
Megállva a Csendes-óceán partján, kém-
lelve a távoli végtelent, úgy érzi az em-
ber magát, mintha a világ végén állna.
Lábait a lágy hullámok mind mélyebbre
ágyazzák a puha homokba, s miközben
az ismert világ legnyugatibb partszaka-
szán szeme a messzeségbe réved, amerre
tekint, az már Kelet. Itt, majd tízezer ki-
lométerre a Kárpát-medencétõl is élnek
magyarok. Méghozzá nem is kevesen. 

Egyes nem hivatalos források szerint Los
Angeles magyarsága a 120-160 ezer fõt is elér-
heti. Természetesen ebbe beletartoznak azok
a magyar származású, és eredetüket vállaló
személyek, családok is, akik lehet, hogy már
generációk óta nem beszélik nyelvünket. 

Los Angeles az Egyesült Államok második
legnagyobb városa, közel akkora területen
fekszik, mint Erdély kétharmada. Autópályák
sokasága szeli át, kisebb-nagyobb repülõte-
reire sûrûbben érkeznek a gépek, mint Nagy-
várad villamosmegállóiba a villamosok. 

Hollywood és a Rodeo Drive árnyékában
azonban nemcsak a sztárok, hanem 15 millió-
nyi rendes ember is él, akik keményen dol-
goznak a mindennapi megélhetéséért, küz-
denek a fennmaradásért. Magyar testvéreink
nagy része is ebbe a csoportba tartozik. 

E hatalmas metropolisz magyar keresz-
tyénsége négy református, egy római katoli-
kus, egy baptista, egy adventista és két pün-

kösdi-karizmatikus gyülekezetbe tömörül. E
gyülekezetek között egyetértés és békesség
uralkodik. Rendszeres gyülekezeti alkalma-
kat szervezünk, évente akár több alkalommal
is, melyeken e közösségek többnyire képvi-
seltetik magukat. Mindez oly természetes
ilyen távol az otthontól. Még emlékszem arra,
amikor otthon, mint falusi lelkész, aggódva
tekintettem a baptista, vagy pünkösdista lel-
kész missziójára, félve attól, hogy elrabolják a
híveket. Itt megtanultam – ilyet csak akkor le-
het egy gyülekezettel tenni, ha a saját
missziója nem elég erõs és életképes. 

Jelenlegi gyülekezetem a San Fernando
Völgyi Magyar Református Egyház 1958-ban
jött létre. A vérbefojtott magyar forradalom
után sokan választották új hazának az Álla-
mok nyugati partját. Mindenféle ember érke-
zett akkor – neves irodalmárok, mûvészek,
tudósok és más alkotó emberek –, akik itt is
meg kívánták teremteni az otthon hangula-
tát, érzését. Többnyire õk, s a már itt élõ-szol-
gáló, a kialakult helyzetet felismerõ lelkészek
álltak a gyülekezetformáló szolgálat élére. Így
pár év leforgása alatt jött létre három is a
jelenleg meglevõ négy magyar református
gyülekezet közül. 

Tagságunk nem éri el a 80 fõt. Az isten-
tiszteleti látogatottság éves átlaga 55 fõ. Nagy
ünnepeken viszont templomunk a maga 200
férõhelyével kicsinek bizonyul, hiszen az elõ-

Ünnepi istentisztelet a San Fernando Völgyi magyar református gyülekezetben. A nagyobb ünnepeken
kicsinek bizonyul a 200 fős templom 
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Idõszerû-e 
Kálvin tanítása?
A KÉRDÉSRE igennel válaszolok. Kálvin taní-
tása időszerű, mert: hangsúlyozza Isten dicső-
ségét. Isten vágyódik arra, hogy meghitt kap-
csolatot ápoljon velünk. Ő szeretne örömünkre
lenni azáltal, hogy alkalmazkodik kedvünkért
teremtményi létfeltételeinkhez, annak érdeké-
ben, hogy őt megismerjük. Például a jászolböl-
cső nyers valóságában, a krisztusi kereszthalál
szembetűnő kegyetlenségében és a Biblia sza-
vainak őszinteségében, ő találkozik velünk és
igényt formál életünkre. „Mi következik hát eb-
ből? Az, hogy az ember kétségen kívül semmi-
vé zsugorodott össze,... De hogy lehet teljesen
semmi az, akit Isten naggyá tesz, akinek Isten
az ő szívét adja? Térjünk magunkhoz... Habár
szívünkben semmik vagyunk is, tán Isten szí-
vében rejtőzhetik valami felőlünk.... Óh könyö-
rületességnek atyja... mi módon adod nekünk a
te szívedet?” 
HANGSÚLYOZZA, hogy Jézus életünk és gon-
dolkodásunk első helyén legyen. „Mihelyt a leg-
csekélyebb mértékben is elhajlunk tőle, fokról-
fokra elenyészik az üdvösség... minden ízetlen
és minden sületlenség, ha nem hangzik benne
Jézus neve.” Az egyház élete Jézusnak, a Szent-
lélek Isten ereje általi jelenlétén múlik. Így válhat
az egyház a „Krisztus szeretők” közösségévé.
Ezért, az egyház nem bízhatja magát csupán a
szokásaira vagy intézményeinek a szilárdságára.
HANGSÚLYOZZA a Szentlélek Isten munkáját.
A Szentlélek Isten az, aki minden létezőt fenn-
tart. Ő az aki egyesít Krisztussal, megihlet Isten
Igéjének megértésére, megvilágosít és meg-
szentel hitünkben és összegyűjti a Krisztus
szeretőket az egyház közösségébe.
HANGSÚLYOZZA a Biblia fontosságát. Kálvin
ügyelt arra, hogy az Ó- és Újszövetség egységét
és fontosságát megőrizzük, ne veszítsük szem
elől Jézust, mint a Biblia bizonyságtételének kö-
zéppontját és törekedjünk a Biblia megértésére,
hogy az a maga hatalmával és frissességével
szólhasson minden nemzedékhez.
HANGSÚLYOZZA a szenvedés elleni küzde-
lem fontosságát. Jézus a bűnnel együtt magára
vette a kereszten a szenvedést. Amikor az is-
teni szeretet győzött a bűn felett, győzött a
szenvedés felett is. A földi élet azonban még
nem a győzelem ideje, hanem a szenvedés el-
leni küzdelemé. A bűn elleni harcunk a szenve-
dés elleni harc is. A kereszt győzelmére tekint-
ve vállalhatjuk is ezt a harcot minden emberi
szenvedés ellen abban a reménységben, sőt
bizonyosságban, hogy az nem lesz hiábavaló.
Isten az ember oldalán áll! 
HANGSÚLYOZZA az öröm fontosságát. „A mi
Urunk azt akarja, hogy mi minden tekintetben
örüljünk.” Kálvin csak azt az élvezetet tartja
kivetni valónak, „amely nincs egybekötve Isten
félelmével.” De ezzel az egy tanáccsal helyesel
minden olyan dolgot, „ami alkalmas arra, hogy
fölüdítse és gyönyörködtesse az embert.”

DR. ZABÁN BÁLINT KÁROLY
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„Lõn pedig, mikor menének, valaki monda
neki az úton: Követlek téged Uram,
valahová mégy! És monda néki Jézus: A
rókáknak barlangjuk van, és az égi mada-
raknak fészkük; de az ember Fiának nincs
fejét hová lehajtania. Monda pedig
másnak: Kövess engem. Az pedig monda:
Uram, engedd meg nékem, hogy elõbb el-
menjek és eltemessem az én atyámat.
Monda pedig néki Jézus: Hadd temessék el
a halottak az õ halottaikat: te pedig el-
menvén hirdesd az Isten országát. Monda
pedig más is: Követlek téged Uram; de
elõbb engedd meg nékem, hogy búcsút
vegyek azoktól, akik az én házamban
vannak. Monda néki Jézus: Valaki az eke
szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem
alkalmas az Isten országára.” Lk 9,57-62

A kirakatokban gyakran látjuk a felírást:
Akció! 20-30-50 százalékos árengedmény!
Így akarnak a kereskedõk megszabadulni a
régi vagy bóvli árukészletüktõl. Az akció
okán becsalogatott vásárló azonnal vagy
késõbb csalódik a leértékelt áruban, rádöb-
ben arra, hogy nem érdemes az akciókkal
törõdni, annak figyelembevételével vásárol-
ni. Jézus ebben az igeszakaszban is arra fi-
gyelmeztet, hogy tanítványai nem lehetnek
akciós, 20-50 százalékosan leértékelt tanít-
ványok, mert így csökkent értékûekként

csalódást okoznak, alkalmatlanok Isten or-
szága építésére.

Tanítványnak lenni azt jelenti, hogy 100
százalékosan követem Jézust. Az elsõ he-
lyen Õ van, s csak utána minden és min-
denki más. Jézus nyíltan megmondja, hogy
neki nincs földi állandó lakhelye, nincs ott-
hona, mégis otthon van Istenben. Jézus füg-
getlen az evilágitól, s azt akarja, hogy tanít-
ványai is gondolkodásmódjukban, érték-
rendjükben függetlenítsék magukat az
evilági értékrendtõl, gondolkodástól. Jézus-
tól elszakíthat minket nemcsak a bûn,
hanem az is, hogy jobban ragaszkodunk
otthonunkhoz, családunkhoz, lakásunkhoz,
mint Istenhez, mint az ige szerinti életvi-
telhez. Nem attól válunk csökkent értékû
tanítványokká, hogy lakást építünk, szépí-
tünk, otthonossá tesszük azt családunk szá-
mára, hanem attól, hogy eközben az Isten-
nel való kapcsolat, Jézus követése háttérbe
szorul, kimarad a gyereknevelésbõl, a csa-
ládi fészekbõl az Isten imádása, tisztelete, a
Krisztushordozás. Hajlékunk, családunk
nem válhat akadállyá keresztyénségünk
megélésében, sõt a tanítványi élet gya-
korlóterévé kell váljon.

100 százalékosan Jézust nem lehet kö-
vetni úgy, hogy elhatározás és döntések
közben valaki meginog. Jézus nem a gyer-
meki kegyeletet vonja meg a második ta-
nítványnál, hanem attól félti, hogy az apa
halála után a család lebeszéli arról, hogy õt
teljességgel kövesse, s a vagyon, az örökség
miatt is otthon fog maradni. Nem mindegy,
hogy akarom vagy csak „szeretném Krisz-
tust követni”, a 100 százalékig tanítvány
nem megingatható, nem csak „szeretném
tanítvány”, hanem meg is éli hitét, Krisztus-
sal való közösségét. 

Jézus szerint a teljes értékû tanítvány,
miután elhatározta, hogy egyedül Jézushoz
tartozik, elõre néz, egyedül Krisztusra te-
kint, célratörõ, csak az örök élet céljába fut.
Megosztott szívvel nem lehetünk igazi ke-
resztyének, miközben Jézusra tekintünk,
nem lehet pislogni az evilágira is, ha Istent
szolgáljuk, akkor osztatlanul, ne fél szívvel,
ne szezonális akciókban, ne árengedménye-
sen szolgáljuk õt. Egyedül Jézus uralkodjon
rajtunk, minden máson mi uralkodjunk,
Isten akarata szerint.   

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

A Krisztussal megélt közösség

A középkortól pedig egyre többet arról
is, hogy mikor jelenik meg Õ újból a Földön.
E. Swedenborg svéd tudós, filozófus 1745-re
gondolt, George Rapp német piéta pedig
1829. szeptember 15-re. William Miller prédi-
kátor a második eljövetelt 1844. október 22-re
jósolta. Ezt a dátumot többször kiigazította. 

Miután a várakozások teljesítetlenek
maradtak bekövetkezett a nagy kiábrándu-
lásnak nevezett vallási korszak Amerikában.
Kicsit késõbb Charles Taze Russell 1874-re
jövendölte meg ugyanezt. A Jehova Tanúi
újabb és újabb dátumokkal álltak elõ. A leg-
újabb elmélet szerint, amit Jack Van Impe,
amerikai tévéprédikátor hirdetett, Jézus
2012-ben fog megjelenni. 

Pedig a Máté 24,36 egyértelmûen fogal-
maz: „Arról a napról és óráról pedig senki
sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az
én Atyám egyedül.” Hogyha senki nem tud
róla, még az angyalok sem, akkor nem tud-
hatják a jehovisták, sem más szektások, sem
a nostradamusok. Mindenki számára várat-
lan lesz ez a megjelenés. 

Miféle vigasztalásunk van abban, hogy
Krisztus visszajön ítélni eleveneket és holta-

kat? (Heidelbergi Káté 52. kérdése) Az, hogy
minden háborúságomban és üldöztetésemben föl-
emelt fõvel várom õt az égbõl ítélõ bírámul, aki
elõbb érettem Isten ítélõszéke elé állott és rólam
minden kárhoztatást elvett, hogy õ mind a maga
ellenségeit, mind az enyémet örök kárhozatra veti;
engem pedig minden választottaival együtt a
mennyei örömbe és dicsõségbe önmagához átalvisz.

Amikor a tanítványok feltették Jézusnak
azt a kérdésüket, hogy „mi lesz a jele a te
eljövetelednek?” (Mt 24,3), nem azt felelte,
hogy a kérdést lehetetlen megválaszolni. Je-
lekrõl beszélt, amelyek láthatóak lesznek a
világban eljövetelét megelõzõen. Jézus
ezekrõl nem beszélt volna, hacsak nem állt
volna szándékában azt a nemzedéket, ame-
lyik közvetlenül az õ eljövetele elõtt fog lé-
tezni, képessé tenni annak a felismerésére,
hogy õk valóban az „utolsó napokban” él-
nek. Ezek csak jelzik azt, hogy közeledik, de
nem mondják meg pontosan, hogy mikor.
Ilyen jel az, hogy jönnek a hamis próféták,
és azt mondják, hogy õk a Krisztus, vagy
hogy már visszajött a Krisztus. Ilyen volt a
jehovisták tanítása is, akik azt mondták,
hogy Jézus Krisztus visszajött az elsõ világ-

háború elõtt, de nem látja mindenki, csak
õk tudják. Ilyen jel az is, hogy hallanunk
kell háborúkról, nemzetek támadásairól, or-
szágok konfliktusairól, éhségrõl, döghalál-
ról, földindulásokról és -rengésekrõl, ke-
resztyénüldözésekrõl. Sokan elárulják egy-
mást, gyûlölködnek, gonoszság uralkodik,
szeretetéhség tombol. Ezek mind általános
jelek. A világban ezelõtt is meg lehetett eze-
ket tapasztalni, csak most a média révén
többet látunk és hallunk belõlük. Ami vi-
szont a legfontosabb, hogy Isten országának
evangéliuma hirdettetik majd az egész
világon, bizonyságul minden népnek!

A lényeg: mindig készen kell lennünk a
visszajövetelre. Lehet, hogy visszajön már a
mi életünkben, ám lehet, hogy mi megyünk
hozzá hamarabb. A vele való találkozást el-
kerülni semmiképpen nem tudjuk. Ezért
kell minden háborúságomban és üldözteté-
semben fölemelt fõvel várnom Õt az égbõl
ítélõ bírámul. Ez sokakban rettegést vált ki,
hisz az ítélet félelme elkerülhetetlen. Pedig
Jézus leveszi rólunk az örök kárhoztatást.
Ez nem azt jelenti, hogy fejetlenül követhe-
tünk el bármit, de azt igen, hogy aggodal-
munk csökkenhet, boldogságunk növeked-
het, hisz Õ magához átvisz! Mikor? Nem
fontos, Õ már ezt eldöntötte, tesz is ezért.

Még számít a visszajövetel idõpontja?
Nem! Mert a lényeg nem abban áll, hanem,
hogy akarata szerint engem minden válasz-
tottaival együtt a mennyei örömbe és di-
csõségbe önmagához átalvisz!

ORBÁN LEVENTE

HISZEM ÉS VALLOM

Mikor jön vissza Jézus? 
Számok világában élünk. Leltári-, személyi azonosító-, bankszámla-, közlekedési
járatszám stb. Mindent ezekhez kötünk, ezektõl várunk biztonságot. A
bibliatudományban is sok szám van, sokat olvasni a vele kapcsolatos régészeti
leletszámokról, követõk számáról. 



Június 11. jeles napként írta be magát Zilah
mindennapjaiba, mivel ezen a napon bal-
lagtak a Zilahi Református Wesselényi kol-
légium diákjai. Igaz, hogy más iskolák is ek-
kor tartották ballagási ünnepségüket, de a
kollégium eme eseménye, mindenki számá-
ra emlékezetes perceket okozhatott. 

Merem ezt azért is állítani, mivel a „bal-
lagás” procedúrája is igen figyelemfelkeltõ-
en ment végbe. Jelenlegi kollégiumi épüle-
tünkbõl, pontban délelõtt 10 órakor több
mint 120 diák lépett ki, követve õket az ün-
neplõ tömeg. Ez a népes sereg vonult végig
a város központján énekelve. Minden járó-
kelõ nagy örömmel állt félre és engedte út-
ján haladni a Zilah-Belváros temploma felé
igyekvõ „gyülekezetet”. A menet élén Csomay
Árpád, egyházkerületünk generális direkto-
ra, Bogdán Zsolt, a Zilahi Egyházmegye es-
perese, Szõnyi Levente, a Szilágysomlyói
Egyházmegye espereshelyettese, Kovács
Irénke, a kollégium igazgatója, Bara Lajos, a
kollégium aligazgatója és alulírott haladtunk,
nagy örömmel nézve néha hátra és nyug-
tázva, hogy még most sem látjuk a sor végét.

Elsõ állomáshelyünk az õsi alma mater
(jelenlegi Silvania gimnázium) volt, ahol
énekszóval adóztunk volt iskolánk szelleme
elõtt, arra gondolva, hogy talán egyszer
sajátként tekinthetünk erre az épületre. Kö-
vetkezõ állomáshelyünk a veretes múltú
Wesselényi szoborcsoport volt, ahol a Szó-
zat sorai is felidézõdtek a jelenlevõk hangos
és lelkes éneklése által. Tizenegy órára ér-
keztünk meg a Zilah-belvárosi templomba,

ahol a zsúfolásig megtelt templomban foly-
tattuk ballagási ünnepségünket. Az igét
Csomay Árpád hirdette a Péld 4,23 alapján.
A szív értékérõl és õrzésérõl hallhattunk le-
tisztult gondolatokat. A lelki élet fontossága
mellett néhány „képben” megelevenedett a
mai világ földi gazdagságot kívánó irányvo-
nala is, de a figyelmeztetés egyértelmûen és
érthetõen, az Istentõl kapott szív megõrzé-
sére intett, minden vele járó keresztyéni ér-
zésével és tudatosságával együtt. 

Az igehirdetés után Bogdán Zsolt és
Szõnyi Levente intézett néhány õszinte
gondolatot az egybegyûltekhez. Zilah espe-
rese nyíltan kijelentette, hogy ezt a fele-
kezeti kollégiumot látja a Szilágyság egyik
legjobb kollégiumának, és Isten jelenlétét
hangsúlyozottá téve mondta el, hogy a ke-
resztyén légkör milyen pozitívan hat a fejlõ-
désben lévõ gyermeki léleknek. Szõnyi
Levente a „só szórására és ízességére” utal-

va mondta el, hogy a végzõs diákok szét-
szóratva a nagyvilágba „Isten ízét” kell el-
vigyék mindenhová. 

Rozs Rita tanfelügyelõ, a Szilágy me-
gyei tanfelügyelõség képviseletében szólalt
fel, õt követte Csóka Tibor, a Szilágy
Megyei Tanács alelnökének felszólalása, aki
a helyi RMDSZ képviselõjeként is köszön-
tötte a jelenlevõket. Kovács Irénke igazgató
ünnepi beszédében nagy szeretettel szólt
„gyermekeirõl” és néhány olyan szívbõl jö-
võ tanácsot is adott útravalóul, amelyeket
érdemes megjegyezni és véghezvinni. 

A felnõttek után jöttek a lassan felnõtté
váló diákok ünnepi beszédei, melynek kere-
tén belül a végzõsök átadták az iskola szim-
bolikus kulcsát az elkövetkezendõ generá-
ciónak. Üdítõ felfrissülés gyanánt idõköz-
ben meghallgathattuk az iskola kórusának
két énekszámát, illetve Szatmári Renáta XI.
osztályos tanuló szavalatát.

A díjátadás során az osztályfõnökök
átadták diákjaiknak a megérdemelt díjakat.
Az elért eredmények hallatán döbbenhetett
rá a tisztelt jelenlévõ arra, hogy az öt végzõs
osztály, igenis nagy „dolgot” hajtott végre
az eltelt tanulmányi évek során. Nemzeti
imánk soraival zártuk ünnepi együttlé-
tünket, majd hosszú perceken keresztül zaj-
lott a virágok és a jókívánságok átadása. 

A templom lassan-lassan kiürült. Majd-
nem utolsónak maradva a templomban,
visszanézve egy kicsit rosszul esett az „üres-
ség”, és itt nemcsak az üresen maradt pa-
dokra gondolok, hanem azokra a diákokra
is, akik „elhagytak” bennünket, hogy egy
újabb úton haladhassanak tovább. 

Isten segítse õket!

KÁNYA ZSOLT ATTILA iskolalelkész

2007. december 7-i rendkívüli ülésén a Király-
hágómelléki Református Egyházkerület Köz-
gyûlése határozatban mondta ki és hagyta jóvá,
hogy „európai parlamenti szolgálatom idejére a
püspöki tisztség viselését, valamint püspöki jog-
és hatásköröm gyakorlását… Csûry István püs-
pökhelyettesre ruházzam át”.

A 2007–2009 közötti idõszakra terjedõ euró-
pai parlamenti csonka ciklus lejártával ez a sza-
bályozás elveszítette érvényét.

A következõ, teljes EP-ciklusra való megvá-
lasztatásom nyomán kialakult új helyzet rende-
zése ügyében szintén az Egyházkerületi Közgyû-
lés volt hivatott dönteni. 2009. június 19-i ren-
des ülésén Egyházkerületünk legmagasabb szin-
tû testülete jóváhagyólag tudomásul vette a püs-
pöki tisztségrõl való lemondásomat, és Egyhá-
zunk Kánonjának elõírásai értelmében – a folya-
matban lévõ egyházkerületi ciklus (2005–2010)
hátralévõ idõszakára terjedõen (2009–2010) –
idõszaki választást rendelt el.

A választás kiírásáról és lebonyolításáról
2009. július 17-i, rendkívüli kihelyezett ülésén,

Érmihályfalván – szintén – az Egyházkerületi
Közgyûlés fog intézkedni.

Lemondásom a Közgyûlés idõpontjában fog
hatályba lépni. Ezen idõpontig a 2007. december
7-i átmeneti szabályozás marad érvényben.

Lemondásom legfõbb indoka: az új EP-man-
dátumom megszerzése nyomán kialakult új
helyzet. Másfél évvel ezelõtt, a csonka ciklusra
való tekintettel, az Egyházkerület – értelemsze-
rûen – átmeneti megoldásban gondolkodott. Mi-
nekutána viszont az ideiglenes állapot – újravá-
lasztatásom által – véglegessé vált, az egyházke-
rületi ciklus hátralévõ részére „címzetes” püs-
pökségemet indokolatlan volna fenntartanom.

Ezzel párhuzamosan Csûry István helyettes
püspök tisztségének ideiglenességét sem kívána-
tos az eredetileg kitûzött idõn felül meghosszab-
bítani. Az egészséges felelõsségmegosztás elve
szintén az új helyzetnek megfelelõ törvényes
rendezés mellett szól.

Köszönet illesse az egész Egyházkerületet,
gyülekezeteit, híveit és lelkipásztorait, valamint
vezetõ testületeit, nem utolsósorban pedig Csûry

István szolgatársamat és munkatársaimat az átme-
neti idõszakban végzett szolgálatukért. Európai kép-
viselõségemet magam is szolgálatnak tekintettem.

Köszönet azért a bizalomért, mely tizenkilenc
évvel ezelõtt az Egyházkerület élére állított – utóbb
pedig az Európai Parlamentbe juttatott. Anya-
szentegyházunk és Nemzetünk értékeit és érdekeit
külsõ formájában megváltozott szolgálatom to-
vábbi idejében is ugyanazzal a hitbeli elkötele-
zettséggel kívánom képviselni, mint annakelõtte.

Jövendõnkre nézve álljon itt Salamon király
bölcsességének szava: „Ahol nincsen vezetés, el-
vész a nép. A megmaradás pedig a sok tanácsos
által van” (Péld 11,14).

Nagyvárad, 2009. június 22.
TŐKÉS LÁSZLÓ püspök, EP-képviselő
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– 19 év után – (nyilatkozat)

Az egyházkerület vezetősége a június 19-én tartott
közgyűlésen 

A Zilahi Református Wesselényi kollégium 
(Antal Attila felvétele)

BALLAGÁS A ZILAHI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMBAN

Búcsú több mint százhúsz diáktól
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1921. október 3-án felbontották a presbité-
riumok által leadott szavazatokat. Az ered-
mény a következõ volt: a püspökre leadott
szavazatokból Sulyok István 113, Soltész
Elemér 72, Szabolcska Mihály 12 szavazatot
kapott. A fõgondnoki tisztség szavazásánál
194 érvényes szavazatból 193-at Domahidy
Elemér kapott, Tisza Kálmán pedig egyet.

A választás eredményérõl Sulyok István
1921. október 6-án értesítette a kultuszmi-
nisztériumot. A miniszter Octavian Goga
november 1-jén a következõ meglepõ vá-
laszt küldte Nagyváradra: „A királyhágómel-
léki református egyházkerület megalakulását
mindaddig nem ismerheti el, míg azt a magyar-
országi zsinattól külön, Romániába szervezendõ
zsinat az egyházi törvény I. törvénycikkelyének
66. paragrafusa és a 140. paragrafus c. pontja
értelmében jóvá nem hagyta.” Molnár János
egyháztörténész szerint: „Ezzel kezdõdött az a
tizenhét évig tartó huzavona, packázás, jogi
csûrés-csavarás, melynek kapcsán a bábként
kezelt két fõtisztviselõ [a püspök és a fõgond-
nok] többször lemondott és újraválasztatott, a
kerület nap mint nap a lét és megszûnés penge-
élén egyensúlyozott, s mire harca diadalmas-
kodott, a sikernek már nem volt ideje örülni.”

1923. április 11-én Sulyok István és
Domahidi Elemér lemondott, hogy ezzel az
áldozatos cselekedetükkel az egyházkerület
állami elismertetését elõsegítsék. Lemon-
dott Soltész Elemér fõjegyzõ is, akit ekkor
Magyarországon tábori püspökké neveztek
ki. Május 23-án Csernák Bélát választották
meg egyházkerületi fõjegyzõnek, aki gya-
korlatilag három évig püspök helyettesként
intézte az egyházkerület ügyeit. 

1925. június 12-én a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület közgyûlése elha-
tározta, hogy a püspöki és fõgondnoki állás
betöltésére választást tartanak, és annak
eredményét közlik a kultuszminiszterrel. Az
augusztus 30-án megtartott választás ered-
ményét szeptember 18-án tették közzé. A 199
érvényes szavazatból Sulyok István 134-et,
Szabolcska Mihály 63-at, Szél György egy
szavazatot kapott. 1925. december 1-jén a
másodjára is meggyõzõ szavazattöbbséggel
megválasztott Sulyok István püspök és
Csernák Béla egyházkerületi fõjegyzõ sze-
mélyesen adta át Bukarestben a kultuszmi-
niszternek a püspökválasztás jegyzõköny-
vének hiteles román fordítását. Azonban a
kormány tovább vonakodott elismerni a
másodszor is megválasztott püspököt, míg
végül a kultuszminisztérium 1926. május 7-i
leiratában közölte, hogy egy delegátus elõtt
Nagyváradon leteheti a hûségesküt, hogy
gyakorolhassa püspöki jogkörét, de ez nem
jelenti az egyházkerület törvényes megerõ-
sítését. 1926. május 16-án az újvárosi temp-
lomban Zeno Pãcliºeanu államtitkár elõtt
Sulyok István letette a hûségesküt, s ezzel

egy nehéz szakasz lezárult és megkezdõdött
a szervezés, építkezés az egyházi hitélet és
missziós munka fellendítésének korszaka.

Az idõs püspök fiatalos erõvel és ambí-
cióval, munkabírással végezte számtalan egy-
házkerületi teendõjét. Járta a gyülekezeteket,
szervezett, irányított, küzdött az iskolák meg-
tartásáért, fejlesztéséért, az államsegélyek
megszerzéséért. Erõt öntött a csüggedõkbe,
meghallgatta és orvosolta a sérelmeket.

1928. október 28-án a nagyváradi refor-
mátus egyház és a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület megünnepelte Sulyok
István püspök 40 éves lelkipásztori jubileu-
mát. Az ünnepségen a helybeli egyházi és
világi méltóságok mellett részt vett dr. Mak-
kai Sándor erdélyi püspök és a Tiszántúli
egyházkerület képviseletében Bán István
esperes és Vargha Pál fõszámvevõ. 

Az 1929–1933-as gazdasági világválság
tovább súlyosbította a református egyház
helyzetét. Sulyok István fáradhatatlanul lá-
togatta az egyházmegyéket, igyekezett a
legeldugottabb egyházközségekbe is eljutni,
segítséget, bátorítást, tanácsot nyújtani az
egyre nehezebbé váló helyzet átvészelésére.
Az egyházkerületi közgyûléseken alapos
elemzéseket fogalmazott meg a gyülekeze-
tek lelki állapotáról, anyagi helyzetérõl, de
elsõsorban és hangsúlyozottan az egyházi
iskolák fenntartását, fejlesztését, az ott folyó
nevelõ munkának a javítását szorgalmazta. 

1935-ben született egy új, többfunkciós
református palota megépítését célzó kezde-
ményezés. Az újvárosi kéttornyú reformá-
tus templom közelében megvásárolták az
erre a célra kiszemelt telket, lebontották a
rajta lévõ épületeket, s pályázatot írtak ki a
református középület megtervezésére. Miu-
tán a pályázat nyertese Elkán Károly mû-

építész elkészítette a terveket, alig egy év
alatt felépült a palota, amely otthona lett a
püspöki hivatalnak, a hozzátartozó osztá-
lyoknak, ezért nevezték püspöki palotának.
Az új épület helyet adott a református köz-
mûvelõdésnek is, mivel nagy díszterme 520
ülõhelyes befogadóképességû volt és nagy
színpadát korszerû megvilágítással sze-
relték fel, így református kultúrotthon is
lett. Az épület harmadik, nem elhanyagol-
ható szerepe az iparos tanoncotthon be-
fogadása és mûködtetése volt. 

A palota ünnepélyes megnyitása 1937.
február 3-án volt, amikor a díszteremben a
Lorántffy Zsuzsanna Jótékony Egyesület
megtartotta hagyományos, kultúrmûsorral
egybekötött bálját. Ettõl kezdve rendsze-
resen kedvelt helyszíne volt a különbözõ
kulturális rendezvényeknek, mûkedvelõ
szinielõadásoknak, irodalmi estéknek, bá-
loknak, hangversenyeknek, sõt, nem egy-
szer helyet adott a városi színház elõadói-
nak, mikor a nagy színházban a román
tagozat lépett fel. A legemlékezetesebbek és
legfennköltebb ünnepséget a Református
Kultúrpalotában 1938. október 23-án tar-
tották, és ez az intézmény megálmodójának
és legfõbb megvalósítójának, Sulyok István
püspöknek ötven éves lelkészi jubileuma
megünneplése volt. 

KUPÁN ÁRPÁD

AZ ÉPÍTŐ ÉS EGYHÁZSZERVEZŐ PRÉDIKÁTOR (3.)

150 éve született Sulyok István 

Sulyok István időskori festménye az
egyházkerület Igazgatótanácsának
gyűléstermében

WASS ALBERT

Vizek felett
Ó Istenem, de könnyû volna
az élet-terhek hordozása,
ha tudnám azt, hogy minden könnyem
Valakinek mosolygása.

Ha tudnám azt, hogy minden álmom,
amit az élet szétzilál,
valakinek valóra vál
és lelkem minden barázdája,
amit a sors naphosszat árkol:
neki lenne boldogsága.

Ha tudnám, azt, hogy amíg bírom,
minden ütést érette adnak.
Lélekölõ fekete éjek
az Õ álmain virrasztgatnak,
minden derékba tört reményem,
õrlése száz malomkeréknek:
minden, amit reám mérnek:
simogatás egy Sorstestvérnek.

Mint tenger-õr elnézek messze,
csalnám a vihart magam ellen,
vigyáznék: az Õ vitorlája
mindig fehéren lengedezzen,
s ahova akar, oda menjen.

Ó Istenem, de szép is volna:
így õrködni valakiért 
vizek felett az õrtoronyba.
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tér és esetenként a közösségi terem egy ré-
sze is megtelik. 

Híveink nagy távolságokat vezetnek ah-
hoz, hogy templomba jussanak. Van, aki 75
mérföldrõl jön, ami majd 120 kilométer. A
nagy távolságok rányomják bélyegüket a kö-
zösségi együttlét minden formájára. Összejö-
veteleket, ünnepségeket, családi alkalmakat,
megemlékezéseket csak hétvégén lehet és ér-
demes szervezni, így megesik, hogy egy-egy
hétvégére 3-4 esemény kerül, a legelõ-
relátóbb programegyeztetések ellenére is. 

Gyülekezetünk Los Angeles észak-kele-
ti részén, a San Fernando-völgyben talál-
ható, mely a város egyik húzó erejû ipari,
gazdasági központja. Templomunk nem-
csak az istentiszteleti közösségnek ad ott-

hont, hanem a város kedvelt kulturális, ma-
gyar vonatkozású gyülekezõ helye is. Gyak-
ran szerveznek nálunk – elsõsorban magyar
ügyeket támogató helyi magyar szervezetek
– adománygyûjtõ vacsorákat, bálokat. Sok
neves ember fordul meg nálunk: mûvészek,
politikusok, elõadók Magyarországról és a
világ minden tájáról. 

Szolgálatunk lényege azonban mégsem
elsõsorban ez, hanem az evangélium tiszta
hirdetése és lelki otthon teremtése az Istent
keresõk számára. A világ halálos beteg – lel-
ki értelemben szólva. Magyar családjainkat
sem hagyja érintetlenül a válások draszti-
kus növekedésének hulláma, a különbözõ
szenvedélybetegségek jelenléte a tinédzse-
rek életében, a rohanó, fogyasztói társada-
lom diktálta állandó megfelelési kényszer, s
ennek következménye, a rengeteg elbukott,
depressziós ember. Ilyen körülmények kö-
zött egy gyülekezetnek a feladata elsõsor-
ban a megoldás, a Krisztus hirdetése. Mert
ez az egyetlen élet-halál kérdés. 

Tudatosítanunk kell testvéreinkben,
hogy a földi élet nehézségekkel, szenvedé-
sekkel van tele, s ez nem idegen Isten igé-
jétõl, melyben ott vannak minden kérdésre
a válaszok. Meg kell értse mindenki, hogy
ez az élet mindannyiunk számára véget fog
érni. Kinek Nagyváradon, kinek pedig Los
Angelesben. De ez nem lesz a vég, hanem a
kezdet – mert ez után mindenki számára
jön az örök élet: a kérdés csak az, hogy ezt
hol fogja tölteni. Jézus elfogadása elsõdle-
ges kérdés – Én vagyok az út, az Igazság és
az Élet, mondta az Úr, s nála nélkül senki
nem mehet az Atyához. Az egyháznak

egyetlen dolga van: ezt hirdetni minden-
kinek. Minden más, amit egy egyház végez,
lehet szolgálat, lehet misszió, lehet sok min-
den más – az önként vállalt, vagy szükség
adta tevékenység – de ez az egy: Istentõl
rendelt feladat, melyet végeznie kell. 

Vasárnapi istentiszteleteink mellett
rendszeresen tartunk bibliaórákat, igeme-
morizáló tanfolyamokat, imacsoportot,
csendes napokat, ifjúsági hétvégéket, kü-
lönbözõ témában szemináriumokat. 

Belmissziós szolgálatunk egyik legna-
gyobb része a Magyar Iskola keretein belül
folyik. Majd negyven gyermek jár ide. Saj-
nos legtöbbjük szülei nem sokat tudnak
Jézusról, s a keresztyén hitrõl, így jelenleg
õk képezik az egyik legnagyobb missziói
prioritást. Istennek hála sokan nagyon nyi-
tottak és érdeklõdõek, s Isten csodálatosan
vezeti õket mind mélyebbre a hit útján. 

Gyermekeink dicsõítõ zenekarba tömö-
rültek, s lendületesen, fiatalosabban vezetik
alkalmanként a magasztalást, a vasárnapi is-
tentiszteletek során.

Mi itt, a messzi távolban megtanultunk
hinni az Atya ígéreteinek. Nehézségeinket
vele küzdöttük le, eredményeinkért neki
adunk hálát. Tudjuk, hiába fáradozik az
építõ, ha az Úr nem építi a házat nincs nö-
vekedés. Szeretnénk hozzá hûségesek ma-
radni, s az Õ szavát még sokáig tisztán hir-
detni itt élõ magyar testvéreinknek. Ehhez
kérjük naponta Isten kegyelmét, s immár a
ti imáitokat is. 

(Bõvebben a gyülekezet életérõl, szolgálatá-
ról a www.sfvmre.org honlapon.)

REFORMÁTUSOK AZ...
FOLYTATÁS A 1. OLDALRÓL

Idén Koncsol László felvidéki író, költõ,
mûfordító, helytörténész kapta a Tõkés
László Alapítvány egyéni díját június 28-án
Kisvárdán. Az ünnepi esemény istentiszte-
lettel kezdõdött a kisvárdai református
templomban, majd Tõzsér Árpád írótárs
laudálta a díjazottat. A díjátadó ünnepsé-
gen részt vett Tõkés László EP-képviselõ, a
díj névadója. A Tõkés László díjat megkapta
többek között Orbán Viktor, Nemeskürty
István, Erdélyi Géza, Szabó Magda és
Tempfli József.

Koncsol László író, költõ, mûfordító,
zenész, számos tanulmány-, esszé- és vers-
kötet szerzõje, sok évig a szlovákiai refor-
mátus egyházközösség gondnoka, a po-
zsonyi vásártéri kálvinista templom orgo-
nistája, Csallóköz megszállott helytörténé-
sze már hosszú évtizedek óta jön-jön felénk
öles, elnyújtott lépteivel a múltunkból, a
történelembõl, és mindnyájunk számára
végtelenül ismerõs, mindnyájunknak roko-
na – mondta laudációjában Tõzsér Árpád. 

Az ünnepi eseményen Lengyel Szabolcs,
a Tõkés László Alapítvány alapító elnöke
beszámolt az alapítvány munkájáról. Rá-
mutatott: a 2008-2009-es tanévben is foly-
tatták a határon túli, szegénysorsú magyar
diákok támogatását. A Tõkés-díj érmet
Györfi Sándor, Magyar Örökség díjas
szobrászmûvész készítette.

Tõkés László, aki részt vett az ünnepi
eseményen, bejelentette: néhány héttel ez-
elõtt kapta meg azokat a szekus dossziékat,
melyek az édesanyjával történõ konyhai be-
szélgetéseket rögzítették. A díjazottnak gra-
tulálva hangsúlyozta, neki is felajánlották
1989-ben az „elkóborlás” lehetõségét, de õ a
maradás és a helytállás mellett döntött. 

A díj alapítói Kisvárdán még a rendszer-
változás elõtt, 1989. végén döntöttek úgy,
hogy a rendszerváltást követõ új feladatok
támogatására alapítványt hoznak létre. A
díjat Tõkés László református tiszteletesrõl
nevezték el, aki ellenszegült és ellenállt a ro-
mániai diktatúrának Temesváron, s akinek
védelmet szerettek volna nyújtani az ala-
pítók.

1989 óta a díjat több neves személyiség
megkapta, a Tõkés Lászlóról elnevezett Ala-
pítvány pedig immár húsz esztendeje gaz-
dagítja a határok felett átívelõ magyar
szellemi-lelki közéletet.

FRIGYESY ÁGNES

NÉPBEN-NEMZETBEN GONDOLKODÓ LÉLEK- ÉS LÉTPÁSZTOR

Tőkés László-díjat kapott Koncsol László

Koncsol László felvidéki író kapta az idei 
Tőkés László-díjat

Tavaly ünnepelték a gyülekezet alapításának
ötvenedik évfordulóját. Brad Sherman
kongresszusi képviselő (balra) oklevelet és
zászlót ad át Jakabffy Zsolt lelkipásztornak



Június 21-én, 15 órára volt meghirdetve Élesd-
re, a Sebes Körös-menti települések presbi-
teri találkozója. Nagyon sokan eljöttek erre
a nagyszerû alkalomra, hogy ha bár csak
néhány órára is, de mégis együtt lehessenek
azok a presbiterek, akik a Sebes Körös-men-
ti településeken szolgálnak a református
egyház boldogulásáért. Fugyitól Révig szin-
te minden település képviseltette magát,
ahol meghatározó református közösség él. 

Az élesdi egyházközség presbitériuma
és nõszövetsége izgatottan készült a foga-
dásra. Mindennek a legnagyobb rendben
kellett lezajlódnia. Így is történt. Minden el-
készült, ami az utazásban megfáradt testet
és szellemet felfrissíti kissé, hogy jobban
oda tudjanak figyelni az elõadásokra. Idõ-
ben kezdõdött a templomban az istentiszte-
let is, melyen Csomay Árpád generális di-
rektor hirdette Isten igéjét. Ezt követõen a
Lorántffy Zsuzsanna református gimnázium
diákcsapatának mûsora következett, Faza-
kas Ferenc iskolalelkész és felesége Eszter
vezetésével. A fellépõk Isten dicsõítése mel-
lett a presbiteri feladatokra hívták fel a fi-
gyelmet. A diákok még aznap a délelõtt fo-
lyamán felléptek az új feketeerdei refor-
mátus templomban is, ott is dicsõítve az
Urat, hálát adva a szép templomért. 

A mûsor után következett Visky István
pelbárthidai lelkész elõadása A presbiter
oszlop vagy díszlet? címmel. Az elõadó rövi-
den felvázolta, hogy a presbitérium, mint
intézmény az öregek tanácsa név alatt egy-
idõs az emberiséggel. Ami különlegessé te-
szi az egyházon belül az, hogy ezek az em-
berek Jézus Krisztussal együtt vannak és
oszlopként tartják az egyházat. Ezután
Szilágyi Péter egyházmegyei fõgondnok
emelkedett szólásra, majd következtek a
megjelentek hozzászólásai. Többnyire lel-

készek vették magukhoz a szót, de a pres-
biterek is szép számban megszólaltak,
bemutatván egyházközségüket, vagy
éppen azokat a problémákat, nehézségeket,
melyekkel szembe kell nézzenek. A
konferencia után mindenki átvonult a
református kultúrotthonba, ahol egy jóízû
vacsora mellett folytatódott a beszélgetés,
kötetlenebb formában. 

Remélhetõleg a Sebes Körös völgyében
élõ reformátusok az ilyen találkozóknak kö-
szönhetõen jobban együtt fognak tudni
mûködni, Jézus Krisztus segítségével le-
gyõzve mindazon akadályokat, melyek
egyházunk elõtt tornyosulnak. 

LÉTAI ISTVÁN
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A magyar presbiteri szervezet kialakulásá-
nak ideje nem a 16., hanem a 17. század.
Nagy-Maróczi Balázs kiskomáromi lelkész-
nek Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony-
hoz írt levele szerint Kanizsai Pálfi János
Pápán 1612-ben (más adatok szerint 1617-ben)
megszervezte az elsõ pápai presbitériumot.
Az 1630-i pápai zsinat a presbitériumok
felállítását már kötelezõvé tette, s 1650-re
egész Dunántúlon elterjedt. Az idevonat-
kozó egykori okmányok szerint azért vá-
lasztanak presbitereket, hogy „az ecclesiá-
ban gonoszul élõknek és botránkoztatóknak
intõi, ítélõi és büntetõi lennének, s minden
teher és gondviselés az Isten anyaszentegy-
házában egyedül a lelkészek vállaira ne
szállana.” A dunántúli presbitériumok a fe-
gyelmezés gyakorlásában és az egyház igaz-
gatásában erõteljesen részt is vettek. 

A tiszai és erdélyi reformátusok között
már nehezebben terjedt el a presbiteriális
rendszer. Itt az angol puritanizmus szelle-
métõl áthatott Tolnai Dali János lelkész har-
colt az „új” intézmény meghonosításáért. A
szatmárnémeti zsinat (1646) s a zsinat szel-
lemében szerkesztett úgynevezett Geleji
Katona kánonok azonban elvetették a pres-
bitériumok felállításának gondolatát. A
presbiteri intézményt üdvösnek tartották,
sõt Geleji Katona István püspök a kánonok
elõszavában a következõket mondta: „Mi a

presbyteriumot mind a Krisztus és aposto-
lok parancsolatjokért, mind az sokféle derék
hasznaiért az Ecclesiában a mi nemzetünk-
ben is több velünk azon hiten lévõ nemze-
tekként az apostoli rendeléseknek formája
szerint bevinni egy szívvel s szájjal kíván-
juk.” A 99. cikk részletesen körül is írta a
presbiterek kötelességeit. Azonban az elõjo-
gokat élvezõ nemesi pártfogók tartottak a
közemberek tömeges részvételétõl s a feje-
delem is ellenezte. Így kimondták, hogy a
nép nyomorú és szolgai állapota és képes-
séghiánya, valamint a világi urak ellenzése
miatt a presbitériumok felállítása nemcsak
nehéznek, hanem teljesen lehetetlennek lát-
szik. Az új kormányzási rend hódító erejé-
nek azonban, még ha a nép, egyesek sze-
rint, nem is volt eléggé érett erre a nagy lel-
ki feladatra, nem lehetett ellenállni. Az egy-
ház tagjainak érvényesülését az ellenrefor-
máció korának szelleme lehetõvé tette, a fel-
merült új nehézségek miatt meg égetõen
szükséges volt. 

Medgyesi Pál, Lorántffy Zsuzsanna udvari
papja, a Praxis pietatis klasszikussá vált
kegyességi könyv fordítója (1605-1663) a Dia-
logus címû mûvében külön elmélkedett a
presbiteri tiszt szükséges voltáról, sokféle
hasznairól és a presbiterek feladatairól, s a Dia-
logus rövid „summáját” a fejedelemasszony
támogatásával Rövid Tanítás a Presbyterium-

ról címen is kiadta (1663). Ebben mondja a kö-
vetkezõket: „Az eklézsia hibás és félszeg pres-
biterek nélkül, mint az ember keze s lába nél-
kül. A presbiterek elsõ rendbeli tiszte vigyázni
az Isten eklézsiájára és istenes jó rendjére, az-
után magukra a tanítókra és a hívekre is. A
vétkezõket atyafiúi szeretettel intsék, a bete-
geket meglátogassák, vigasztalják, a tévelygõ-
ket az igaz valláshoz édesgessék.” A század
végére sok gyülekezetben meg is alakultak a
presbitériumok, s hathatósan szolgálták a tan
és keresztyén erkölcs tisztaságát. Elkerülhetet-
lenül megkívánta azonban ezt az ellenre-
formáció és üldözések által teremtett új hely-
zet is. Nevezetesen míg a nemesség és polgár-
ság még az államhatalommal is szembeszáll
az egyház jogainak, érdekeinek, szabadságá-
nak és függetlenségének megvédelmezésére,
például békekötések alkalmával, addig a je-
zsuiták a hatalom és méltóság ígéretével, vagy
legmagasabb helyrõl jövõ enyhe erõszak se-
gítségével sok fõurat áthódítottak a római
egyházba. Ha a gyülekezetet már nem kény-
szeríthették kitérésre, a nyáj patrónus nélkül
maradt. A megtántorodott fõúri pártfogó helyé-
re lassan a presbitériumok köznemes, polgár és
zsellér népe lépett és felvette a gyülekezet
sokféle gondját. A második nagy harcot, a nyílt
és burkolt üldöztetések küzdelmét õk vívták
meg a lelkészekkel együtt és mentették meg az
egyházat a nemzet és jövendõ számára.

(Forrás: Presbiter)

ÉLESD

Sebes Körös-menti presbiteri találkozó

Presbitériumaink kialakulása

A Lorántffy Zsuzsanna református gimnázium diákcsapata ünnepi műsorral szolgált a presbiteri találkozón



Harangbongás címmel jelent meg antológia
protestáns újságírók mûveibõl – tematikai
és mûfaji kötöttségek nélkül. Esszék, jegy-
zetek, interjúk, riportok, publicisztikák ka-
valkádja került egyetlen kötetbe. Hogy
mindez harangbongásra emlékezteti az ol-
vasót, nem pedig kakofonikus macskaze-
nére, annak egyetlen oka van: az írások a
bibliai értékrendben gyökereznek. 

Valóban van itt minden, mint egy jó vá-
sárban. Az érzelmes, lírai hangú meditáció-
tól az enyhén szarkasztikus publicisztikán
át a tudományos igényû elemzésig minden
megtalálható egyetlen kötetben.

A lírai hangvételû mûvek közül érde-
mes kiemelni Szommer Hajnalka és Weisz
Jenõ írását. Ez utóbbi szerzõ 1956-ban kény-
szerült elhagyni az országot, és idegenben
töltött elsõ karácsonyi készülõdését osztja
meg velünk. Szommer Hajnalka Harang-
bongás címû, irodalmi igénnyel megírt
munkája pedig a kötet talán legjobb da-
rabja, és „véletlenül” még arra is alkalmas,
hogy az egész gyûjtemény címét adja. A
nagybörzsönyi öreg harang sejtelmes kon-
gása réges-régi történeteket mesél a Gyer-
mekrõl a didergõ kismadaraknak…

Bõvelkedik a könyv kiváló stílusérzék-
kel megírt portrékban is: olvashatunk pél-
dául arról, hogy hajdanán egy egész bizott-
ság ügyködött azon, hogy megfelelõ felesé-
get keressen Kálvinnak, összefüggés terem-
tõdik a jeruzsálemi templom és a római Co-
losseum kövei között, és szerzõink meg-
emlékeznek például Ravasz Lászlóról, Kará-
csony Sándorról és Ingmar Bergmanról is.

A könyv lapjain – hol szerzõként, hol
interjúalanyként – felbukkannak a protes-
táns egyházak jelenlegi püspökei is. Fabiny
Tamás az egyházi vezetõk közszereplõvé
nyilvánítása kapcsán mereng el: a tisztelt bí-
róság ezen döntésével azt is kinyilvánította,
hogy a vallás bizony közügy, és az egyhá-
zak szabadon hozzászólhatnak a közügyek-
hez. Gáncs Péter pedig a fundamentaliz-

mussal szem-
beni fundamen-
tumokat fogal-
mazza meg.

Faggyas Sán-
dor Szabó Ist-
ván református
püspököt fag-
gatta az egyház
feladatairól és
válságáról, Joó
István pedig
Bölcskei Gusz-
távval, a refor-
mátus egyház
zsinatának lel-
készi elnökével

beszélgetett arról, hogy mekkora problémát
jelent a társadalom kiskorúsítása.

Személyes kedvenceimbõl csak kettõt
emelek ki. Koczor Tamás Tomedli címû
„egypercese” üdítõen friss stílusával emel-
kedik ki az írások közül.

A másik kedvencem Fábián Tibor elmél-
kedése arról, mi történt akkor, amikor Gu-
gyerák vett egy zászlót. „Egyesek azt mond-
ták Gugyeráknak, hogy õ egy szemen-
szedett nacionalista. Kerek perec. Gugyerák
meg nem gyõzött hümmögni, hogy nem
oda Buda, hiszen ez egy egyszerû kis nem-
zeti zászló. Nem üt, nem rúg, nem harap,
nem szennyez be, de még csak nem is öl.
Lobog.” A fõszereplõ hiába erõsködött,
ismerõseit nem tudta meggyõzni arról, hogy
a szoba sarkában elhelyezett zászló otthonát
nem változtatta szélsõséges bûnbarlanggá.

A Szabó György és Dávid könyvészeti
mûhelyébõl kikerült, igényes kivitelû köny-
vet olvasószerkesztõként Huszár Mariann
jegyzi. 

JÁNOSI VALÉRIA

(Harangbongás – Protestáns tollforgatók
antológiája. Protestáns Újságírók Szövetsége,
2008 Budapest)
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Adorjáni László rajza

OLVASÓLÁMPA

Protestáns harangbongás

A kairói Kopt Múzeumban mutatják be azt az
1600 éves keresztyén zsoltároskönyvet, amely az
emberiség eddig ismert legrégebbi könyve. Még
1984-ben találták a régészek Benn Suf mellett egy
sírban, egy 12 éves kislány feje alatt. Nyolc évig
tanulmányozták és restaurálták ezt az egyedülálló
leletet. 

A kisméretû, fával borított könyv ötszáz
kézzel írt oldalt tartalmaz. Ezen belül a lapokat
31 csoportba kötötték. Az értékes lelet meglepõen
jó állapotban került elõ, amikor megtalálták,
lapjai még teljesen épek voltak. Jelentõségét még
az is fokozza, hogy ez az elsõ könyv, amit kopt
sírban találtak. Az egész temetõben ez volt az
egyetlen tárgyi lelet, hiszen a keresztyén halottak

mellé nem helyeztek mellékleteket. A gyermek
szülei igen gazdagok lehettek, és nagy fájdalmat
okozhatott nekik a kislány halála. Nyilván olyan
célzattal tették a zsoltárkönyvet a gyermek feje
alá, mint a fáraók, korabeli egyiptomiak a
papiruszokat halottaik sírjába. Hitük szerint a
papiruszokra írt szöveg igazolta az elhunyt jó
cselekedeteit az életében, hogy így az istenek
kegyeikbe fogadják. Ezt a szerepet szánták a
zsoltároskönyvnek is.

Megdöbbentõ, hogy a könyvben olyan him-
nuszok is vannak, amelyeket a kopt egyházban a
mai napig énekelnek. 

BÁNYAI LÁSZLÓ

TOLLVONÁS 

Hitünk hûsége
„Ha valaki azt mondja, hogy szereti az Istent és
felebarátját gyûlöli az hazug” János evangéliuma.

Egyik vasárnapi istentiszteleten a mintegy
kétezres gyülekezet megdöbbenve látja, amint be-
lép a templomba két talpig feketébe öltözött ember
gépfegyverrel a kezükben. Az egyik ezt kiáltja:
„Aki Krisztusért hajlandó vállalni egy golyót, az
maradjon a helyén.”

A kórus nyomban elmenekül, a diakónusok és
a gyülekezet nagy része is elrohan. A kétezerbõl
mindössze húsz személy marad a helyén. A férfi
aki az elõbb beszélt, leveszi csuklyát, ránéz a lel-
készre, és ezt mondja: Rendben van Atyám, most
már elkezdheti a szolgálatot, megszabadult a kép-
mutatóktól. Megfordul és kisétál a templomból.

Vicces, milyen könnyû levegõnek nézni
Istent, és csodálkozni, hogy a világ pokollá válik.
Vicces, hogy elhiszünk mindent, amit az újságok
írnak, de megkérdõjelezzük, amit a Biblia mond.
Vicces, hogy mindenki úgy akar a mennybe men-
ni, hogy nem kell semmit hinnie, gondolnia,
vagy cselekednie a Biblia szerint. Vicces ahogy
sokan azt mondják: „én hiszek az Istenben”, és
mégis a Sátánt követik. Vicces, hogy valaki
mennyire szent tûzzel ég vasárnap, és mennyire
láthatatlan keresztyén a hét többi napján. Vicces
ahogy a vulgaritás, a durva, sikamlós és obszcén
szövegek szabadon terjednek, de a Jézusról szóló
nyilvános beszélgetéseket elnyomják az iskolá-
ban, a munkahelyeken...

Az igazság az, hogy azt kapjuk amit érdem-
lünk. Amit nem érdemlünk meg és megkapjuk az
kegyelem.

Vicces, nemde? Vicces vagy ijesztõ? Elgon-
dolkodtató!

ZSIGMOND SÁNDOR, Sepsikőröspatak

(A szerzõ tanár, mérnök)

A világ legöregebb könyve

A könyv a nagyváradi Illyés
könyvesboltban 
is kapható

,

PÁLYÁZATHIRDETÉS - KISKOLCS. A
Szatmári Református Egyházmegyébe
kebelezett Kiskolcsi Református Egyház-
község pályázatot hirdet az eltávozás
útján megüresedett lelkészi állás betöl-
tésére. Az egyházközség lélekszáma 300,
a fizetési besorolás szerinti javadalmat
biztosítja. A pályázáshoz szükséges, a
Kánon által elõírt iratcsomót a Szatmári
Református Egyházmegye Esperesi Hi-
vatalába kérjük eljuttatni, jelen pályázati
felhívás megjelente utáni egy hónapon
belül, ahol részletes információkkal is
szolgálunk. Címünk: Protopopiatul
Reformat Satu Mare, 440114, P-ta Pãcii
nr. 4. Telefon: 0261-711816.
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A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁ-
TUS EGYHÁZKERÜLET IV. KÁNTOR-
KÉPZÕ TANFOLYAMA. Örömmel értesít-
jük mindazokat, akiknek szívügye a refor-
mátus gyülekezeti éneklés, az egyházzene
és a Magyar Református Énekeskönyv
ügye, hogy idén is megszervezzük a Kán-
torképzõ Tanfolyamot. A tanfolyam idõ-
pontja: 2009. augusztus 31. – szeptember 12.
Helyszín: a Partiumi Keresztény Egyetem
Zenetanszéke, az Arany János Kollégium
valamint a Nagyvárad-Újvárosi református
templom. Részvételi díj: 400 lej (szállás, ét-
kezés és tandíj). A részvételi díjat érkezés-
kor kell befizetni az egyházkerület gazda-
sági hivatalában. Jelentkezési határidõ:
2009. augusztus 15. Jelentkezni lehet postán
vagy e-mailben. Cím: Eparhia Reformatã,
Str. Jean Calvin nr. 1, 410210 Oradea. E-
mail: o.otilia@yahoo.com. A jelentkezési
lap letölthetõ az egyházkerület honlapjáról. 

Nagyvárad, 2009. június 25. Orosz
Otília Valéria, a Kántorképzõ Tanfolyam
fõszervezõje.

EGYHÁZMEGYEI LELKÉSZÉRTEKEZ-
LET ÚJSZENTESEN. A Temesvári Egyház-
megye második negyedévi lelkészérte-
kezletére került sor június 9-én Újszen-
tesen. Fazakas Csaba esperes kezdeménye-
zésére tavaly már volt családos lelkésztalál-
kozó az egyházmegyében, az idei immár
sorban a harmadik. A találkozó kellemes
hangulatát nagymértékben meghatározta a
környezet, a házigazda Szûcs András Ottó
által gondozott és évrõl évre szebbé vará-
zsolt kert. Az értekezlet témája a gazdasági
válság volt. Felmerült az a kérdés, hogy
hogyan érinti az egyes egyháztagokat a
válság, hogyan hat ez a gyülekezeti életre,
illetve, hogy mit tehet az egyház, a lelki-
pásztor ebben a helyzetben. Hangsúlyozták
azt is, hogy a jelen gazdasági válság csupán
következménye egy mély erkölcsi vál-
ságnak, mely az egész világon tapasz-
talható. Az egyháznak abban kell segítenie,
hogy a válságban levõ egyén, társadalom
számára utat mutasson.

Az együttlétet záró ebéden búcsúzott a
lelkészi kar Molnár Ferencné egyházme-
gyei titkárnõtõl, akinek ajándékkal és egy
különleges virágkompozícióval köszönték
meg többéves munkáját. Helyét Jenei Csaba
titkár vette át.

Bebizonyosodott ismét, hogy hasznos
és szükséges az ilyen jellegû találkozás,
hogy a hivatalos gyûlések és megbeszélések
mellett legyen alkalom a családias együtt-
létekre is.

M. B. J. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Idén a temesvári
események húszéves évfordulójához érkez-
tünk. 1989 után felnõtt egy új nemzedék,
akiknek már történelem mindaz, ami húsz
évvel ezelõtt történt. A Magyar Ifjúsági
Tanács (MIT) és az Erdélyi Magyar Ifjak
(EMI) pályázatot hirdet azon fiatalok
számára, akik 1989 után születtek. Pályázni
az alábbi három kiírás szerint lehet:

1. Temesvárról Európába – esszépá-
lyázat az 1989-es események húszéves év-
fordulójára. Honnan indultunk és hol tar-
tunk most, húsz évvel a romániai forra-
dalom után?

2. Az én kommunizmusom. Húsz évvel
a kommunizmus bukása után még mindig
nem sikerült azonosítani és feltárni azokat a
bûnöket, amelyet az „átkosban” követtek el
sokak ellen. Az ügynökkérdés kapcsán
elsõsorban a politikusok vagy más közéleti
személyek körüli leleplezések tarthatnak
számot az érdeklõdésre, pedig a kommuniz-
mus a „kisemberek nyomorúságára” épült.

A fenti két kiírásra pályázni lehet:
bármilyen írásmûvel, visszaemlékezéssel,
dokumentummal, fotóval, archív felvételek-
kel, hanganyaggal, amely elõsegíti a meg-
tisztító emlékezést, egyben mementó is:
soha többet!

Külön kategóriát képezne az ún. „oral
history” mûfaja: kiemelten kezelnénk azon
interjúkat, melyeket a pályázó fiatalok
idõsebb rokonaikkal, ismerõseikkel készí-
tenek, és amelyekben közelmúltunk hét-
köznapjaira derítenének fényt.

3. Ábel Európában – Azért vagyunk
Európában, hogy otthon legyünk benne. A
kortárs mûvészetek – irodalom, film, mul-
timédia, plakát, fotomontázs, karikatúra,
rajz stb. – eszköztárának szabad felhasználá-
sával a fenti parafrázisra várunk alkotásokat.

A pályázat nyertesei kiírásonként pénz-
jutalomban is részesülnek: I. díj: 300 euró,
II. díj: 200 euró, III. díj: 100 euró. 

A fentiekben meghirdetett pályázatok
fõvédnöke Tõkés László egykori temesvári
lelkipásztor, a forradalmi szikra kipattintója.
A jól sikerült pályamûvek kiállítási, bemu-
tatási lehetõséget kapnak a Tõkés László
püspök, európai parlamenti képviselõ által
meghirdetett forradalmi emlékév rendezvé-
nyein. A legjobb alkotások szerzõi egy brüsz-
szeli látogatáson vehetnek részt, valamint
ingyenes részvételi lehetõséget biztosítunk a
20. Bálványosi Szabadegyetemen (2009. jú-
lius 14-19.), illetve az V. EMI–táborban Gyer-
gyószentmiklóson (2009. augusztus 5-9.).

Pályázni folyamatosan lehet 2009. októ-
ber 1-ig; a legjobb munkákat közönségsza-

Felelős szerkesztő: Fábián Tibor. Olvasószerkesztő: Babes Ardai Erika. Tördelőszerkesztő: Kraftsikné Petrikó
Ildikó. Külmunkatársak: Antal Attila, Balázsné Kiss Csilla, dr. Csohány János, Orbán Levente, Tóth Zsigmond. 
Szerkesztőség és levélcím: Harangszó, 410001, Oradea, str. Moscovei nr. 14. Tel.: 0259/434-664; 416-067. 
E-mail: harangszo@yahoo.com. Honlap: www.kiralyhagomellek.ro, http://harangszo.blogspot.com
A terjesztés a lelkészi hivatalokon keresztül történik. A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség
álláspontját tükrözik. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Készült a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám nyomdájában. Felelős vezető: Wagner Erik.
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vazásra bocsájtjuk a www.tokeslaszlo.ro, a
www.mit.com.ro, a www.magyarifjak.org
honlapokon. Eredményhirdetés: 2009. de-
cember 15-én. A pályázatot az alábbi postai
vagy elektronikus címre kérjük elküldeni,
ugyanitt további részletekrõl is érdeklõdhet:
Péter Emõke Katalin, Magyar Ifjúsági
Tanács, 400110 Kolozsvár, Wesselényi
Miklós / Reg. Ferdinand u. 13/8 vagy
mit@mit.com.ro, erdely_mit@yahoo.com,
tel.: 0040-264-590718. Korpos Dalma, Erdélyi
Magyar Ifjak, tel.: 0040-743-030628,
emi@magyarifjak.org. 

FÉLÉV ALATT
HÚSZEZER
OLVASÓ.
SIKERES A
HARANGSZÓ
INTERNETES
KIADÁSA.

Megszokhatták kedves olvasóink, hogy
idõnként szerkesztõi megjegyzésben rea-
gálunk a lapunkat érintõ eseményekre. Így
történik ez most is: június 22-én – alig hat
hónappal internetes kiadásunk létrejötte
után, húszezredik olvasónkat is regisztrálta
a számláló. Szolgálatunk fokmérõje ez,
amikor hálaadással szívünkben szussza-
nunk az elvégzett munkát kiértékelve, jö-
vendõ terveinket körvonalazva – mindezt
Urunk kezébe téve. A világháló lehe-
tõségeivel élve internetes kiadásunkat a
„világfalu” számtalan országában olvassák.
Romániát és Magyarországot követve Szlo-
vákia, Németország, Ausztria, Egyesült
Államok, Kanada, Hollandia, Szerbia és az
Egyesült Királyság az elsõ tíz sorrendje.
Köszönjük olvasóink hûségét, figyelmét,
médiapartnereink támogatását. Isten sege-
delmével és az Õ dicsõségére igyekszünk
ezután is friss és érdekes református újságot
szerkeszteni - az interneten is. (A szerk.)


