszi), Veress Anikó (Várad-Õsi), Király
Lajos (Várad-Rét), Oláh Károly (Várad-
Rogériusz), Ecsedi Károly (Várad-Szõlõs),
Lukács Mária (Várad-Újváros) és Nagy G.
István (Várad-Velence). Pellei Gábor (Csil-
lagváros) posztumusz kapta meg a díjat.

V. G. 

Isten áldását kérjük az újonnan
megválasztott presbiterek, gondnokok
és fõgondnokok szolgálatára! 

A Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület Presbiteri Szövetségének Elnöksége

BELÉNYESÚJLAK
Presbiteri konferencia holland vendégekkel

A belényesújlaki presbiteri konferencia résztvevői

Gyülekezeti elöljárók esküszövege



Furcsa mód, az utóbbi idõben több helyen is,
megint Tõkés Lászlót támadják, mindenféle
nemtelen vádakkal illetve. Ennél még furcsább
az, hogy nem látok sehol elismerõ szót húsz év
munkásságát illetõen, pedig arról igazán volna
mit mondani. Emlékezzünk csak ’89 Temesvá-
rára! Ma mindenki szabadulni akar az érzéstõl,
a borzongástól. Akkor alig vártuk a televízióban
a Panoráma mûsorait, hogy valaki helyettünk
mondja ki a „szót”. Ahhoz bizony nagy bátor-
ság kellett. Õ volt az, aki elmozdította sírjaink
bejáratától a követ, és mi tetszhalott állapo-
tunkból felébredve, kiléphettünk a fényre. Igaz,
sokan még ma sem tudnak hunyorgatás nélkül
a fényre lépni...

Elménket ködösítette el a félelem sötétsége.
Aki elfelejtette, hogy milyen volt, olvassa el újra
és újra Illyés Gyula Egy mondat a zsarnok-
ságról címû versét, és érezni fogja csontjaiban a
múlhatatlan fájdalommá szelídült félelmet,
amit csak az ért, aki átélte.

„...az ember mondja a magáét, mint akit
nem vertek még szájon” – mondja Farkas Ár-
pád. Igen, õ mondta a magáét, és azt ami ne-
künk is fájt. Igazságszeretete és Istenbe vetett
hite adta az erõt hozzá. Sokan a fürdõszoba
zártságában, egyedül sem merték kimondani
azokat a jogos sérelmeinket, amelyeket õ kamera
elõtt is vállalt. Vagy talán szégyelljük kimon-
dani, hogy a Magyar Református Egyház egy-
ben ernyõ is, ami alá mindannyian behúzódha-
tunk, ahol magyarságunkat is vállalhatjuk?
Hogy meri bárki azt állítani, hogy elég felmu-
tatni a „törvényt” és a társadalmi rend rögtön
helyreáll, hogy elkobzott javainkat majd kalap-
lengetve visszaszolgáltatják, és bárgyú mosoly
kíséretében béke és megnyugvás lengi be életün-
ket. Gondoljunk csak a Lorántffy Zsuzsanna
Gimnázium sportpályájára. Hány szálat kellett
megmozgatni, hány tiltakozó kivonulást, fóru-
mot, sajtótájékoztatót, nemzetközi közvéle-
ményt megindító akciót kellett szervezni egy
zsebkendõnyi területért.

Ha hagyjuk magunkat becsapni, kegyeske-
dõ köddel mindent elfedni, akkor megérdemel-
jük a sorsunkat. Ugyanezt mondhatták a hitté-

rítõ spanyolok az indiánoknak, és mivé lettek?
Rezervátummá. A külföldi nagyrabecsült gyü-
lekezetek templomai sajnos sorra kiürültek. Ha
mi onnan vesszük a példát, könnyen hasonló
sorsra juthatunk. Több templomban meny-
asszonyi ruhákat árulnak, bemutatótermekké
alakultak át az õsi szent hajlékok, de olyan is
van, hogy üzletemberek sörözgetés mellett köt-
nek szerzõdéseket ott, ahol egykor Isten Igéjét
hirdették. Ott is a nemzet veszett el elõször, a
többi jött utána. 

A Román Ortodox Egyház mindig is nem-
zetét szolgálta, építette, országhoz segítette és
ezt mindannyian evidenciaként tiszteljük.
Ámde akkor, ha közülünk valaki, nevesen Tõkés
László ezt az elvet próbálja minden becsületes
eszközzel, Istent segítségül hívva, püspöki
székbõl, szószékrõl vagy ama Európai Parla-
menti „sámliról” szolgálni, az miért nem evi-
dencia? Vagy talán a szolgalelkûség így meg-
fosztott volna bennünket minden becsületes ér-
zéstõl, emberi méltóságtól? Az egyházáért,
nemzetéért imádkozó, aggódó gyülekezeti tag a
társadalom része, így ki van téve a politikum
viharainak. Nem lehet külön tárgyalni a politi-
kumot és az egyházat. Isten munkatársává kell
lennünk, az Õ kegyelmével és erejével pedig
hasznos tagjává, jó sáfárává válni társadal-
munknak, azon belül nemzetünknek. Isten után
tõle, a nemzettõl kaptuk a legtöbbet: nyelvün-
ket, kultúránkat, identitásunkat, jellemünket és
jelenünket. Istenünket dicsõíteni is csak magya-
rul tudjuk a legszebben, legõszintébben.

Visszatérve; köszönjük képviselõ úr, hogy
püspökünk volt mostanáig, hogy öregotthono-
kat, árvaházakat, iskolákat, egyetemet hozott
létre, hogy bátorítást adott.

Isten gazdag áldását kérjük Önre, kedves
családjára, további munkásságára, és nyugtas-
son meg bennünket, hogy továbbra is számít-
hatunk tisztánlátására, hitet erõsítõ magatartá-
sára, szolgálatára.

TÖRÖK SÁNDOR

(A szerzõ a nagyváradi Lorántffy Reformá-
tus Egyházi Központ igazgatója.)

Harangszó MOZAIK 7

Egy vasárnap Norvégiában
Testvérgyülekezeteink meghívása nyomán
szeptemberben egy hetet Norvégiában tölt-
hetett a tamási és érbogyoszlói gyülekezetek
népes küldöttsége. 

Vasárnap két istentiszteleten vehettünk
részt. A Hoff-i templomban éppen négy gyer-
meket keresztelt Lasse Gran atya. Egészen
megható volt, ahogy mindenik tiszteletére
gyertyát gyújtott egy míves, kovácsolt gyer-
tyatartón, amilyen egyébként minden temp-
lomban van. Megragadott, ahogy a megke-
resztelt gyermeket felemeli a lelkész és bemu-
tatja a gyülekezetnek. A jelenlévõ nagyobb
gyerekek szintén örömmel gyújtottak egy-egy
szál gyertyát, és láthatóan a gyermekszív szol-
gálatának tekintették. 

A világiak, presbiterek aktívan részt vesz-
nek az istentiszteleten. Figyelmesen köszöntik
az érkezõket, gondoskodnak számukra az
énekeskönyvrõl, vagy éppen a sokszorosított
istentiszteleti rendet osztogatják. Valaki kö-
szönti igehirdetés elõtt a gyülekezetet, áldást
kér az igehirdetésre, két presbiter bevezeti az
érkezõ lelkipásztort, akinek tiszteletére feláll a
gyülekezet. Mások a perselypénzt gyûjtik
össze. A gyülekezeti éneklés magas színvona-
lát kiválóan képzett orgonisták biztosítják, a
templom éke a tökéletesen mûködõ orgona. 

A gazdag ország fiai meglepõ tisztelettel
õrzik a népviseletet, sokan abba öltözve jöttek
istentiszteletre. Népes számban érkeztek e va-
sárnapra a harminc éve konfirmáltak, legtöb-
ben szintén népviseletben. Méltóság és alázat
áradt az Isten házában. 

Irsik Ibolya tanítónõ számolt be a  másik
templomban tartott ifjúsági istentiszteletrõl.
Kissé szokatlan ifjúsági zenével szolgáltak a
fiatalok, ám ez alkalommal megnyitották a kon-
firmációi évet. Ünnepélyesen névsort olvastak,
minden ifjúnak kedveskedtek egy szál virág-
gal. Tamásiban már magunk is átvettük a pél-
dát. A szülõk számára is megható alkalom volt. 

A norvég gyülekezet most avatta fel az új,
impozáns közösségi központot, mely egyházi
és világi  rendezvényeknek egyaránt helyt ad.
Ebben az otthonban zajlott aznap a presbiter-
választás és a két napos parlamenti választás.
Senkit nem zavart, hogy ugyanazon gyüleke-
zet tagjai két nagyobb és több kisebb párt kép-
viselõire szavaznak. A pártok jönnek, men-
nek, az egyház marad. Igaz, Norvégiában
nagyjából két fontosabb tényezõ határozza
meg a parlamenterek iránti bizalmat: a kör-
nyezetvédelem és a családvédelem iránti elkö-
telezettség. Mindkettõ meglátszik e hatalmas,
gyönyörû országon.

BERECZKI ANDRÁS

TOLLVONÁS

Kinek hiányzik a sötétség?

Paptamásiban népes csoport kezdte meg a
konfirmációi évet

DERŰS PERCEK

Hégel hármas tétele
A Debreceni gróf Tisza István Tudomány-
egyetem Református Hittudományi Kará-
nak hallgatói filozófiát az egyetem Böl-
csészettudományi Karán, Tankó Béla pro-
fesszornál tanultak az 1930-as években. Né-
gyessy Berci hittanhallgató javító vizsgáján
Tankó professzor azt hitte, hogy könnyû
kérdést tesz fel:

– Mondja meg, tiszteletes úr, hogyan
hangzik Hegel hármas tétele? (A tézis, anti-

tézis, szintézis-re gondolt a professzor, nem
így a vizsgázó.) 

– Szabadság, egyenlõség, testvériség! –
vágta rá Négyessy gondolkodás nélkül.

– Mars ki! – így a professzor. 
Lesz, ami lesz, a jelölt mentében még

megkísérelte a választ javítani: Hit, remény,
szeretet! 

– Takarodjon! – öntötte el a pulykamé-
reg Tankó Bélát.

Négyessy Berci kilépett az ajtón, majd
bedugta a fejét a szobába és elrebegte: Atya,
Fiú, Szentlélek! De akkor már repült egy
könyv az ajtó felé. 

CSOHÁNY JÁNOS



A BIHARI EGYHÁZMEGYE KÓRUSTA-
LÁLKOZÓJA. A Nagyvárad-réti reformá-
tus templom nyújtott otthont a gyülekezeti
kórusok seregszemléjének, október 24-én. A
rendezvény Pálfi József házigazda lelki-
pásztor köszöntõ szavait követõen ünnepi
istentisztelettel kezdõdött, melyen Lukács
Angéla köröskisjenõi lelkipásztor hirdetett
igét. Mikló Ferenc bihari esperes az éneklés
istentiszteleti jelentõségét hangsúlyozta,
mely egyúttal mások életszemléletére is
jótékony hatással lehet. Ezt követõen Csûry
István megbízott püspök megnyitotta a
helyi gyülekezet Sztárai Mihály Énekka-
rának nyolc évtizedes történetét felvonul-
tató tárlatot. A seregszemlén a Bihari Egy-
házmegye Lelkészkórusa, Belényes, Bors,
Élesd, Feketeerdõ, Kisszántó, Nagyszalonta,
Várad-Olaszi, Várad-Rét, Várad-Rogériusz,
Bátorkeszi (Felvidék), Tenke gyülekezeti
kórusa és a váradi Refonia énekkar mutat-
kozott be. Közben Sztárai emlékezete címen
Varga Balázs Árpád bodajki lelkipásztor
tartott elõadást Sztárai Mihályról. A közös
éneklést megelõzõen Berkesi Sándor Liszt-
díjas karnagy értékelte a kórusok teljesítmé-
nyét. A kórustalálkozót szeretetvendégség
követte. 

VÁSÁRHELYI GÁBOR

KÁLVINRA EMLÉKEZTEK KÖRÖSTÁR-
KÁNYBAN. November elsején a délutáni
istentisztelet alkalmával emlékeztek meg
Kálvin születésének 500. évfordulójáról a
köröstárkányi református templomban. A
több mint száz fõs gyülekezet megnézte az
Egyedül Istené a dicsõség címû dokumen-
tumfilmet. A sok tanulsággal szolgáló film
elõtt Szakács Zoltán lelkipásztor arra kérte
a jelenlévõket, próbálják meg úgy meg-
nézni a filmet, hogy ezt követõen megfogal-
mazhassák önmaguk számára, miben gaz-
dagodott illetve erõsödött hitük a látottak
alapján. A film letölthetõ az Erdélyi Egyház-
kerület honlapjáról (reformatus.ro).

VAN KIÚT KONFERENCIA: VISSZATA-
LÁLNI ISTENHEZ ÉS EGYMÁSHOZ. A
felekezeteken átívelõ, a sérelmek helyett a
szeretetre építõ összefogás szükségességét
hangsúlyozták az elõadók az ötödik Van
kiút konferencián. A Barankovics István
Alapítvány izraelita mûhelye által szerve-
zett konferencia helyszíne ezúttal Debrecen
volt. Weisz Péter elnök egyebek mellett ar-
ról beszélt, hogy nem illúzió a keresztények
és a zsidóság közötti béke, mert „közös a
prófétai küldetésünk”, és közös az isteni
adományunk is, ami a szeretet. „A halál
civilizációja helyett az élet kultúráját, a
kizsákmányolás helyett az építkezést és a
gyógyítást kell erõsítenünk” – mutatott rá
Tõkés László EP-képviselõ. Szerinte „erköl-
csileg is el vagyunk adósodva”, és sürgõsen
törlesztenünk kell. Mint mondta, vonatko-
zik ez a hazaszeretetre, de a cigánysággal és
a zsidósággal való kapcsolatra is. Papp Lajos
szívsebész professzor azt hangsúlyozta,
hogy mindenekelõtt „vissza kell találnunk
Istenhez és egymáshoz”.

(A Magyar Hírlap nyomán)

LÁSZLÓFFY ZSOLT, A PKE TANÁRA
OLÁH GYÖRGY IFJÚ TUDÓS DÍJAT
KAPOTT. A Széchenyi Tudományos Társa-
ság október 12-én tartotta rendkívüli díj-
átadó ünnepségét a Széchenyi Fürdõ dísz-
termében. A múlt nélküli nemzet jövõnél-
küli is egyben. Ezért fontos a múltba tekin-
tés és az ebbõl történõ építkezés – mutatott
rá Erdélyi Géza felvidéki nyugalmazott
püspök, az ünnepség levelezetõje. Az Oláh
György Ifjú Tudós Díj átadása során Tõkés
László EP-képviselõ, a jövõre sorra kerülõ
Széchenyi-emlékév védnöke Lászlóffy Zsolt
nagyváradi zenetudós méltatásának beve-
zetésében a Partiumi Keresztény Egyetem-
rõl, Románia elsõ akkreditált magyar felsõ-
oktatási intézményérõl szólt, melynek zenei
tanszékén a díjazott is tanít. Az ünnepség

végén életmûdíjak átadására került sor, me-
lyeket Görgey Gábor Kossuth-díjas író, illet-
ve prof. Szántay Csaba Széchenyi-díjas aka-
démikus – a Cavinton feltalálója – kaptak. 

OKTÓBER 6-I MEGEMLÉKEZÉS KRASZ-
NÁN. Felemelõ ünnepséggel emlékeztünk
Krasznán a 160 évvel ezelõtti gyászos, meg-
torló eseményekre. Az igehirdetést Kovács
István segédlelkész végezte az Ézs 43. része
alapján, Ne félj!... intõ, figyelmeztetõ felhí-
vás vezérgondolattal. Az ifjak egy csoportja
alkalmi versekkel, énekszámokkal mutatta
be irodalmi mûsorát, a segédlelkész irányí-
tásával. Buzdításként: ahogy volt népünk
történelmében nehéz, megalázó helyzet,
úgy most is van felemelkedés, talpra állási
lehetõsége. Egyedüli biztatás és bizakodás a
prófétai intelem: Ne félj!...

VÉR ISTVÁN

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. A nagyváradi
Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi
Központ levestészta és laska adományt ka-
pott a Nagybánya-Újvárosi Egyházközség
Nõszövetségétõl. Nagylelkû adományukért
ezúton mondunk köszönetet, Isten gazdag
áldását kérve azokra, akik ily módon is gon-
dolnak a szociális konyhánk által ellátott
testvéreinkre.

TÖRÖK SÁNDOR, a Lorántffy Egyházi Központ igazgatója
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A belényesi gyülekezeti kórus külön énekszámmal
köszöntötte 80 éves jubileuma alkalmából a réti
Sztárai énekkart

A díjazottak. Jobbról: Lászlóffy Zsolt nagyváradi
zenetudós (Fotó: Magyar Hírlap)

13 kórus vett részt az egyházmegyei találkozón. A
kép előterében az élesdiek


