
Kultusz és kultúra õsidõk óta együvé
tartozik. Ezt igazolja a közös latin gyök
is. Ezzel a gondolattal indultunk útnak
mi: protestáns teológusok egy csoportja
a húsvéti utáni napokban, hogy az euró-
pai keresztyénség egyik bölcsõjének
számító Itáliát vallásilag és mûvészeti-
leg közelebbrõl megismerjük. 

A mintegy tíz nap alatt olyan helyeket tekin-
tettünk meg, ahol keresztyén eleink hitükért
küzdöttek, Isten dicsõségére templomokat
emeltek, és híressé vált mûvészek szemet
gyönyörködtetõ módon ragadták meg az
örök szépséget. 

Elsõ állomásunk a díszes, szokatlan fek-
vésû város, Velence volt. A hagyomány sze-
rint a Szent Márk téren található ódon bizánci
stílusú bazilikában õrzik Márk apostol földi
maradványait. Jó volt látni, hogy a rengeteg
turista között, akadtak hívõk is, akik nemcsak
szájtátva csodálták az impozáns templom
kincseit, hanem szívüket imádságban Isten-
hez emelték. 

Ravenna egyedülálló ókeresztyén öröksé-
gét megcsodálva, tovább indultunk utazásunk
központi célja felé. Rómát és Vatikánvárost

szerettük volna bejárni a rendelkezésünkre
álló öt nap alatt, ám ez lehetetlen vállalko-
zásnak bizonyult. Még felületes bámészkodás-
ra sem lett volna elég ez a kevés idõ. Épp ezért
döntöttünk a minõség mellett, a mennyiség
rovására. Aránylag keveset néztünk meg a
rengeteg látnivalóból, de megpróbáltunk
alaposak lenni az adott keretek között. 

Nehéz dolga van e sorok írójának, amikor
megpróbál kiemelni néhány mozaikot a sok
élménybõl. Ha ki is emel valamit, akkor az
csak személyes vélemény lehet, mert nagy
valószínûséggel mindenki mást õrzött meg
szívében a látottak és tapasztaltak közül. 

Vatikánváros (Stato della Città del Vaticano)
a világ legkisebb területû állama, a katolikus
egyház központja. Államformájában is egye-
dülállónak számít, hiszen egyházi-klerikális
monarchia, egyedüli és abszolút uralkodója a
mindenkori római püspök, a pápa. Ottjár-
tunkkor érdekes kiállítással emlékeztek a
lateráni szerzõdés aláírására, amely 80 évvel
ezelõtt (1929. február 11.) mondta ki a Va-
tikánnak az Olasz Királyságtól való függet-
lenségét. 

„A kultúra sohasem cserélhet helyet a kultusszal, sohasem válhat eszközből céllá.” Protestáns teológusok
egy csoportja az európai keresztyénség egyik bölcsőjének számító Itáliát kereste fel (szerzőnk jobbról az
első). A háttérben a Coloseum

KÖVEK ÉS LELKEK ÁRNYÉKÁBAN

Tíz nap Itáliában
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A súsárló
HA A FA elfogy, kialuszik a tűz; ha nincs súsár-
ló, megszűnik a háborgás – tanítja a Szentírás
(Péld 26,20). Márpedig súsárlók, rágalmazók,
pletykaterjesztők mindig is léteztek, ezért a vi-
lágon soha nem szűnt meg a háborgás. Maga-
tehetetlenül és szomorúan nyugtázzuk, amikor
visszahalljuk, hogy a személyünket, a munkán-
kat becsmérelték, elefántot csináltak a bolhá-
ból, halottnak mondták az élőt. De sokkal nehe-
zebb elviselni a súsárlás hullámait: a felkorbá-
csolt indulatokat, a felgerjesztett ellenszenvet,
az előítéleteket – a háborgást és a hőbörgést. 
AMIKOR A pletykások, a rágalmazók légből ka-
pott vagy félig igaz információkat terjesztenek,
olykor lavinákat indítanak el. Nagyon sok em-
bernek okoznak fájdalmat és kellemetlenséget.
Vannak olyanok, akiknek nevét örökre befeke-
títi egy rosszindulatú rágalom. Olyanról is tu-
dunk, aki kétségbeesésében a halálba mene-
kült, mert nem bírta elviselni a társadalom meg-
vetését, ami kártékony hazugságok nyomán rá-
vetült egész életére. Mások nagy energiákat
fektetnek abba, hogy megcáfolják a rágal-
makat, felfedjék a hazugságot, aztán rájönnek,
hogy a hazugság olyan, mint a légypapír: minél
inkább vergődik az áldozat, annál inkább
belegabalyodik. 
A SÚSÁRLÓK talán nem tudják, mit tanít a ki-
lencedik parancsolat: „Ne tégy a te felebarátod
ellen hamis tanúbizonyságot!”, és esetleg nem
ismerik hitvallásunk, a Heidelbergi Káté idevá-
gó magyarázatát sem: „senki ellen hamisan ne
tanúskodjam, senkinek szavait el ne csa-
varjam, mást rágalmazó és gyalázó ne legyek,
(...) felebarátom becsületét és jó hírnevét tehet-
ségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam.”
DE AZ IS lehet, hogy nagyon is jól tudják, mi-
lyen a rágalom természete, és a céljuk pon-
tosan az, hogy másokat lejárassanak, „kicsinál-
janak”, akár magával az ördöggel szövetkezve
is. Megfigyelendő, hogy az élenjáró súsárlók
mindig a lógást kedvelik a munka igazi meze-
jén, miközben másokat neveznek lustának és
hozzá nem értőnek. Ők azok, akik a saját mun-
kájukkal alig törődnek, de részletezve be tud-
nak számolni arról, mit nem tettek – vagy mit
tettek rosszul – mások. Mindenkiről tudják, hogy
erkölcstelen, tolvaj és hazug, csak a saját éle-
tük fertőjét nem akarják feltárni, hanem sűrűn
befedik hazugsággal. Sőt, a mások szüntelen
rágalmazása pontosan arra szolgál, hogy elte-
reljék a figyelmet a saját személyükről, az igazi
problémákról és annak okairól. 
KÜLÖN FIGYELMET érdemel az az aljas mód-
szer, amikor valakit úgy dicsérnek meg, hogy
valójában a legsúlyosabb vádakat kenik rá. A
„dicsérve gyalázás” módszerét a legelvetemül-
tebb súsárlók alkalmazzák, a pátosz, kegyes-
ség és jóindulat álcája alatt pimaszul nagyokat
rúgva embertársaikon. 

WAGNER ERIK

FOLYTATÁSA AZ 5. OLDALON

NAGY NORBERT teológiai hallgató

FOLYTATÁSA A 4. OLDALON
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„És lelkében elkeseredve könyörge az
Úrnak és igen sir vala. És fogadást tõn,
mondván: Seregeknek Ura! Ha megtekin-
ted a te szolgáló leányodnak nyomo-
rúságát, és megemlékezel rólam, és nem
feledkezel el szolgáló leányodról, hanem
fiúmagzatot adsz szolgáló leányodnak:
én õt egész életre az Úrnak ajánlom, és
borotva nem érinti az õ fejét soha!” 

(1Sám 1,10-11)

Igénk egy síró feleségrõl szól, egy asszony-
ról, aki azért van elkeseredve, mert évek óta
nem marad áldott állapotban, még nem vált
anyává. Az elkeseredett Anna nagyon
vágyott gyermekre, de az Úr bezárta méhét.
Anna férjével együtt gyakorolta kegyessé-
gét, istenfélõ életét, mégsem fogant gyer-
mek méhében. Anna is, férje is, úgy gondol-
ta, hogy õk mindent megtettek azért, hogy
házasságukban gyermekáldás legyen, ám az
Úr nem így gondolta, az Úr nem adott
életet, jövõt az Anna méhébe. Fájt Annának,
de férjének is, hogy az Úr nem könyörül
rajtuk, az Isten szeretetének jelét, a
gyermeket megvonta tõlük. Érdekes, hogy
nem olvassuk azt a Szentírásban, hogy An-
na és férje együtt rendszeresen imádkozott
volna, azért, hogy az Úr ne zárja el elõlük a
gyermekáldás lehetõségét. Anna akkor
öntötte ki szívét az Úrnak, amikor már sok
éve bosszantotta, gúnyolta õt asszonytársa
Peninna. Anna elkezdett kiáltani az Úrhoz,

sírva könyörgött Istennek, hogy irgalmaz-
zon neki, adjon életet méhébe. Anna azon-
ban nem csak elkérte a gyermekáldást Isten-
tõl, hanem magát megalázva fogadalmat is
tett, hogy az Úrnak ajánlja fiúmagzatját.

Napjainkban is élnek köztünk síró,
elkeseredett feleségek, asszonyok. Sokan
azért sírnak, mert õk még nem szültek és
szülhettek gyermeket, mások sírnak azért,
mert másfajta fájdalmuk van, az Úr bezárt
az õ életükben is egy másféle lehetõséget.
Gyülekezeteinkben is vannak istenfélõ
asszonyok, templomos házaspárok, akik
évek óta várják a gyermekáldást, de az Isten
még nem ajándékozta meg õket gyermek-
kel, vannak családok, ahol fájó sebek égnek,
amelyek nem gyógyultak be, vagy újra és
újra véreznek a lélekben.

Anna elkeseredésében könyörögni kez-
dett, teljes szívvel-lélekkel az Úrhoz fordult,
kiöntötte szívét mennyei Atyjának, meg-
alázta magát Istennek. Sírásban, fájdalom-
ban, eljut-e az ember odáig, hogy Isten elõtt
sír, Istennek önti ki szívét? Az elkeseredés
eljuttatja-e a szenvedõ embert a könyörgé-
sig, az Istennel való beszélgetésig? Ha egy
asszony, egy házaspár gyermekre vágyik,
vajon mi ezzel igazi célja, a saját akaratát
akarja érvényesíteni, vagy az Úr akaratát
akarja elkérni?! A házastársak maguknak

kérnek gyermeket, a maguk örömére akar-
nak gyermeket vagy az Úrnak ajánlják, az
Úr dicsõségére akarják felnevelni a gyerme-
ket és az Urat szolgáló személyiség megszü-
letésében akarnak segíteni, bábáskodni?!

Áldás az, amikor egy házaspár azért vá-
gyik gyermekre, mert együtt akarják dicsér-
ni az Urat. Áldott az az édesanya, aki Isten-
tõl kéri el a gyermekáldást, aki segítõtárs
akar maradni abban, hogy Isten szerint élõ,
Istent szolgáló felnõtté váljon gyermeke.

Figyeljünk oda az imádkozó házaspá-
rokra, a gyermeket váró családokra, tanít-
suk gyermekeinket, ifjainkat a gyülekezeti
élet során szolgálatra, emlékeztessük õket
arra, hogy édesanyjuk az Úr elõtt fogadta
meg – fõleg kereszteléskor –, hogy az Úr
követésére neveli és nevelteti õket. Tartsuk
be Istennek tett fogadalmainkat!

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

Istennek tett fogadalmaink

Kálvin többféle betegségben szenve-
dett. Mindenféle betegsége helytelen
életmódjából eredt. Diák korától alig
aludt és evett. Az állandó alvás- és táp-
lálékmegvonás következtében végel-
gyengülésben halt meg. 

1564. február 6-án prédikációját nem tudta
befejezni a vérhányás miatt. Bibliamagyará-
zati összejövetelekre még elvitette magát
március 31-ig. Március 27-én elment a vá-
rosi tanács elé és könnyhullatással köszönte
meg támogatásukat és búcsúzott. Barátai
körülötte voltak betegsége idején. A tanács
is meglátogatta, április 28-án pedig a városi
és vidéki lelkészektõl vett búcsút. 

Szellemi munkájában még valahogy tá-
mogathatta eszmei elhivatottsága, a kreatív
gondolkodás utolsó erõfeszítései („Hát azt
akarjátok, hogy heverésben találjon az Úr?” –
T. Béza: Kálvin János élete, 68. o.) de maga is
érzi a véget, elbúcsúzik a tanácstól, lelkész
barátaitól, végrendelkezik, felkészül a halálra. 

Béza, mint kortárs emlékezõ, közelebb
hozza hozzánk Kálvint, akirõl azt is meg-
tudjuk, hogy nagy életmûvének kialakítása

mellett sokféle betegséggel küszködött, azo-
kat türelemmel viselte, és méltósággal várta
élete kimúlását. 

Február 28-án tartott búcsúbeszédében
így fogalmazott: „Sokféle gyengeségem
volt, amiket el kellett viselnetek, és az, amit
elvégeztem, alapvetõen semmi. A gonosz
emberek bizonyára visszaélnek majd ezzel
a megállapításommal. De ismételten csak
azt mondom, az összes dolog, amit elvégez-
tem, semmiség, s én csak egy nyomorult te-
remtmény vagyok. Azt elmondhatom ma-
gamról, hogy jót akartam, hibáimmal min-
dig igyekeztem szembenézni, s az isten-
félelem mélyen gyökeret vert a szívemben.
Ti tanúsíthatjátok, hogy jók voltak törekvé-
seim. Ezért kérem, hogy a rosszat bocsás-
sátok meg nekem. Ha pedig valami jó is
adódott, kérlek, ti is törekedjetek erre és kö-
vessétek a jót!” (Békefi Lajos)

Kálvin május 27-én halt meg. Minden
pompa nélkül temették el. Sírját nem je-
lölték meg, ami késõbb feledésbe merült.
Ma nem tudják, hogy hol nyugszik földi por-
hüvelye. (Vége)

DR. CSOHÁNY JÁNOS

„SZÍVEMET HOZZÁD EMELEM” – KÁLVIN ÉLETE (8.)

Kálvin betegsége, halála

MURAKÖZY GYULA

Kálvin
Két arca van: az egyik rám mered, 
Mint büszke kõszirt nyüzsgõ völgy felett, 
Lelkünkbe nézõ lelkiismeret. 

Dacos kemény arc. Gránitból faragták. 
Tekintete a végtelen szabadság. 
Belécsonkulnak gyilkos, balga szablyák. 

Századok fölött virraszt egyedül, 
Magános, büszke csönd veszi körül, 
Lelkén az óriások gondja ül. 

A másik arca szenvedõ, szelíd... 
Hordozza titkon mások könnyeit; 
S magányok mély völgyében rejtezik. 

Alázatos arc... Remegõ gyerek... 
Amazt mi látjuk, földi emberek, 
Ezt csak az Úr, a csillagok felett.
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Október 4-én, pénteken délelõtt került sor a
tízéves Partiumi Keresztény Egyetem ha-
gyományos tanévnyitó ünnepségére, a
várad-újvárosi református templomban. 

Csûry István megbízott püspök a 2Móz
12,14 alapján hirdetett igét. „Isten megígéri
partiumi, erdélyi népünknek, hogy nem fog
lemondani rólunk. Ha tudjuk, hogy mi a
célunk és így indulunk el, akkor nincs mitõl
tartanunk” – hangsúlyozta az igehirdetõ. 

A megjelent tanárokat, diákokat, meghí-
vottakat Dr. Hermán M. János tanszékve-
zetõ, megbízott egyetemi lelkész köszön-
tötte. Kiemelten is üdvözölte a Lorántffy
Zsuzsanna Református Gimnázium nagy
számban megjelent tanulóit, akik remény-
ség szerint a következõ években az egyetem
utánpótlását biztosítják majd. Hangsúlyoz-
ta: a tavalyi tanévhez képest 10 százalékkal
több elsõéves – szám szerint 384 – kezdi
meg tanulmányait a PKE-n. 

Nemcsak tíz év áll mögöttünk, hiszen
közel 20 esztendõ telt el a Sulyok István Re-
formátus Fõiskola megalapítása óta – emlé-
keztetett ünnepi beszédében Tõkés László
EP-képviselõ, a PKE elnöke. Az egyetem lét-
rejöttét nem egy kiragadott dátum, hanem
maga a folyamat jellemzi leginkább, ezért
évfordulói esztendõ keretében ünneplik
majd az elmúlt két évtized megvalósításait.
A volt püspök köszöntötte az univerzitás új
hallgatóit, akikkel egy héttel korábban, a

Sólyomkõváron megrendezett gólyatábor-
ban személyesen is találkozott. Beszéde vé-
gén a Váradról elszármazott, nemrég Bolyai-
díjban részesült Ritoók Zsigmond akadémi-
kus pedagógiai hitvallását idézte: az ember-
nek szeretnie kell, amit tanít és szeretnie
kell, akit tanít. 

Dr. Horváth Gizella rektor köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik segítették az
intézményt az eddig megtett úton. Terveik
között említette, hogy az idei tanévben sze-
retnének minden szakot akkreditálni, õsz fo-
lyamán sor kerül az egyetemi választásokra,
és felújítási munkálatokat is beindítanak. 

Bátorság, hozzáértés, anyagi alapok
megteremtése – csak ezek együttes megléte
tette lehetõvé a PKE létrejöttét – hangsú-
lyozta Dr. Szilágyi Pál. A váradi református
felsõoktatás közel két évtizedes történel-
mébõl a Sulyok István Református Fõiskola
megalapítását, az egyetemalapítást, az akk-
reditáció elnyerését és az idén beindult há-
rom mesterképzést emelte ki a Sapientia –
Erdélyi Magyar Tudományegyetem volt
rektora. Dr. Jávor András, a Debreceni
Egyetem rektorhelyettese rámutatott: egye-
temük integrációs szerepet kíván betölteni a
kárpát-medencei magyarság oktatásában.
Lõrincz Ottó apátkanonok-plébános, arra
kérte a diákokat, hogy tanulmányaik során
törekedjenek egyéniséggé válni, legyen
saját véleményük. Az anyaország képvisele-

tében Szilágyi Mátyás kolozsvári fõkonzul
és Füzes Oszkárné Bajtai Erzsébet, a bu-
karesti nagykövet felesége köszöntötte a
hallgatókat és tanáraikat. 

Az évnyitó verses-zenés mûsora során
fellépett a Partiumi kórus, Márkus Zoltán
vezényletével, illetve Meleg Vilmos szín-
mûvész; kiemelkedõ sikert aratott Xavier
Rivadeneira, a Magyar Állami Operaház
szólistájának fellépése.

Az ünnepség az elsõéves hallgatók fo-
gadalomtételével és a Himnusz eléneklésé-
vel zárult. 

F. T. 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG A PKE-N

Hálaadás és új célkitűzések

Szeptember 26-án ifjúsági találkozóra gyü-
lekeztek a pósalakai református templomba.
Harmadik alkalommal szerveztek keresz-
tyén ifjúsági találkozót a Sebes-Körös menti
református gyülekezetek fiataljai részére. 

A házigazda Pósalakai Református Egy-
házközség lelkipásztora Pál László és neje
Pál Timea szeretettel fogadta a közel 60 lét-
számú kedves visszatérõ és új arcokat a
szomszédos falvakból. Örömmel jelentek
meg Pusztaújlak, Mezõtelki, Fugyi, Élesd,
Magyarkakucs fiataljai lelkipásztorokkal
együtt, a napsütéses kedvezõ napon. Jelen-
létükkel megtisztelték a találkozót a nagy-
várad-velencei és nagyszalontai gyülekeze-
tek ifjúsági csoportjai. 

Miután mindenki regisztrálta magát,
kezükben a találkozó programjával, énekei-
vel és a névjegykártyával gyülekeztek a
templomba. Itt az ének repertoár az imáról
szólt, amelyet a fiatalok lelkesedéssel éne-
keltek. Az énekeket vezették, és hangszeren
kísérték: Pál Timea gitár, Farkas Csenge gi-
tár, és Gyulai Gabriella billentyûs. A talál-
kozó központi témája: Kálvin az imádságról -

hogyan imádkozzunk? Az elõadó Kovács István
krasznai missziós lelkész volt. A hit leggya-
koribb érintkezése az Istennel az imádság –
idézte az elõadó Kálvint. A hit legfõbb gya-
korlása az Istennel való kommunikáció. A
mai fiatal generáció többsége kevesebb idõt
szán az imádságra, mert egy ráérõ, idõs kor-
ban való idõtöltésnek tartja, utolsó lehetõ-
ségnek a bajban. Ezért sokan félreértik Is-
tent, pedig Õ nem azt mondja, hogy bármit

kérünk, megad. Az imádságnak van aktua-
litása, hiszen egy folyamatos életszükséglet
a hívõ ember számára. Az elõadásban több
bibliai személy kitartó, hálaadó és éber
imádságáról hallottak, ahol az ajkak és az
élet imája összhangba került. Ezért az ima
nem az ajándékkal, hanem az ajándékozó
Istennel hoz kapcsolatba. 

Az elõadást kiscsoportos beszélgetés kö-
vette, ahol a résztvevõk elmélyültebben
tudtak beszélni a témáról. A pósalakai fiata-
lok az Imafal címû pantomimot és a Soha
nem ismertelek címû jelenetet adták elõ. A
változatos program része volt az activity,
stratégiai csapatjátékok, és a body painting
(alkar dekoráció). 

A találkozó a kiscsoportok beszámolói-
val és minden résztvevõ rövid imájának a
felolvasásával zárult, ami a nap áldott jelle-
gét erõsítette. Nem hiányzott a jó hangulat,
és lelki töltõdés mellett az uzsonna és a fi-
nom gulyás, amit a fiatalok az Ároni áldás
címû énekkel köszöntek meg a pósalakai
nõszövetségnek. 

A pósalakai gyülekezeti tagok adakozá-
sával és segítõ kezeikkel vált valóra ez a
találkozó. Isten velünk, viszontlátásra -
hangzott a helybeli lelkész zárszavában.
Soli Deo Glória!

AZ IMÁDSÁG FOLYAMATOS ÉLETSZÜKSÉGLET

Ifjúsági napot tartottak Pósalakán

Jó hangulat és lelki feltöltődés jellemezte a
pósalaki ifjúsági napot

A várad-újvárosi református templomban tartották
a tízéves egyetem idei tanévnyitóját



Az autonom, testületi igazgatás alatt álló
egyházszervezet Genfben nem valósulha-
tott meg. Kálvin reálpolitikus volt, aki tudo-
másul vette, hogy a genfi városállam pol-
gári vezetése nem adja ki kezébõl teljesen
az egyház irányítását, de Kálvin szívós
munkájával részben sikerült megvalósítania
azt. Olyan országokban, amelyekben az
uralkodó, vagy kormányzat nem akarta a
református egyház igazgatását saját kezé-
ben tartani az egyház autonómiája és tes-
tületi önigazgatása megvalósult, így Francia-
országban és Hollandiában a reformáció
századában, a XVII. század közepén pedig a
puritánus mozgalom gyõzelme után Ang-
liában. Erdély és Magyarország ilyetén
helyzete külön tanulmányozást érdemel,
mert ott a helyzet bonyolult volt e téren. 

Az egyház egységének munkálásával
elévülhetetlen érdemeket szerzett Kálvin.
Az 1540-es években, straßburgi éveitõl részt
vett a római katolikus és a lutheri egyház
egyesítési tárgyalásain. Az egyesítés nem si-
került. Megkísérelte az evangélikus egyház
és a zürichi egyház 1536-tól érvényben volt
Wittenbergi Egyezményének életben tartá-
sát 1544-ben, amikor Luther oktalanul meg-
támadta a zürichieket. Ez sem sikerült. Sike-
rült viszont 1549-ben az õ kezdeményezésére
Bullinger Henrikkel (1504-1575) megegyez-
ni a zürichi és a genfi reformáció egyesítésé-
rõl, megkötötték a Consensus Tigurinust =
Zürichi Egyezményt. Azóta beszélhetünk
református egyházról. 

A tudományos, gazdasági és társadal-
mi haladás elõmozdítása. A tudomány fej-
lõdése elõl azzal hárította el az akadályt,
hogy Kálvin az angyalok üdvközvetítõ és

világkormányzást segítõ szerepét tagadta.
Isten egyedül teremtõje, gondviselõje a vi-
lágnak. A természeti erõk, jelenségek mö-
gött nem állnak mágikusan kezelhetõ lelkes
lények, akkor pedig a természet és törvé-
nyei megismerhetõk. A XVII. században fõ-
leg az angol puritánizmus hatására az a fel-
fogás uralkodott el, hogy Isten a teremtés-
kor az embernek megparancsolta a termé-
szet törvényeinek megismerését és uralma
alá hajtását. Õk meg voltak gyõzõdve arról,
hogy egy emberöltõ alatt ezt meg is tudják
tenni. Részben ez a magyarázata a XVII.
század nagy tudományos felfedezéseinek.
A gazdasági élet kibontakozását a kamat-
szedés engedélyezésével érte el, hiszen va-
lósággal felszabadította a pénzgazdálkodást
azzal, hogy tévesnek nyilvánította a korábbi
kamatszedési tilalmat, ami minden kamatot
uzsorának, azaz bûnnek bélyegzett. Azt val-
lotta, hogy aki saját maga, vagy családja
nyomorától való megmenekülése miatt kér
kölcsönt, az ilyennek keresztyéni testvéri
segítésként kell kölcsönt adni és utána nem
szabad kamatot számítani, de ha ez a szük-
ség helyzet nem áll fenn és pusztán vagyo-
na gyarapítása érdekében vesz fel kölcsönt,
akkor a kölcsön által elért nyereségbõl köte-
les részesedést – kamatot – adni a kölcsön-
zõnek, mert meglopja azt, ha nem teszi. A
kereskedõ sem csaló, aki embertársai becsa-
pásából él, mert fáradozik, kockázatot vállal
ezért megilleti a tisztességes polgári haszon.
Korábban az volt a teológiai álláspont, hogy
a kereskedõ becsapja embertársait, mert
nem annyiért adja az árút, amennyiért vet-
te. A svájci ötvösöknek a római katolikus
kegytárgyak készítése megcsappanása korá-

ban azt javasolta, hogy készítsenek órát és
hangszert. A munkát Pál apostol tanítása
alapján mindenkire nézve kötelességnek te-
kintette és istentiszteletté nyilvánította. A
teremtéskor az embernek adott isteni pa-
rancsra vezette vissza a munkálkodás köte-
lezettségét. Az életvitelre pedig tisztes mér-
sékletet írt elõ, de a becsületes tevékenység-
gel gyarapodást Isten dicsõségére mutató
jelnek tartotta, a vagyonnal Isten és az em-
bertársak javára sáfárkodjanak. A kultúra, a
közjó, az iskolázás, a munkaképtelenek se-
gítése kötelesség, amit a társadalmi szervek-
nek kell megszervezniük, de a dologtalan,
rest élet kedvelésébõl fakadó koldulást, a
társadalmon való élõsködést elítélte és meg-
engedhetetlennek tartotta. Genfben kikü-
szöbölték azt. Nem volt koldus, mert a
munkaképeseknek munkát adtak és méltó
bért, a munkaképteleneket pedig eltartot-
ták, a beteg szegényeket ingyen gyógyíttat-
ták. Felfogása e téren is teljesen más volt,
mint a középkori egyház nyomort, szegény-
séget, böjtölést önsanyargatást dicsõítõ asz-
kézisért való rajongása, másfelõl számtalan
ünnepnap tartási gyakorlata.

Hallatlan szerénysége és fanatikus
munkakényszere csupán megfelelõ kritiká-
val szemlélendõ. Kálvin úgy rendelkezett,
hogy sírját ne jelöljék meg, aminek az lett a
következménye, hogy azóta teljesen fele-
désbe merült, hogy hol van eltemetve. Ez
történetietlen gondolkodás volt. Nem kel-
lett volna abból egyfajta szentként tisztelé-
sének következnie, ha tudják az utódok
sírja hollétét. Szenci Molnár Albertnek Béza
még megmutatta a Kálvin sírját. De ez a túl-
zott szerénység jellemezte egész életét a
genfi reformátornak. 

DR. CSOHÁNY JÁNOS

A Szent Péter Bazilikát (Basilica Sancti Petri)
a világ legnagyobb keresztyén templomaként
tartják számon. Befogadóképessége 60.000
fõ. Ennek ellenére nem ez a pápa székesegy-
háza, mint ahogyan azt sokan gondolnák, ha-
nem a Lateráni Szent János Bazilika.

A hagyomány szerint a templom azon a
helyen áll, ahol Péter apostol, Róma elsõ
vértanú-püspöke van eltemetve. Éppen
ezért megkülönböztetett tisztelet övezi e
helyet, és számos történelmi jelentõségû
esemény színhelye volt az idõk során. Al-
templomában vannak eltemetve jónéhá-
nyan a pápák közül, így a II. Vatikáni Zsina-
tot meghirdetõ Boldog XXIII. János, vagy a
lengyel pápa, II. János Pál is. A bazilikának
magyar vonatkozású része is van, hiszen
grottájában található a Magyarok Nagyasszo-
nya kápolna, mely jelezi e népnek a  keresz-
tyénséghez való ezeréves kötõdését és az
egyház ügyéért való áldozatát.     

A Vatikánban járva nem hagyhattuk ki
a múzeumokat (Musei Vaticani) sem, me-
lyek a világ egyik legnagyobb mûkincs-
gyûjteményét alkotják. Páratlan mûalkotá-
sok, õsrégi tárgyak, kincsek hirdetik egy le-
tûnt kor emlékét, és keresik a mában élõ
embert. Sok szempontból lehet véleményt
alkotni róluk és tulajdonosukról, az egyházról
is. Ebben a kérdésben döntsön az Olvasó!

Rómát elhagyva, s immár hazafelé tart-
va, felkerestük az egészen más lelkiséget
árasztó kisvárost, Assisit. Azt a várost, ahol
Szent Ferenc született, alapított szerzetesi
közösséget és kapta meg – a történelemben
elõször – a jézusi stigmákat. A csendes hegyi
városka kitûnõ hely volt az imára, elcsende-
sedésre számunkra is. Assisi után már csak
a híres toscánai Firenze városának bámula-
tos reneszánsz öröksége várt ránk, melynek
megtekintését követõen az otthoni tájak
felé vettük az irányt. 

Ezzel befejezõdött tíznapos itáliai uta-
zásunk. Sok tanulságos élményt hoztunk
haza, és megannyi kérdést tettünk fel ma-
gunkban a látottak kapcsán. Egy azonban
biztos: a kultúra sohasem cserélhet helyet a
kultusszal, sohasem válhat eszközbõl céllá.
Mert amelyik pillanatban az ember elkövet-
né ezt az erõszakot, és megpróbálná a kul-
tuszt feloldani a kultúra szövevényében,
maga a kultusz veszítené el tartalmát, és
olyanná válna, mint a megízetlenült só. Az
pedig – Jézus nyomán – tudjuk, mire jó...

TÍZ NAP ITÁLIÁBAN
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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Kálvin öröksége (2.) 

Lehetetlen vállalkozás öt nap alatt bejárni Rómát
és a Vatikánvárost. Az itáliai utazás résztvevői 



A hit. Csakis a hit õrizhette meg a bizalmun-
kat, a reményt, hogy elénekeljük vasárnap a
templomban a „Tebenned bíztunk”-ot. A
hit, mert amit láttunk, amit hallottunk, az
nem adott okot derûlátásra. 1989. december
16–17-e. Az irodában, a Debreczeni István
arcképe fölött a falióra mánusai átbillennek
a kör tetején, és súlyuk folytán húzzák, hív-
ják az idõt. A parókia elõtt sötét egyenruhás
„sötét alakok” vetekednek az éjféli feketeség-
gel. A Timotei Cipariu utcán katona-teher-
kocsik állnak, járatják a motort. Ha futni
kell (amit már több ízben is kellett), gyorsak
lehessenek. Csak a kis „Aro“ páncélosok
mernek csõrükkel és golyószórójukkal a
Mária felé fordulva maradni. Sisakok. Fe-
hér, sötét, fehér, sötét, fehér, fehér… Kifelé
bámulnak a Mária irányába. Látszólag a pa-
rókia nem érdekli õket. Messzirõl, megha-
tározatlan irányból, hallatszik a tömeg
morajlása. Még élnek az indulatok, élnek a
tüntetõk. Semmirõl sem gyõzte meg õket a
vízsugár, a könnygáz, a gumibot, a feléjük
dobált kövek…

Palival és Attilával az ablaktáblák és a
sötétítõ függöny között kuporgunk, és rá-
diós stílusban helyszíni közvetítést sugáro-
zunk az utcán látottakról a házban levõk-
nek, valamint a szekus legényeknek, akik
épp ügyeletesek a lehallgató mellett. Sötét-
ség. Csupán a szemközti oldalon, az elsõ
emeleten ég a villany. Egy háziköpenyes
õszes úr a kitárt ablakon könyököl. Egész
este ott volt. Nem szólnak rá a rendõrök.

Kiabálás hallatszik. Egy férfi rohan az
utcán a Máriától befelé. Elállják az útját. Hat
rendõr gyûrûjében ütések tompa suppaná-
sa és jajgatás hallatszik ki. A tetemet (?) ott-
hagyják az utca közepén. Egy kicsit késõbb
valaki a hajánál fogva felemeli, az arcába vi-
lágít, aztán visszaejti, a fej koppan az aszfal-
ton. A test nem vonaglik meg, amikor bele-
rúg, nem érzi már a fájdalmakat.

Érthetetlen. Nem tudom felfogni, mibõl
gondoltam, hogy másnap lesz istentisztelet,
hogy ki tudok majd osonni az onnan ki-
áramló tömeggel, aztán a legelsõ vonattal el
a városból. László is ezt ajánlotta. Túlságo-
san sokat kockáztattam. Legalább a polgár-
mester ne írta volna fel a nevemet, amikor
pénteken a tüntetõk képviseletében beszél-
tem vele. Mondhattam volna hamis nevet
is… Reggel tízkor léptem be a házba, és az-
óta csak tíz percre mentem ki, nyolc óra tájt,
amikor elkísértem Borit a villamosmegálló-
ig. Reszketett szegény. Egy fél órával koráb-
ban, mikor távozni akart, megdobálták az
utcán. Azt mondták rá, hogy szekus ügy-
nök. Úgy éreztük, hogy két tûz közé szorul-
tunk. Hat óra tájt a felhevült tömeg már el-
veszítette a kormányozhatóságát, és ránk
akarta törni az ajtót, hogy kiürítse az állító-
lagos szekusokat a házból. Az effélék való-
színû, hogy épp a belügy provokációi vol-

tak. Már-már megváltásnak éreztük, amikor
nyolc óra után a tömeg nagy része felkere-
kedett és elment a központ felé. Fellélegez-
tünk, mert az ott maradottak fegyelmezet-
tek voltak, tudták, hogy miért jöttek. Újra
gyertyalángok lobbantak fel, az emberek tu-
datára ébredtek, hogy erre is jók a gyertyák,
nem csak az ártalmatlan esték kivilágítására.
És csend, feszült nyugalom honolt az utcán.

Pedig milyen biztató volt délelõtt. Moþ
(a polgármester) és Rotãrescu (a szocialista
egységfront elnöke) mindent elkövetett,
hogy szavainak hitelt szerezzen. Már korán
reggel tettekkel próbálták igazolni, hogy
hûek lesznek a pénteken ígértekhez. Orvos-
komissziók sorjáztak Editet megvizsgálni,
megjelentek az I.C.R.A.L. melósai betenni a
hetekkel elõbb bedobált ablakokat, utcasep-
rõk narancsszínû rongyai billegtek az utcá-
ban… a tömeg mégsem hagyta elámítani
magát. Követeléseiben mindig egy lépéssel
az ígéretek elõtt járt. Elõször a kilakoltatási
parancs visszavonását kérte, de a futár sza-
vának, aki délben ezzel a hírrel érkezett,
nem adott hitelt, írásos dokumentumot pe-
dig a városi méltóságok nem voltak hajlan-
dóak kibocsátani. Késõbb már a püspököt
akarta a parókia ablakában látni, amint
megadja Lászlónak a temesvári kinevezést.
Akkor jó volt a hangulat a házban. A hóna-
pok óta szoruló hurok engedni látszott, és
azt sem tartottuk kizártnak, hogy helikop-
tert küldenek Váradra Papp László püspök
után. László is gyakran elmosolyodott, bár
mindegyre meg kellett hatódnia, mert em-
berek jöttek be az utcáról, élelmet hoztak, és
sokukat térdrõl kellett felemelnie. Legtöbb-
jük öregasszony volt. Fogatlan szájuk sírás-
ra görbült, és küszködtek, kínlódtak hálá-
juk, meghatódottságuk kimondásával. Ro-
mánul, magyarul beszéltek. Arra gondol-
tam, hogy bizonyára a zsebkendõjük bugy-
rából bogozták ki a pénzt az idehozott vek-
nire. Istenem, micsoda nagy dolog ember-
nek maradni egy embertelen világban, és

milyen gyönyörû a fizetség érte. Ennyit ér a
hit, mely csontváza elhízott, puhány, szétfo-
lyó emberségünknek. Bizonyára sejtette
erejét a kommunista rendszer is, azért har-
colt olyan csökönyösen ellene. 

A tömeg egyre gyûlt, jöttek egyenként,
jöttek csoportosan, és hozták hazulról laká-
saik beléjük kövült hidegét, gyomruk foly-
tonos korgását, hozták az áramszünetek el-
sötétült dühét és minden sérelmüket, és so-
kan elõzõleg felhajtottak a garatra, mert jó-
zanul nem volt elég erejük túltenni magu-
kat a félelmeken, és már érezni lehetett,
hogy a László ügye csak ürügy számukra,
hogy nemcsak megvédeni akarják õt, ha-
nem olyan világot teremteni köréje, amely-
ben nem kell hõssé válnia senkinek a szóki-
mondásért, ahol a mindennapi kényszerek
nem ûzik ki belõlük az emberséget. Bentrõl
ez teljesen reménytelennek hatott. Ismer-
vén az ellenfél erejét, az elsõ rendszerelle-
nes jelszavak kétségbeesést váltottak ki, hi-
szen tudtuk, hogy minden felelõsséget a
László nyakába varrnak, miután szétverik a
tüntetõket. Arra gondolni sem lehetett,
hogy ezek a jelszavak a rendszer pilléreit in-
gatják. Körbeültük a nagy asztalt, és megol-
dásokon gondolkoztunk. Késõbb telefonált
a polgármester. Azt akarta, hogy László je-
lentse be: ha nem mennek haza, õ maga le-
mond a temesvári állásáról. Rögtön elvetet-
tük. Érezni lehetett, hogy mit sem ér már a
szó, és ilyen bejelentés csak a szekunak ka-
parhatná ki a gesztenyét. Kint egyre for-
róbb, bent egyre elkeseredettebb lett a han-
gulat. Nem tudtuk felmérni, mennyire re-
ális és mennyire provokáció mindaz, ami az
utcán történik. Senki sem jött vissza azok
közül, akik itt jártak a délután folyamán,
pedig mind csak fél órára, órára mentek el.
Vajon mi történt Ferivel, Béla bácsival, Im-
rével, Csabáékkal? Lekapták õket, amikor ki-
mentek? Vagy csak a visszajövés lehetetlen?

Az utcát figyelem az ablak alatt kupo-
rogva. Egy kisautó érkezik a ház elé. Va-
lakik kiszállnak belõle. A ház felé néznek.
Tanakodnak. A kocsi megfordul közben.
Lehúzom a fejem, amíg a fénycsóva a paró-
kia felé irányul. 

Harangszó MEMENTÓ 5

LEVÉLTÁRI ANYAGOK alapján kétségtelen, hogy a
rágalmazás profi fegyver volt a múlt rezsim
titkosszolgálata kezében is. A pletykaterjesztést, a
diverziót, a hazugságok kiötlését és alkalmazását
módszeresen tanulták és tanították. Kimutatha-
tatlanul több kárt okoztak ezzel, mint bármilyen
fegyverrel. Aki karmaik közé került, azt kiképezték
arra, hogy hazudjon, örökre megrontva némelyek
lelkét. Mert a pletyka, a rágalom, a hazugság is le-
het szinte reflex-szerű, mint bármilyen emberi cse-
lekedet. 
SAJNÁLNUNK KELL a súsárlókat, tudva azt is, hogy
aki szelet vet, vihart arat (Hós 8,7), és aki Isten tör-
vénye ellen megátalkodott módon vétkezik, annak
nem irigylésre méltó a jövendője. 

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

GAZDA ÁRPÁD: REÁLIS LÁTOMÁS (1.)

Népfelkelés Tőkés László ablakából
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Az Erdélyi Egyházkerület Presbiteri
Szövetsége idei közgyûlését október
elején tartotta Segesváron. Ez volt az
elsõ találkozó azóta, hogy tavaly
májusban már harmadszor alakult meg
a kerületben a Presbiteri Szövetség. A
találkozóra a tizenhat egyházmegyébõl
mintegy 80 személyt hívtak meg,
ennek alig több mint fele vett részt,
három egyházmegye nem képviseltette
magát.

Csalóka Zoltánnak, a Küküllõi Egyházme-
gye esperesének igehirdetését követõen Öt-
vös József egyházkerületi missziói elõadó
köszöntötte az egybegyûlteket, hangsúlyoz-
va, hogy az együttlét egyik legnagyobb
ajándéka az egymással való találkozás. A
házigazda Bíró István segesvári lelkipásztor
elmondta: a gyûlésnek helyet adó Gaudea-
mus Ház a városban a Magyar Ház szerepét
tölti be, hiszen itt rengeteg magyar jellegû
rendezvényt szerveznek. Az épületben ka-
pott helyet egy bentlakás is, ahol a Kis- és
Nagy-Küküllõ mentérõl érkezõ magyar
gyerekeket szállásolják el, a mintegy 40 diák
így tud hozzájárulni a segesvári magyar kö-
zépiskola fenntartásához.

A találkozó elsõ részében a jelenlevõk
vetítettképes elõadást hallgathattak meg:
Õsz Sándor Elõd kolozsvári levéltáros Kál-
vin mûveinek, tanainak Erdélyben való el-
terjedésérõl értekezett. Ezt követõen László
Kálmán, a Királyhágómelléki Egyházkerü-
let Presbiteri Szövetségének elnöke tartott
rövid beszámolót arról, hogy a szomszédos

kerületben mivel foglalkozik a több éve si-
keresen mûködõ Presbiteri Szövetség. A
szövetségnek nincs olyan hagyománya
mint Magyarországon, ahol 1990-ben újra-
alakult a század elején jól mûködõ Presbite-
ri Szövetség, s amely ma önálló jogi sze-
mélyként fejti ki tevékenységét, havonta
megjelenõ önálló lapot tartva fent. A szom-
széd egyházkerületben a kilenc egyházme-
gyébõl hatnak olyan elnöksége van, amely
külön választás eredményeként került a
megyei szervezet élére. Ezekben sikerült el-
érni, hogy az elnök ne az egyházmegye fõ-
gondnoka legyen, hiszen a két tisztség a
munka rovására menne. Az gyházmegyék-
ben konferenciákat tartanak, egyes helye-
ken külön körzetekben is (8-10 egyházköz-
ség presbitereinek a részvételével), tartják a
kapcsolatot a magyarországiakkal, minden
év márciusában tartanak közgyûlést, októ-
berben elnökségi ülést. Folyamatos a kap-
csolattartás az elnökség és az egyházme-
gyék között. Az egyházkerületi lapban, a
Harangszóban egy oldalt a presbiteri szö-
vetség hírei, a presbiteri munkával kapcso-
latos írások töltenek be. 

Sikerült önálló honlapot létrehozni
(www.presbiteriszovetseg.gportal.hu), rend-
szeresen küldenek tagokat a magyarországi
továbbképzõre. 

László Kálmán szerint a két romániai
református egyházkerület presbiteri szövet-
sége között megállapodásnak, együttmûkö-
désnek kellene létrejönnie. Javasolta a fel-
nõtt presbiterképzés beindítását, a különbö-
zõ partnerkapcsolatok kiépítését egyházme-
gyék és egyházkerületek között, ugyanak-

kor hangsúlyozta a körzetekben, régiókban
való gondolkodás fontosságát. 

A folytatásban kerekasztal beszélgetésre
került sor a református sajtó helyzetérõl,
amelyen jelen volt Somogyi Botond, az
Üzenet fõszerkesztõje. Ötvös József mode-
rátor feltette a költõi kérdést: hogyan lehet-
séges az, hogy kevesebb példányban nyom-
tatják az újságot, mint ahány presbiter van
az egyházkerületben? A beszélgetés során
egyesek a lap menedzselésének hiányát ki-
fogásolták, mások az újság létrejöttérõl ér-
deklõdtek. Elhangzott, hogy a lapot nem le-
het üzleti vállalkozásként felfogni, hanem
kizárólag misszióként tekinteni rá. Egyönte-
tû volt viszont a vélemény: égetõen szükség
lenne a lapterjesztés javítására. Erre azon-
ban a jelenlevõk közül senki sem tudott
megoldást javasolni. A szünetben kiderült,
van olyan gyülekezet, ahol minden presbi-
ter megrendeli a lapot, ezzel is elöljárva a
példaadásban, van olyan hely is azonban,
ahol csupán egyetlen elõfizetõ van.

A szövetség közgyûlésén Pályi József
alelnök bejelentette: a tavaly megválasztott
Báthori Endre elnök lemondott. A résztve-
võk a mûködési szabályzat-tervezetben fog-
laltak értelmében megszavazták Pályi Jó-
zsefet a szervezet új elnökévé, viszont új al-
elnököt nem sikerült választani. Elhatároz-
ták, hogy a következõ közgyûlésre jövõ
szeptember végén kerül sor Szászrégenben. 

S. B.

Soli Deo Gloria!
Egyedül Istené a dicsõség! Ezt vallottuk, és
ezt tapasztaltuk meg augusztus 28-30. között
az V. Presbiteri Szövetségi Konferencián. 

A nyitó istentisztelet témája Sola gratia –
egyedül kegyelembõl – Isten a legnagyobb
nyomorúságban élõknek ragyogtatta fel ke-
gyelmét, és indította el ezzel nemzetünk
életében a reformációt. Nagy reformáto-
runk Kálvin János életét és munkásságát
Õsz Sándor Elõd levéltáros elõadásából is-
mertük meg. Sipos Tas Töhötöm  békési es-
peres nyomatékosan rávilágított arra, hogy
református identitásunk alappillére a Szent-
írás – a tiszta forrás.  

Dr. Buzogány Dezsõ teológiai pro-
fesszor elõadásából megismerhettük Kálvin
tanításának hatását az erdélyi reformációra,
a presbitériumok, az egyházkormányzat és
a református istentiszteleti rend kialakulásá-
ban. Az egyházfegyelmet a presbiterek gya-
korolták, ezért a megválasztásuknál különö-
sen vigyáztak arra, hogy istenfélõ, tiszta éle-

tû és kellõ bölcsességgel rendelkezõ szemé-
lyek foglalják el e tisztséget.

Kálvini örökségünk: a presbitériumok
megalakulása. A XVIII. század elején jelenik
meg a presbitérium a mai formájában.
Ötvös József, az Erdélyi Egyházkerület ge-
nerális direktora kimagasló figyelmet tulaj-
donított a magyar református sákramentu-
mok fontosságának, nevezvén azokat szent-
ségnek. A sákramentumok: a keresztség és
az úrvacsora kiszolgáltatása alkalmával
Isten szférájába kerülünk. Kálvin, mint ige-
hirdetõ és Szentírást magyarázó, a szószé-
ken nagyon bátor volt, a szószéken kívül
gyengéd, bátortalan, gyámoltalan. Nagy re-
formátorunk nevéhez fûzõdik az igehir-
detés, tanítás, fegyelmezés és a szeretetszol-
gálat hangsúlyozása. 

Köszönet illesse a konferencia elõadóit,
résztvevõit és nem utolsó sorban szervezõit,
az aradi és battonyai egyházközségeket, akik
nagyon sokat tettek, fáradtságot nem ismer-
ve, lelki és testi épülésünkért. Isten gazdag
áldása legyen életükön, Soli Deo Gloria!

POZÁN EDIT misztótfalui gondnok

PÁLYÁZAT KÁNTORI ÁLLÁSRA. A
Zilah-Belvárosi Református Egyházköz-
ség Presbitériuma pályázatot hirdet a
nyugdíjazás révén megüresedett egész
normás kántori állásra. Az egyházközség
biztosít: három szoba, konyha, fürdõ-
szoba, kamarából álló, gáz és vízvezeték-
kel ellátott szolgálati lakást, udvar, kert,
temetõkert használati joggal. Továbbá,
besorolás szerinti javadalmat, valamint
továbbképzõk finanszírozását vállalja.
Szakmai követelmény: legalább három
éves kántori szolgálat, felsõfokú (fõis-
kolai, egyetemi) végzettség – ének, zene,
zenepedagógiai – szakon. Az új énekes-
könyv (MRÉ) ismerete. Orgonán (esetleg
más hangszeren is) való kifogástalan ját-
szás, énekhang, kórusvezetõi képesség.
Munkakör: a Kánon vonatkozó paragra-
fusainak megfelelõen. Gyermek-, ifjúsági-,
felnõtt kórus vezetése. Adminisztratív
szolgálat. A pályázati iratcsomónak tar-
talmaznia kell egy kézzel írott önéletraj-
zot, keresztelési és konfirmációi igazolást,
valamint a korábbi szolgálati hely(ek)rõl
a Presbitérium által kibocsátott ajánlóle-
velet. Az okmányok leadásának hely-
színe: Zilah-Belvárosi Református Egy-
házközség Lelkipásztori Hivatala, 450006
Zilah, A. Saguna u. 7. sz., T/F.: 0260.661-487.   

Ülésezett az Erdélyi Presbiteri Szövetség



Szeptember 12-én délután tartották a nagy-
várad-újvárosi templomban egyházkerüle-
tünk nyári kántorképzõjének a záróhang-
versenyét. Városunk legnagyobb férõ-
hellyel rendelkezõ református temploma
kongott az ürességtõl. A tanfolyam résztve-
võin és a tanárokon kívül alig néhány em-
ber jött el. Jékely Zoltán sokat idézett ma-
rosszentimrei élménye ott a 2009. év váradi
helyzetképe lett: „tízen vagyunk: ez a gyü-
lekezet, a tizenegyedik maga a pap, de éneklünk
mi százak helyett...” 

Hogy lehetséges az, hogy alig néhány
embert érdekel ez a hangverseny? Az or-
gonák szakszerû felújítását és a képzett
kántorok ügyét sokszor félresöpörték már a
gyülekezetek arra hivatkozva, hogy anyagi
helyzetük nem teszi lehetõvé ezen hiá-
nyosságok orvoslását, holott az egyházi
éneklés épp olyan fontos része az Isten imá-
datának, mint mondjuk a prédikáció. Húsz
évvel a rendszerváltás után már nehezen
lehet azzal takarózni, hogy elõbb a templo-
mokat és parókiákat kell renoválni, majd
gyülekezeti házakat építeni. Ezek a kerület
nagyrészében már megvalósultak. Hála
Istennek. Csakhogy, amíg kövekbõl épít-
keztünk, addig az éneklésünket hanya-
goltuk, és vele az istentiszteletet.

Nem túlzás! Mert mi az élõ gyülekeze-
tek ismérve? Az élõ istentisztelet. Az istentisz-
telet történik. Nemrég a debreceni MODEM-
ben egy templomépítészeti kiállítást lehetett
megtekinteni. A címe beszédes volt: A Min-
denség modelljei. A templom ugyanis ezt a
szerepet kell hogy betöltse. Kiszakítson a
mindennapok forgatagából, szédítõ iramá-
ból, és közelebb vigyen a mennyei meg-
nyugváshoz, harmóniához. (A harmónia
nem holmi buddhista meditáció eredmé-
nye, hanem a zene egyik kulcsfogalma is.)
Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám, kik megfá-
radtatok és megterheltettetek, és én megnyugtat-
lak titeket.” Istennel mindenütt lehet talál-
kozni. Ez igaz. De a templomban kötelezõ
módon meg kéne történnie ennek a találko-
zásnak. Képzeljük el, hogy belépünk egy re-
formátus templomba. Megszáll-e bennün-
ket az áhítat? Nem a fehérre meszelt falak,
nem a népi varrottas terítõk, nem a virágok-
kal telepakolt úrasztala az, ami a Minden-
ség modelljét adja. Hanem az, amikor egy
templomban imádkoznak, énekelnek (ami
Ágoston szerint kétszeres imádkozás fel-
téve, ha jól énekelnek), igét olvasnak és ma-
gyaráznak, és megújítják Istennel a szövet-
séget az emberek, amikor újból és újból
megtörik a kenyeret Jézus halálának emlé-
kére és magukhoz veszik, mint a könyörülõ
Isten szeretetének egy darabját.

Hogyan imádkozunk? A papok mondják
hangosan, mi közben ásítunk. Hogy éneke-
lünk? Csak azt a három-négy éneket, amit

már tudunk, a többit egyszerûen lusták va-
gyunk megtanulni. Az úrvacsora sem jelent
sokat. Maradt a prédikáció. De mi van ak-
kor, ha a pap elszúrja? Nos, ha a pap elszúr-
ja a prédikációt, akkor az egész istentisztele-
tünk meghalt. Azért halt meg, mert nálunk
az énekeknek az istentisztelet keretében
csak töltelék-szerepük van. Kell valamivel
kezdeni, és be kell valamivel fejezni a temp-
lomozást. Az ének azonban nem díszlet,
nem a fölösleges szünetek kiküszöbölésére
hivatott közjáték. Ha lennének képzett kán-
toraink és jó orgonáink, akkor ilyen esetek-
ben még lehetne menteni a menthetõt, le-
hetne újraéleszteni, mert ha a prédikáció
nem ragadja meg a gyülekezetet, akkor
Isten Lelke az éneklõ ember szívét még
megragadhatja, és így a jól énekelt zsoltárok
kétszeres imádsága feledtetné a prédikáció
sekélyességét. Nem a papot kellene men-
teni, hanem az Isten ügyét.

Egyházunk Alkotmánya a kántort tiszt-
viselõnek nevezi, s ezzel megtagadja kán-
torainktól, hogy õk az istentiszteleten szol-
gálnak az Úrnak. A kántor tisztviselõ, mert
pénzt kap. De könyörgöm: a lelkészek is
kapnak fizetést, mégsem nevezi õket a
Kánon tisztviselõknek, hanem Isten szolgái-
nak. Hogy van ez? Aki érti, magyarázza meg!

Ugye mindenki, amikor templomba
megy, ünneplõbe öltözik? Igen, mert szép
akar lenni Isten elõtt. Ha a templomba szép
ruhát veszünk, akkor illik, hogy merjünk új
énekeket tanulni, merjünk jól énekelni.
Egyszerûen azért, mert szeretnénk Isten elé
a lehetõ legszebb hálaáldozatot vinni. De
ehhez szükségünk van képzett kántorokra
és jól mûködõ orgonákra.

Azok az atyafiak, akik jelentkeztek a ke-
rület által meghirdetett tanfolyamra és azok
a tanárok, akik vállalták, hogy velük foglal-
koznak nem kevesebbre vállalkoztak, ha-
nem az Isten szolgálatára, hogy Neki szép
ajándékot vigyenek a templomokba. Támo-
gassuk, becsüljük meg õket! Ha másképp
nem tudjuk, akkor legalább azzal, hogy
odafigyelünk rájuk!

GERÉB MIKLÓS

(A szerzõ nagyvárad-õsi segédlelkész.)
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OLVASÓLÁMPA

Negyvenegy prédikátor
A Negyvenegy prédikátor I. kötetében valóban
41, a huszadik század második felében
mártírsorsot megélt lelkész nevére hívtuk fel a
figyelmet. A II. kötetben már 99-re növekedett a
számuk. E III. részben már 156-nál tartunk.
Közben a névsor 200 fölé emelkedett, így – ha az
Úr engedi, és élünk – még egy IV. kötet is
tanúskodik majd arról, hogy milyen gigantikus
méretû dühösséggel támadta a „Fenevad” a hit
embereit. Egyrészt mérhetetlen szenvedést okoz-
va nekik, családjuknak, gyülekezeteiknek, meg-
gyalázva az egész magyar kultúrát. Egyházunk
címerében lévõ Fõnix-madár azonban a szenve-
dések tüzébõl mindig felröppen…

Félelmetes? Felemelõ? Elkötelezõ?
Olyanokról van szó, akik keresztyén hitük

okán szembesültek az ateista hatalom öklével, gu-
mibotjával és tudatmódosító kémiai szereivel.
Kiket hol tervszerûen, hol „véletlenül” próbáltak
likvidálni. Akár bírósági úton (megcsúfolva a jo-
got), hol adminisztratív módszerekkel (megkerül-
ve a jogot), sokszor hivatalos eljárást mellõzve (át-
lépve a jogot). Megfosztották életüktõl, vagy „csak“
szabadságuktól, megsemmisítõ táborba, vagy
éppen „egyszerû“ internáló táborba zárva õket.

Ha az értük szálló sóhajok megdermedhettek
volna, a nagy magyar Alföld helyén Himalája
nagyságú jéghegyek keletkeztek volna… Ettõl a jég-
Himalájává dermedt sóhaj-hegységtõl szenved
még ma is az ország. Ennek következménye a mai
társadalmi válság. S ezt még mélyíti a letagadott,
vagy elhallgatott múlt. Itt az ideje e jégmasszí-
vum olvasztásának.

Felemelõ, hogy a magyar református lelkészi
kar oly sok tagja vállalta a hitvalló mártírsorsot.
Õseik nyomán öntudatos protestánsoknak val-
lották magukat. Csak a hozzá nem értõk beszélnek
„protestáns“ vallásról. Protestáns vallás nincs.
Ámde vannak protestáló keresztyének, azaz hit-
valló életek. Õk annak a Jézus Krisztusnak a nyo-
mán járnak, aki félreérthetetlenül mondta, hogy
„aki engem követ nem járhat sötétségben…“

Péter apostol volt az elsõ protestáns: Cézárea
Filippinél – s nem véletlen, hogy éppen ott –
mondta: „Te vagy a Krisztus, az élõ Isten Fia.” S
addig hirdette az örömhírt, mígnem Rómában
keresztre feszítették… – Egyébként idõrendi sor-
rendben István diakónus az elsõ a mártírok sorá-
ban: agyonkövezték. (Nem véletlen, hogy Vajk a
keresztségben az István nevet kapta.) Pál apostol
szenvedélyesen járta a világ útjait, örömhírt ter-
jesztve: lefejezték. Itáliában és Galliában, Afriká-
ban és Pannóniában, s ma már mind az öt föld-
részen hitvalló protestálók tömege vallja: Krisz-
tus a Király!

Pro-testare = valamirõl tanúskodni. Ha kell
életével megerõsítve: Krisztus a Király, az Urak-
nak Ura. Így a hitvallók vére magvetés. Kalászt
terem. E III. rész hitvallói is minket biztatnak:
Legyetek ti is Krisztusról PRO-TESTÁLÓK!

(Papp Vilmos: Negyven prédikátor. XX. szá-
zadi magyar „gályarab”-prédikátorok III., Buda-
pest, 2009.)

TOLLVONÁS

Ha a pap elszúrja...



Dióhéjba sûrítve a fenti mottóval jellemez-
hetném a Szilágynagyfaluban szeptember
20-án megtartott VII. Egyházmegyei Kórus-
találkozót. Az összesereglettek szívet-lelket
melengetõ újbóli bemutatkozását Csomay
Árpád generális direktor igehirdetése nyi-
totta meg, amikor is a Mt 25,14-25 alapján a
tálentumokról beszélt. Mi vagyunk a szol-
gák, akik nem ástuk el a kincseket – hang-
zott a prédikációban –, hiszen külön tehet-
ség a hang, mellyel Istent dicsérjük, amit te-
szünk ez alkalommal is mindenki javára.

Lukács József esperes házigazdaként
köszöntötte a találkozó díszvendégeit és
avatott szaktekintélyeit, Guttman Mihály
és Emese, illetve Birtalan József kiváló zene-

szakoktatókat, akik isteni erõvel végzik
szolgálatukat. A díszelnökségben dr. Széman
Pétert, egyházmegyei kórusmozgalmunk
fõszervezõjét és lebonyolítóját köszöntötte. 

Általános bemutatás után került sor a fel-
lépõk bemutatkozására. (Ipp, Kémer, Krasz-
na, Sarmaság, Sarmaság-Bányatelep, Szilágy-
bagos, Szilágylompért, Szilágyperecsen, Szi-
lágysomlyó, Varsolc, Szederinda citeracsa-
pat). Programon kívül jelentkezett a zilahi ró-
mai katolikus Rorate vegyeskar is – öt erõs,
csodás hangú férfi és három nõi énekessel. 

A kórusok értékelését Birtalan József és
Guttman Mihály szakértelemmel végezték.
Meghatódtam a csodás kórusmûvek halla-
tán és nem voltam egyedül – mondta Birtalan

József. Ráadásként helyben betanította a
jelenlevõ kórusoknak saját feldolgozását:
Áldjad én lelkem a dicsõség magas Királyát. 

Köszönet illet mindenkit e szépemlékû
kórustalálkozóért – fejezte ki elismerését
Guttman Mihály, a Romániai Dalosszövet-
ség nevében. Legyünk hû szolgák, énekel-
jünk minél többet, lehetõleg kottából, ezzel
is õrizve gazdag népi hagyományainkat. 

A mûsor után a házigazda lelkész, Lukács
József ismét megköszönte a díszvendégek
értékelését és mindenki odaadó hozzájá-
rulását e találkozóhoz. A kórusok kiértékelése
után a kórusvezetõk külön megbeszélést foly-
tattak a szakirányítók vezetésével. Ezt követõen
az imateremben minden éneklõt gazdagon
terített asztal mellé vártak a helyi presbi-
térium szervezésében, a gondos háziasszo-
nyok és segítõik.
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Negyedik kántorképzõ tanfolyamát
tartotta az Egyházkerület augusztus 31.
– szeptember 12. között, a Partiumi
Keresztény Egyetem zenetanszékén és
a várad-újvárosi templomban. A kép-
zésre 22 hallgató jelentkezett, közülük
húszan csoportvizsgát tettek a tanfo-
lyam végén. 

A négy szinten zajló képzésen nyolc tanár
oktatott: Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy
Debrecenbõl az elsõ három napon vett
részt, karvezetést és gyülekezeti énektanítás
módszertanát tanított. A képzõn a fõtan-
tárgy a gyülekezeti ének, emellett hangszer
(harmónium és orgona) oktatás volt Kozma
Gyula, Kozma Márta, Pünkösti Apor és
Márkus Zoltán vezetésével. A zeneelméletet
Leopold László, a PKE tanára, zenetör-
ténetet Nagy Judit Noémi és Kozma Márta,
orgonaismeretet Pünkösti Apor tanított. A
kórussal Márkus Zoltán zenetanár, nagy-
várad-réti kántor-karnagy foglalkozott.

A két héten át tartó intenzív oktatás
mellett alkalom nyílt a várad-rogériuszi or-
gona megtekintésére, amelyen a felsõs hall-
gatók vizsgát tettek. Nagy élményt jelentett
a csoportnak a római katolikus bazilikában
tett látogatás, amely során Kristófi János
Zsigmond orgonamûvész, a PKE tanára
bemutatta a barokk stílusban épült temp-
lomot és orgonát, utóbbit egy minikoncert
során meg is szólaltatta a jelenlévõk nagy
örömére.

A képzõn hagyományosan egy mûsoros
estet is tartanak, melyen a tanárok és diákok
együtt  lépnek fel. Ezt idén humoros jelene-
tekkel is kiegészítették a hallgatók. A feszí-
tett tempóban, de jó hangulatban töltött két
hét után minden tantárgyból vizsgáztak a
tanfolyam résztvevõi. 

A képzõ záróhangversenyére szeptem-
ber 12-én délután került sor az újvárosi
templomban. A hálaadó zenés istentisztele-
ten Herdeán Gyöngyi lelkipásztor hirdetett
igét és szolgált a kántorképzõ kórusa.
Márkus Zoltán G. Carissimi Bûnbánó szíve-
met, valamint Bárdos Lajos Mennyei seregek
címû énekfeldolgozását vezényelte. A
Messzirõl száll dalunk címû héber kánont
Nyéki Enikõ dirigálta. A Jöjj, az Úr vár reád
címû négyszólamú feldolgozást Boros Mar-
git vezényelte, orgonán kísért Rácz Lóránd
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Márton. Sárközi Júlia a Jézus, te égi szép
tündöklõ fényû név kezdetû énekfeldolgozást,
Nagy Zita pedig a 134. zsoltárt vezényelte.

Az ünnepi mûsor után köszöntések
hangzottak el, és sor került az oklevelek ki-
osztására. Húsz hallgató vette át a csoport-
vizsgákról szóló bizonyítványt. 

Már az elsõ tanfolyam végeztével felme-
rült a kérdés, hogyan lehetne a képzést
három hetesre bõvíteni, hiszen két hét után
kezdenek kialakulni azok a készségek,
amelyekre szükség van a hangszer- és ének-
tanulásban. A harmadik hét éppen a begya-
korlás, az elmélyítés fázisa lenne, amelyre
nem biztos, hogy mindenki sort kerít oda-
haza, talán éppen hangszer, vagy idõ hiá-
nyában, család vagy más munkahely mel-
lett. Erre sajnos jelenleg nem biztosított az
anyagi háttér. A tanári kar folyamatos, év-
közi képzésben is gondolkozik azok szá-
mára, akik két nap részt tudnának venni
ezeken a „konzultációs alkalmakon”.

Az elmúlt négy év során több, mint öt-
ven kántor vett részt a képzõkön, egy vagy
több évfolyamon. A szakmai képzésen túl a
képzõ hangulata, a baráti kapcsolatok, a
szakmai közösséghez való tartozás megha-
tározó élmény, amely további munkára, fo-
lyamatos gyakorlásra és tapasztalatcserére
indít. Felmerült a kántorképzõ tanfolyam
egyesületként való bejegyzésének lehe-
tõsége is, mely nagy mértékben segítene a
pályázásban, a szakmai képzés bõvítésében,
konferenciák és találkozók szervezésében. 

OROSZ OTÍLIA VALÉRIA

Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy karvezetést és
gyülekezeti énektanítás módszertanát tanított

A SZILÁGYSOMLYÓI EGYHÁZMEGYE KÓRUSTALÁLKOZÓJA

„Ének és orgonahang”

„Felemelvén kezeteket dicsérjétek Istenteket!”


