
Horvátországban, Laskón tartotta soros
ülését a Kárpát-medencei Magyar Refor-
mátus Lelkészértekezleti Szövetség vá-
lasztmánya, április végén. Dr. Tóth Albert
szövetségi elnök éves beszámolója után
megtárgyalták a Lelkészértekezlet idõ-
szerû kérdéseit. A felvetõdõ témák ba-
rátságos megbeszélése mellett élmé-
nyeink, tapasztalataink kívánkoztak le-
jegyzésre.

Királyhágómelléket hárman képviseltük:
Farkas Antal nagyvárad-velencei lelkipásztor,
bihari egyházmegyei lelkészértekezleti elnök,
Csomay Árpád generális direktor és alulírott. 

Utazásunk hírére többeknek a horvát ten-
gerpart jutott eszébe, amelyhez közel se jár-
tunk, de annál közelebb néhány megrázó
igazsághoz. 

Két nappal korábban érkeztünk, hogy né-
hány gyülekezetben vasárnap szolgálhassunk
is. Laskóban Csáti Szabó Lajos esperes vendé-
gei voltunk. Felesége, Aranka és fiúk szintén
lelkipásztorok. A klasszikus falusi gazdaság-
ban mindenki dolgozott szombat délután, de

nem a gazdagságért, hanem a megélhetésért.
A lassan modernizálódó, tágas, ódon parókia
hajdani módosságról tanúskodik. A zárt ud-
varra árnyékot vet a magas torony, hegyén
gólyafészekkel. Békebeli látvány ott, ahol bõ
évtizede háború volt. Háború?! S már pereg-
nek a szavak, ömlenek az emlékek. 1993 janu-
árjában késõ este, a kijárási tilalom közepette
valakik gyanúsnak találják a templomból ki-
szûrõdõ apró fényt. Vajon mit kereshet a pap
gyertyával? Pillanatok alatt kiderült, ég a
templom! Az orgonára gyúlékony anyaggal
átitatott szõnyeget tettek és meggyújtották. A
nappal fürdõkádba gyûjtött vízzel kezdték
oltani a lángoló orgonát, mert áramszünet és
vízhiány is volt. A tiszteletes asszony telefo-
non mozgósította a falut, bár a szerb rendõr-
ség a kiérkezõ tûzoltóságot sem engedte be-
avatkozni, és alig ötven méternyi távolságból
egy ágyú csöve meredt fenyegetõen a torony-
ra. Az orgonából egy-két nagyobb méretû síp
maradt mindössze. Másnap a portikusban
láttam „kiállítva” egyet. A templomot mára si-
került illõen rendbe hozni, svájci támogatás-
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Harangszó
HETEDIK KÜRTSZÓ

(Ál)arcunk pirulása
RÁDIÓS igemagyarázatban említette valaki,
mennyi energiát emészt fel, hogy próbálunk
megfelelni az élet minden területén. Keresz-
tyénként is. Évekkel ezelőtt hallottam ezt egy
ismeretlen igehirdetőtől, az egyik katolikus
rádióban és máig nem tudok szabadulni tőle.
Attól, hogy a tartalom háttérbe szorul, s megkö-
vesedik, belénk rögzül a forma. Állunk egy
hatalmas színpadon és előadjuk, hogy refor-
mátusok, Krisztus-követők vagyunk. És cso-
dálkozunk, ha a világ valahogy mégsem akarja
elhinni, hogy Ő küldött minket. Tán mert
ripacsok vagyunk, vagy mert a minket küldő
Krisztus helyett önmagunkat adjuk, miközben
Róla, a lényegről megfeledkezünk. Mert nem
akarnak megelevenedni a másoktól ellesett
kegyes mozdulatok, szóvirágok. Mert a
súgólyuk üres, és a Szentlélek Úristentől túlzott
magabiztosságunkban elfeledtük kérni, hogy
„súgjon” nekünk... 
REFORMÁTUSNAK lenni nehéz, ha folyton
arra figyelünk, hogy jaj, csak ki ne lógjunk a
sorból, ha kegyességemet csupán lelki álarc-
nak használom, ha próbálom református mi-
voltomnak értelmet, alapot adó Krisztusomat
templomba zárni: jövök hozzád Uram, itt leszek
egy órácskát, aztán mennem kell, vár az
vasárnapi ebéd. Viszlát, azaz békességet a
jövő hétig. Reformátusnak lenni azt jelenti,
hogy az vagyok és maradok a templomküszö-
bön kívül is. A hétköznapokon is. A boltban és a
munkahelyen, otthon és a vendégségben.
Valljuk be: ilyenkor, a szürke hétköznapokban a
legnehezebb az imitatio Christi, keresztyénnek
lenni és maradni, s ilyenkor a legkönnyebb
feledékeny – Krisztust feledő, Bibliánkba rejtő –
reformátusnak lenni...
SOKSZOR – legtöbbször – mi magunk tesszük
nehézzé a dolgunkat, s ezzel együtt református
mivoltunk megélését. Pedig reformátusnak
lenni könnyű, ha újra felfedezzük, újra átéljük
azokat az Igére alapozott súlypontokat,
melyekhez reformátor eleink visszatértek,
ragaszkodtak. Ha tudunk a nekünk üzenő
Szentlélek Úristenre figyelni sámueli lelkülettel:
szólj, mert hallja a te szolgád. Ez az Istenre
figyelés persze neki sem ment egyből, elsőre.
A külső tényezők, a zavaró körülmények miatt
nem figyelt Istenre. Urunk kegyelméből meg-
szólít, mit több: türelmesen szólongat minket,
mi pedig hajlamosak vagyunk minden apró-
ságot hamarabb észrevenni, mint az Ő felénk
intézett szavát, útmutatását, vezetését.
REFORMÁTUSNAK lenni jó, ha igényeljük,
hogy a mi Urunk tartalommal is megtöltse azt a
szellemi, lelki örökséget, azt a különleges,
egyedi felekezeti identitást, amit bizonnyal
szintén az Ő gondoskodása jelölt ki számunk-
ra. Reformátusnak lenni szüntelen megújulás,
szüntelen odahajlás. Szüntelen reformáció.
Soha nem az unos-untig hallott „csináljuk meg!”
jellegű önmegvalósítás jegyében, hanem
csakis Őáltala. Nélküle csak játék és előadás,
köldöknéző kultúr-protestantizmus.

FÁBIÁN TIBOR
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„A tizenegy tanítvány pedig elméne
Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte
vala õket. És mikor megláták õt, leboru-
lának elõtte, némelyek pedig kételke-
dének. És hozzájuk menvén Jézus, szóla
nékik mondván: Nékem adatott minden
hatalom mennyen és földön. Elmenvén
azért, tegyetek tanítványokká minden
népeket, megkeresztelvén õket az Atyá-
nak, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevé-
ben, tanítván õket, hogy megtartsák
mindazt, amit én parancsoltam néktek:
és ímé én veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig. Ámen.” (Mt 28,16-20)

A keresztség szereztetési igéjében egy-
értelmû jézusi meghagyás az, hogy a Szent-
háromság nevében és közösségébe keresz-
teljék meg az apostolok az embereket. A
pünkösdi ünneplés után egy héttel, az ün-
nepes félév lezárásaként tartjuk a Szenthá-
romság ünnepét, mely nagy dicsõséggel
hirdeti, hogy az egy élõ igaz Isten három
személyben nyilatkoztatta ki magát az em-
beri világnak. Az Atya, a Fiú, a Lélek a kü-
lönbözõség ellenére is egy maradt. Ebben a
titokzatos háromságban, isteni személyek
közötti kapcsolatban valósul meg az egység
és az együttmunkálkodás. Egyik személy
sem létezik a másik nélkül, egyformán fon-
tosak, egyenlõk is egymás között. Lényegé-
ben az Isten egy, élõ, igaz, maga a szeretet,
de személyében és munkálkodási formájá-
ban is három.

Az Atya egész világunk, kozmoszunk
láthatatlan Teremtõje, aki szeretetbõl hívta

elõ a látható világot a láthatatlanból. Jézus
megmutatta a láthatatlan teremtõ Istent em-
beri személyében, mert Õ mondta, Aki en-
gem lát, az az Atyát is látja. Én és az Atya
egy vagyunk (Jn 17). Jézustól tudtuk meg
azt is, hogy a Teremtõ Atyánk is (Mt 5-6).
Ha csak Teremtõként beszélt volna Jézus az
Atya-Istenrõl, akkor az túl elvont, túl távoli
lett volna, de Õ Mennyei Atyánknak neve-
zi. Isten szeretet, s ez az atyai szeretet abban
mutatkozott meg a legjobban, hogy emberi
formában megjelent közöttünk a Fiú-Isten-
ben, a Fiú-Isten szeretete pedig abban jelen-
tetett ki leginkább, hogy tulajdon életét adta
értünk, bûnösökért. Az Atya, mint Szeretet,
önmagát ajándékozta a világnak Fiában. A
Fiú is önmagát adta szeretetbõl, nekünk
embereknek, egyszeri és tökéletes, önként
vállalt, engesztelõ áldozatában. A feltáma-
dott és mennybement Jézus lelkét adta ta-
nítványainak, hogy Õt képviseljék a földön.

A Lélek az, aki lelkünkbe beáramlik, s
azt munkálja, hogy Krisztus éljen bennünk
és általunk. Amikor a Szeretet, az Isten
megérinti lelkünket a Szentlélek által, akkor
belsõ döntések születnek, nem kényszerbõl,
hanem szabadon, s ez a belsõ lelki rezdülés,
a szeretetre adott válasz tettekre ösztönöz:
megélni értelmesen, szeretetben az életün-
ket, a hétköznapokban. A Biblia üzenete,
maga az Ige is a Szentlélek által válik sze-
mélyessé, élõvé és hatóvá. Emberi szó hor-
dozza a Lélek szavát, emberi körülmények
között szólal meg az embereknek, de nem
emberi akarat, erõ, tudás teszi életformáló
igévé, hitet ajándékozóvá, ez egyedül a
Szentlélek munkája.

Az, hogy meg vagy keresztelve, az annak
biztos jele, hogy a Szentháromság-Isten veled
szeretetszövetséget kötött, Hozzá tartozol, Õ
munkálkodik lelkedben, életedben. Hozzá
méltatlan vagy, mégis szeret, mégis elfogad,
mégis a Vele való kapcsolatra méltat. Nem
csupán szokás, emberi rendelés, ceremónia a
keresztség, hanem nyilvános pecsétje, jele az
Isten részérõl kezdeményezett ember iránti
szeretetnek, a mi viszontszeretetünket
megelõzõ isteni szeretetnek és kegyelemnek.
Nagy lelki kincs tehát az a tény, hogy meg
vagy keresztelve, hogy Krisztushoz tartozol,
Istennel élõ lelki kapcsolatod, közösséged
van, minden érdem nélkül.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

A szeretetre adott válasz

Jézus Krisztus mennybemenetelkor nem
elutazott, eltávozott, elment valahová – egy
távoli bolygóra, egy ismeretlen planétára,
vagy az univerzum egy sötét galaxisába. A
mennyország nem fényévekre van tõlünk!
Igaz, szemmel nem látható. Materiálisan,
anyagilag, nem érzékelhetõ. Jézus, akkor,
egyszerûen kilépett abból a tér-idõ dimen-
zióból, amit az Atya teremtett. Mennybeme-
netelekor tehát nem annyira helyváltoztatás
történt, hanem inkább lét-változtatás: vissza-
lépett az addig földi törvényszerûségekhez
kötött állapotból, abba az állapotba, ahol
semmi sem korlátozza Õt! Így került vissza
a legfontosabb döntések közelébe, vagyis
Isten jobbjára. Ezért jogos is a kérdés: Miért
teszed hozzá, hogy õ Istennek jobbján ül?
(Heidelbergi Káté 50. kérdése) Mert Krisztus
azért ment fel a mennyekbe, hogy ezzel megbizo-

nyítsa, hogy õ az õ Anyaszentegyházának Feje,
aki által igazgat az Atya mindeneket.

Félreértéseket megelõzve: az Atya jobb-
ja nyilvánvalóan nem egy helyet jelent, ha-
nem egy funkciót. Ez semmi szín alatt nem
azt jelenti, hogy ott „tétlenkedik”, hanem
hogy uralkodik. Uralkodik a világminden-
ség felett. Koordinálja Isten népes seregét.
„Az uralkodó amikor a trónusán ül, akkor
irányítja népét, Jézus pedig a mennybõl
uralkodik a világ felett, és vezeti az övéit, és
egyben közbenjár érettük. Õ a mi szószó-
lónk, õ a mi közbenjárónk az Atyánál” – írja
Berta Zsolt református lelkész.

De ebbõl nekünk csak hasznunk van.
Mi lenne az? Mit használ nekünk Krisztus-
nak, a mi Fejünknek ez a dicsõsége? (HK 51.
kérdése) Elõször azt, hogy Szentlelke által mi-
belénk, az õ tagjaiba mennyei ajándékot áraszt.

Másodszor, hogy minket az õ hatalmával minden
ellenség ellen védelmez és megtart.

A válasz is megerõsíti, hogy Jézus Krisz-
tus mennyei uralma nem passzív, mozdu-
latlan tétlenségben nyilvánul meg, ahogyan
mi általában elképzeljük a mennyországot,
hanem aktív szolgálatban: Õ könyörög ér-
tünk. Pártfogolja a mi kéréseinket. És így
tud Szentlélek által mibelénk számtalan
olyan dolgot oltani, amit másképp nem is
keresnénk.

Mi elvárnánk Tõle, hogy teremtsen ren-
det, békét, szüntesse meg a háborúkat, az
erõszakot, törölje le a föld színérõl a gono-
szokat, teremtsen egy igazságos világot. De
hiába követelünk Tõle ilyet, ha az ajándéka-
it észre sem vesszük. Ne nagy dolgokért to-
porzékoljunk nála, hanem figyeljünk fel az
apró örömökre, amik kimondottan Tõle jön-
nek. Sõt, azt akarnánk, hogy ellenségeinket
egy szempillantás alatt elpusztítsa. De ho-
gyan védelmezzen és tartson meg minket,
ha mi folyamatosan háborúkat indítunk,
kultúrákat pusztítunk, népeket csonkítunk?

Jézus bárhol is van, mindig segít, Szent-
lélek szerint oltalmaz és megtart! Talán üres
frázisnak hangzik, de aki igazán érzi is ezt,
az örök boldogság tulajdonosa.

ORBÁN LEVENTE

HISZEM ÉS VALLOM 

Szószólónk és közbenjárónk
Hruscsov egykori szovjet pártfõtitkár 1961-ben, az elsõ orosz ûrhajós fellövése és
a Földre való visszatérése után magabiztosan jelentette ki: nincs Isten és
mennyország, mert Gagarin elvtárs sem találkozott vele! Persze, hogy nem
találkozott, mert nem jó helyen kereste!



REFORMÁTUS EGYSÉG. A debreceni Nagy-
templomban május 22-én – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadták a Magyar
Református Egyház alkotmányát. Az alkot-
mány többek között kimondja, hogy egyhá-
zunk tagja minden keresztyén, aki a magyar
református egyházhoz tartozónak vallja ma-
gát, éljen bárhol a világban, és legyen magyar
vagy más anyanyelvû. A hálaadó ünnepségen
több mint tízezer református – köztük népes
királyhágómelléki küldöttség – vett részt, hogy
kifejezze összetartozását az anyaországi, illetve
a többi elszakított országrész reformátusaival.
Az egységes Magyar Református Egyház meg-
alakulását Kirill, Moszkva és egész Oroszor-
szág pátriárkája levélben üdvözölte. 

F. T. 
*

A szamosnegyedi gyülekezet küldöttsége,
kiegészülve a sárközújlaki gyülekezet részt-
vevõivel, összesen 26-an vettünk részt a deb-
receni hálaadó ünnepségen. Magunkkal vit-
tünk egy marék földet, amit külön kis kupa-
cokba helyezett el mindenki, de az Úristen
másképp akarta, este a feltámadt szél össze-
kavarta majd az esõ eggyé formálta. Amikor
délután 4 (itthoni idõ szerint 5) órakor meg-
szólaltak a Debreceni Nagytemplom harang-
jai, mindenki könnyes szemmel gondolt ott-
honi templomára, ahol ugyanebben az idõ-
ben szintén zúgtak a harangok. Bing-bang:
egyek vagyunk!

MEDVE A. SÁNDOR szamosnegyedi presbiter

Május 16-án tartották Lugoson, a reformá-
tus templomban a VI. Szombati-Szabó Ist-
ván Nemzetközi Szavalóversenyt. Az ötven
jelentkezõ száz vers elmondásával vetélke-
dett olyan sikerrel, hogy ugyancsak nehéz
volt a dolga Fazakas Csaba esperes elnök-
lete mellett a Fall Ilona, Mester Mária,
Széles Tímea és dr. Higyed István alkotta
zsûrinek. 

Kicsinytõl nagyig alapos felkészültségû
szavalókat kellett rangsorolniuk, akik a
magyarországi Szekszárdról és Etyekrõl,
illetve a hazai Lugosról, a Hunyad megyei
Rákosdról, Nagybodófalváról, Végvárról,
Lippáról és Szatmárnémetibõl jelentkeztek.

Higyed István a Zsid 13,7 alapján meg-
tartott rövid áhítata után a házigazda, Gáll
Zoltán tiszteletes köszöntötte a jelenlévõket,

illetve ismertette a szükséges tudnivalókat.
A szavalók az elsõ fordulóban Szombati-
Szabó István verseinek egyikével jelentkez-
tek, a másodikban szabadon választott köl-
teményeket szavaltak. A két szavalási for-
duló között a résztvevõk megkoszorúzták a
költõ sírhantját.

A versmondók számos ismert és sok ke-
vésbé ismert Szombati-Szabó verset mutat-
tak be, ami akaratlanul is egyik érdeme a
versenynek. A szabadon választott versek
költõit illetõen Wass Albert és Kányádi Sán-
dor mennyiségi és minõségi túltengésben
volt, ami az utóbbi esetében idei 80. szüle-
tésnapjával is magyarázható. Ezeken kívül
Ady Endre, Bartalis János, Szilágyi Domo-
kos és Csiha Kálmán veretes költeményei is
elhangoztak.

A lugosi gyülekezet által biztosított ebéd
és vacsora között, amelyet a gyülekezeti terem-
ben szolgáltak föl, a színház épületében ke-
rült sor az ünnepélyes eredményhirdetésre
és díjkiosztásra, illetve az ezt követõ díszelõ-
adásra. Ezen Koós Éva énekesnõ és Szilágyi
Sándor szórakoztatták népdalokkal, nóták-
kal, operett-részletekkel a közönséget. Külön
dicséretet érdemel a temesvári Morzsák
táncegyüttes, a lugosi Gyöngyvirág-csoport,
valamint a Bartók Líceum citerásai.

A díjkiosztáson Csûry István helyettes
püspök a Mk 10,44 alapján mondott rövid

értékelést, melyben kiemelte a szórványban
szolgálók áldozatkész tevékenységét. A
konferálást végzõ Fazakas Csaba esperes
megelégedettségét fejezte ki a mezõny
évrõl-évre történõ gyarapodását illetõen.
Azt is kilátásba helyezte, hogy a következõ
szavalóversenyt esetleg már két napra kell
tervezni.

MAKAY BOTOND
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Nemzetközi szavalóverseny Lugoson

Csűry István helyettes püspök (balról), 
Fazakas Csaba esperes a szavalóverseny
névadójának arcképével és dr. Higyed István
nyugalmazott lelkipásztor

A temesvári Morzsák néptánc-együttes rászolgált
a sikerre

Május 17-én ünnepélyes keretek kö-
zött került sor Resicabányán, a refor-
mátus templomban Megyasszai-Bíró
Attila lelkész beiktatására. A két és fél
éve helyettes lelkipásztori minõségben
tevékenykedõ lelkész az egyházi tör-
vények szerint ezután állandó lelkésze
a gyülekezetnek. 

Az ünnepi istentiszteleten Csûry István
helyettes püspök prédikált, a Márk evangé-
liumából vett Bartimeus története alapján.
Kiemelte, hogy Jézus nem részmegoldást
kínál, hanem minden embernek, minden
helyzetben a teljességet adja, a teljes látást.

A beiktatást Fazakas Csaba, a Temes-
vári Egyházmegye esperese végezte. Az
ajándékba adott Bibliába írt igével –
„Minden reggel megújul, nagy az Õ hû-
sége” (JerSir 3,23) – kívánt áldásos szolgá-
latot, majd átadta az egyházközség jelké-
peit, a pecsétet és a templom kulcsát.

A Hóvirág Daloskör két alkalomhoz illõ
énekkel lépett fel, majd Therr József szaval-
ta el Sík Sándor egyik költeményét. A gyü-
lekezet fõgondnoka Nagy Péter köszöntötte
a beiktatott lelkészt, méltatta az eddig foly-
tatott egyházi munkát, kiemelte a két éve
beindított gyülekezeti programokat.

A Temesvári Egyházmegye legidõsebb
lelkésze, dr. Higyed István szólt a lelkészi
kar nevében legfiatalabb lelkésztársához.
Humoros történettel zárta beszédét, mely
szerint az egykori fiatal beiktatott lelkipász-
tor lendülettel szólt gyülekezetéhez, s a
presbitériumhoz mondván, hogy gyerünk
húzzuk együtt az egyház szekerét. Aztán
évek múlva egyre nehezebben ment a sze-
kér s mikor visszanézett, ott látta presbitere-
it is az egyház szekerén. Higyed István azt
kívánta, hogy Resicabányán ne így legyen.

A szép számban megjelent egyháztagok
közös szeretetvendégsége zárta az ünnep-
séget.

M. BIRÓ JÚLIA
Vendégek és vendéglátóik a resicabányai
lelkészbeiktatáson

A VI. Szombati-Szabó István Nemzetközi
Szavalóverseny első díjasai: II-IV. osztályosok:
Bányai Kitti; V-VI. osztályosok: Kovács Bog-
lárka; VII-VIII. osztályosok: Tóth Dorottya;
Középiskolások: Farkas Márta Brigitta;
Felnőtt kategória: Tóth Rózsa; Közönség-
díjas: Gergely Tímea. 

Lelkészbeiktatás Resicabányán



4 MEMENTÓ Harangszó

Az iskolaalapítás, az egyházmegye ügyei-
nek irányítása, a lelkészi feladatok végzése
mellett már 1903-tól tagja volt Nagyvárad
város törvényhatóságú bizottságának. Lakos
Lajos: Nagyvárad múltja és jelenébõl címû
könyvében felsorolja akkori (1904-beli) vi-
lági funkcióit: a törvényhatósági bizottság-
ban tagja volt a központi választmánynak, a
közegészségügyi, iparoktatási, temetõfel-
ügyelõi, vámellenõrzõ bizottságoknak és
börtönvizsgáló-, erdei kihágás-albizottsá-
goknak. Ezenkívül a Szigligeti Társaság vá-
lasztmányi tagja és a nagyváradi Hitelbank
igazgató elnöke is volt. Egyházi jellegû tár-
sadalmi szervezet volt a Protestáns jótékony-
sági egyesület, amelynek alelnöke volt, s
1906-ban õ hozta létre és vezette a
Református kört. 

A világháború kitörését megelõzõen,
mintegy záróakkordként az addig végzett
békés építõ munkájának, 1914. április 17-én
ünnepelte a bihari református egyházme-
gye közgyûlése Sulyok István 25 esztendõs
nagyváradi lelkészi jubileumát. A Nagyvá-

radi Napló 1914. április 18-i száma így írt az
ünnepélyrõl: „Sulyok Istvánt, az igazi lévitát
ünnepelték… Sulyok Istvánban az öntudatos,
erõs polgárt, a világosság bajnokát, a haladás fák-
lyavivõjét csodáljuk.” 

A Királyhágómelléki Egyházkerület lét-
rehozásában, a területén élõ magyar refor-
mátusok összefogásában, irányításában
Sulyok Istvánnak meghatározó szerepe
volt. Az egyházkerület fenntartása, állami
elismertetése, mûködtetése viszont állandó
küzdelmet igényelt, s mindig a megszünte-
tés, a törvényen kívül helyezés veszélye
fenyegette. A román nemzeti államnak nem
volt érdeke, hogy a határmenti megyékben
élõ magyar reformátusság egységes vezetés
alatt álljon, sõt, mindvégig különféle mód-
szerekkel igyekezett ezt megakadályozni.
Ebben a törekvésben sajnálatos módon,
közvetve a református egyházi vezetõk egy
része is segítette az államot, azzal, hogy
nem zárkóztak fel egységesen Sulyok István
mellett, hanem különbözõ más szervezési
megoldást akartak, illetve más személyeket
szerettek volna a létesítendõ egyházkerület
élére állítani.

1920 szeptemberében a Budapesten tar-
tott egyetemes (országos) református zsinat
határozatot fogadott el, mely szerint „megen-
gedi a zsinat azt, hogy a szétszakított egyházke-
rületekben az ott élõ egyházkerületi fõjegyzõ,
illetõleg hivatali korra nézve legközelebbi esperes
és a hivatali korra legidõsebb egyházmegyei gond-
nok az egyházkerületi elnökségnek, – a szét-
szakított egyházmegyéknek az elnökségtõl elszakí-
tott részein pedig az elszakított területen élõ leg-
idõsebb lelkészi és világi tanácsbíró az egyházme-
gyei elnökségnek jog- és hatáskörét gyakorolják.”

1920. október 20-án Sulyok István e hatá-
rozat alapján értekezletre hívta össze Nagy-
váradon a püspök nélkül maradt Romániá-
hoz csatolt református egyházmegyék képvi-
selõit, hogy a zsinati határozat szellemében
egy új egyházkerület szervezésérõl döntse-
nek. Ezen az értekezleten csupán kilenc sze-
mély jelent meg, több egyházmegye nem
képviseltette magát, de a megjelentek meg-
bízták Sulyok István bihari esperest és
Domahidy Elemér nagybányai fõgondnokot,
mint hivatalukra nézve legidõsebb tisztség-
viselõket az ideiglenes egyházkerület meg-
szervezési munkálatainak elvégzésével.

1920. december 14-én Nagyváradon
közgyûlést tartottak, amely kimondta, hogy
a Romániához csatolt békés-bánáti, bihari,
érmelléki, Máramaros-ugocsai, nagybányai,
nagyszalontai és szatmári egyházmegyék
Sulyok István esperes és Domahidy Elemér
fõgondnok vezetésével létrehozzák a Ti-
szántúli Református Egyházkerületet (való-
jában csak rész egyházkerületet). Ezután
több értekezlet, közgyûlés, tanácskozás kö-
vette egymást és kiderült, hogy egyes egy-
házmegyék vezetõi inkább az erdélyi

egyházmegyéhez való csatlakozást akarják,
mások Sulyok István püspökké választását
ellenezték.

1921. április 17-én az Erdélyi Egyházke-
rület Octavian Goga vallás- és mûvészet-
ügyi miniszterhez intézett levelében egyér-
telmûen kinyilvánította véleményét, hogy
az erdélyi püspök nagyfontosságú hivatalát
képtelen volna teljesíteni, „ha a Királyhágón
túli nagy területen többnyire szétszórtan fekvõ
egyházakat is ide csatolnák. Különben is a Ki-
rályhágón túli körülbelül 200 anyaegyház és a
hozzájuk tartozó leány-, fiók- és szórvány egyhá-
zak több mint 200 ezer lelkének felügyelete és lel-
ki gondozása bõséges munkát ad egy püspöknek,
illetõleg egyházi fõhatóságnak. Ezen oknál fogva
tisztelettel kérjük, méltóztassék azon lenni, hogy
a Királyhágón túli egyházközségek külön ke-
rületté szervezkedjenek.”

Sulyok István e levél tudomásvétele
után 1921. július 6–7-én (más forrás szerint
július 7-8-án) Bukarestben tárgyalt Goga
miniszterrel és Paul Ionescu vezérigazgató-
val (államtitkárral).

1921. augusztus 16-án Nagyváradon a
fentebb már felsorolt hét egyházmegye kép-
viselõi értekezletet tartottak, amely átala-
kult kerületi közgyûléssé, és a 2-es számú
határozatában kimondta: „Közgyûlésünk a
«Tiszántúli református egyházkerülettõl» Romá-
niához csatolt területén lévõ egyházmegyék véle-
ménynyilvánítása alapján az Egyházi Törvény I.
törvénycikkelye 60. paragrafusában foglalt ren-
delkezésnek megfelelõen «Királyhágómelléki re-
formátus egyházkerület» elnevezéssel új egyház-
kerületet alapít, és az E. T. I. t. c. 62. paragrafu-
sának f. pontja értelmében elrendeli püspöknek,
egyházkerületi fõgondnoknak, 3 lelkészi, 3 világi
tanácsbírónak, 1 lelkészi, 1 világi fõjegyzõnek, 1
lelkészi, 1 világi jegyzõnek a presbitériumok álta-
li választását. (…) A beérkezett szavazatok ha-
tárnapjául közgyûlésünk 1921. október elsõ nap-
ját tûzi ki.”

KUPÁN ÁRPÁD

JÓZSA MÁRTA

Éjszakai keringõ
Az éjszakák, az éjszakák
a csend talpa táncolja át
faliórán inga ing
bong: bing-bang-bing,
mit a csend leint,
széken szunnyad egy ing,
szemre álom rálegyint,
a föld forog
a nap kering
az Úr óva int
megint, megint
Õ jóra int,
pár tévelygõ gondolat
virrasztva elcsalogat
a csendre rákacsint
fej talán rábólint
éj kék rokolyája ring
rokona a rozmaring
olyannak tûnik, mint
ha simogatnál hermelint,
órán inga ing
a föld forog
a nap kering
az Úr rábólint
megint, megint
a jóra int
csendben áldást hint
s lám bent és kint
táncol a csend,
mint elmerengõ
nyugodalmát zengõ
éjszakai keringõ.

AZ ÉPÍTŐ ÉS EGYHÁZSZERVEZŐ PRÉDIKÁTOR (2.)

150 éve született Sulyok István 



ból új orgona épült. Vasárnap a laskói gyü-
lekezetben Csomay Árpád prédikált, én pe-
dig megtisztelve éreztem magam, hogy
Sztáray énekeket kísérhettem az orgonán.
Tudtam, ez már nem a régi hangszer, csak a
kicsi cégtáblát néztem megindultan: Angster
József pécsi orgonaépítõ mester. A robusztus
karzatgerendákon ijesztõen fekete az égés
nyoma. 

Újabb megdöbbentõ adalék hiányos,
elfelejtett egyháztörténeti tanulmányaink-
hoz. Az énekes reformátor, Sztáray Mihály
templomában vagyunk. Valamikor hegedû-
szóval biztatta, hívogatta a Duna-Dráva ár-
területein törökök elõl bujdosó magyarjait.
A magyar reformáció bölcsõje volt valaha ez
a vidék. Volt… A 800 férõhelyes laskói
templomnak mára alig 400 híve lehet, össze-
sen harmincan hallgatják a vendég igehir-
detõ evangéliumi biztatásait. A fiatalság
egész Baranyából elment a háború alatt.
Csáti Szabó Lajos lelkipásztor, ellentétben
néhány szolgatársával, nem hagyta el fe-
nyegetett gyülekezetét, fiukat hónapokig
rejtegették; ha õket baj érné, legalább a gye-
rek életben maradjon. A szerény, házias
tiszteletes asszonyból a féltõ szívû anya, es-
peres úrból a szittya kemény magyar lelkész
beszél. A ki tudja hányadszor kimondott
keserûségben oldódnak az alig feledhetõ
rémségek emlékei. Lajos fiúk már jól kép-
zett, kiváló humorú fiatal lelkipásztor.

Laskó után Várdarócra, majd Belyére
igyekszünk, ahol szintén Csomay Árpád
szolgál Igével. A régi parókia egyik szobájá-
ban kialakított gyülekezeti teremben gyûl-
nek össze tizenketten istentiszteletre. Kettõs
Béla gondnok úr mutatja a kialakított kony-
hát. A száz lelkes gyülekezet e hajlékában
szeretnék a gyermekeket összegyûjteni,
hogy magyarul tanítgassák õket. Az udvar
hátsó részében ott áll a templom, csonka
toronnyal az ég felé. Belépek az ajtó nélküli
ajtón: tetõ, famunka, karzat, szószék sehol.
A padlókövek között lassan kaszálható a
gaz. Csak a feketés téglafalak. Félelmetes.
Ezt is felgyújtották a háború idején. Ha
igaz, a horvát állam támogatásával újjáépül-
het ez is. De mikor?

Vasárnap délután Harasztiban szolgá-
lok. Itt más a helyzet. Templom, parókia
szépen rendbe téve. Pozsár János gondnok
már a lelkészi állás betöltése elõtt igyekezett
menteni a menthetõt. A karzat alatt meg-
mentett, értékes kazetták, az udvaron régi
idõket idézõ fából épített magtár, góré,
megmentve az enyészettõl. A templom mel-
lett közösségi ház és falumúzeum lesz.
Szenn Péter fiatal lelkipásztor és lelkész
felesége a negyedik gyermeküket várják. A
déli álomból ébredezõ három apró, ba-
rátságos szõke gyerek jobb kedvre derít. A
tiszteletes a Történelmi Vitézi Rend tagja,
bajtársak vagyunk hát. 

Negyedórányi késéssel kezdõdik a má-
sodik istentisztelet, Eszéken, Andel Ilona
lelkész gyülekezetében. Keveset látunk a
szintén háború nyomait viselõ városból.
Még akad szétlõtt, leégett épület. Tízen hall-
gatják az igét, valamennyien idõsek, ketten
is mankóval. Jézus visszajövetelérõl szólok.
De jó lenne, ha hamar visszajönne, mert ak-
kor megszûnne könny és fájdalom, igazság-
talanság sötétség. Popper Péter gépkocsive-
zetõnk méltatja utána ezt a „telitalálatos”
igét. Õ a háború után már járt erre, muto-
gatta a házakat, amelyek falait szitává lyug-

gatták a géppuskagolyók. Tizenkét évvel
késõbb még több helyen táblákat látunk az
utak szélén: „vigyázat, aknaveszély!”. Mond-
ják, nem olyan veszélyes, mert a vadak már
rászaladtak volna, ha lennének, de azért a
bokrosba senki se merészkedik. Majd csak
elérkeznek ide is a különleges aknakeresõ
jármûvek. Egy országot kell itt aknátalaní-
tani, és mi nehezebb, néhány millió ember-
szívet. Szenn Pétertõl megtudjuk, a sorvadó
magyar reformátusság külön gondja, hogy
a háború után megjelentek a nyugati té-
rítõk, akik száz német márkáért árulták a
nazarénus üdvösséget. Sokan el is hagyták
õsi kálvinista hitüket. A baranyai maradék
reformátusság pedig két táborra szakadt. 

Szombat este Karancson vacsorázunk,
Baranya leghíresebb etno-vendéglõjében.
Darko Tursic, horvát származású magyar
lelkész otthonosan mozog e pezsgõ, igazi
balkáni kavalkádban. Sok vendéget hoz ide,
hiszen Baranya nem annyira falu-, inkább a
háborús turizmus vidéke manapság. Szerb,
horvát, albán nóta járja sorba. Az elegáns
népi zenekar tiszteletünkre elhúzza a Kék
ne felejts nótát és az elmaradhatatlan Aká-
cos út, ha végig megyek rajtad én-t. Mellet-
tünk a sarokban egy népies öltözetû atyafi
üldögél, német, osztrák kalappal. Negyven
éve csak kólát fogyaszt.

Hétfõ délelõtt még bõven van idõnk
újabb utakra. Sepse és szórványai Darko
barátunk birodalma. Tegnap már jártunk
itt. Mari nénénk pincéje sok száz liter jó
baranyai nedûjét kóstoljuk. Míg fõ a babgu-
lyás, szemlét tartunk a templomban. Rég
nem volt benne istentisztelet. A templom

közepén ott maradt a jászolbölcsõnek szal-
mával kibélelt fatekenõ, mellette kifordult
karú játékbaba, eldobott messiásgyermek-
ként bámul halottas üvegszemével. Le sze-
retnék ülni néhány csendes percre imád-
kozni, mint mindenütt, ahol megfordulok.
Nem tudok. 

Egy-két száz méternyire a templom fö-
lötti dombon a temetõ. Széles betonjárda
vezet a temetõ végéig, ezen tolják az erre a
célra készített koporsószállító alkalmatossá-
got. Hosszú soron, fával sûrûn benõtt teme-
tõ. Csak a járdáról olvasom a márványkö-
vek alatt nyugvók nevét. Magyar nevek,
honvédek, vitézek. A végén, az új teme-
tõben vaskos márványköveket találunk,
némelyik sírhely beton helyett szintén már-
ványlapokból van kirakva. Néhány már-
ványba lézertechnikával bevésett, életnagy-
ságú arckép. Itt nyugszanak a magyar Bözsi
nénik és Józsi bácsik. Ha már az élõ Isten
egyházára nem költenek, legalább a temetõ-
ben legyenek halhatatlanok…

Darko Tursic gyülekezetében Farkas
Antal szolgált vasárnap, ugyancsak a gyüle-
kezeti teremben, ahol összesen tizennyolc
szék és két, fal melletti templomi pad bõven
elegendõ a ritkán érkezõ „megfáradtaknak
és megterhelteknek”. Pedig azok õk, szegé-
nyek. Végig az az érzésem e napokban, itt
folyik el az életerõ a népünkbõl, Mohácstól
negyven-ötven kilométernyire. A roskado-
zó falu központjában gondozatlan turulma-
daras emlékmû áll, elején a magyar hon-
védek neveivel, oldalára az egykori Tito-
partizánok nevei kerültek. Itt legalább bé-
késen megférnek egymás mellett a nációk.
Farkas Antal szolgál még e vasárnapon Pél-
monostoron, ahol kisbusszal hozzák egybe
a soványka gyülekezetet és a néhány refor-
mátust számláló nagybodolyai szórvány-
ban, ahol összesen hét ember hallgatja az
Igét. Negyedszerre Karancson szolgál, ahol
életesebb gyülekezet van. Hajek János tisz-
teletes apjától örökölte a nyájat. Húsvétkor
a gyülekezet 72 százaléka volt templomban.
Látszik a gondos gazdaszellem. Templo-
muk körülállványozva, felújítás alatt. Hajek
saját szõlõültetvényének borából kínál ben-
nünket. Valamibõl élni kell. Baranya talán
Boranyja volt hajdanán...

Nem hagyhatjuk ki napi kószálásunk-
ban Hercegszõlõst. A település bejáratánál
impozáns reklámépítmény jelzi, a baranyai
történelmi borvidéken járunk. Református
temploma felújítás alatt, de még siralmas
állapotban. Egy darab faragott deszka, egy
régi pad része hever a földön. Csomay
Árpád felveszi, haza hozza. Ereklye az egy-
kori református zsinat történelmi helyérõl.

E négy nap, valóságos történelmi és
egyháztörténeti tanulmányként sûrûsödik
bennünk. Laskón barátságos, egyházát
szeretõ gondnok és presbitérium gondosko-
dik a búcsúebédrõl, bizakodóak a jövõben.
Elindulunk, s még felnézek a toronyra, a
gólyafészekre. 

Farkas Antal várad-velencei lelkipásztor 
vasárnap a sepsei gyülekezeti teremben hirdette
Isten megtartó igéjét
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BARANYAI ÉLMÉNYEK
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL



FÜLE LAJOS

Presbiterek

Kinek a lelke vágyik a fényre,
kinek kenyere az Úr Igéje,
és kenyerébõl másnak is szel,
az presbiter.

Kinek van szeme a más bajára,
kinek van füle a más jajára,
a tennivalóit így méri fel,
az presbiter.

Ki másnak vermét sohasem ássa,
aki keresztjét nem teszi másra,
a mások terhét így veszi fel,
az presbiter.

Kinek a templom kegyelem háza,
otthon van benne maga, családja,
bár mindenütt az Úrra figyel,
az presbiter.

Aki hitét örömmel megvallja,
mind presbiter, bár nem az a rangja,
de kedves élet Isten elõtt:
megáldja és megszenteli õt.

6 PRESBITER Harangszó

A Zilahi Egyházmegye Presbiteri Szö-
vetsége a festõi környezetben fekvõ Hid-
almáson tartotta tavaszi konferenciáját
május 16-án. A szervezõi, házigazdai te-
endõket a Zilah-belvárosi presbitérium
vállalta.

A kicsiny hidalmási református gyüle-
kezet apadóban van, de a megmaradt lelkes
tagok bátran néznek szembe a jövõvel. A
Zilahi Egyházmegye felvállalta sorsuk
egyengetését, korszerû ifjúsági központot
alakítva ki a parókián.

A mintegy 80 küldött részvételével zajló
konferencián nyitó áhítattal Püsök Sándor
Csaba, a Zilah-belvárosi gyülekezet lelki-
pásztora szolgált. Ezt követõen Vincze János,
a Zilahi Egyházmegye Presbiter Szövet-
ségének elnöke köszöntötte a jelenlévõ kül-
dötteket és a meghívott vendégeket. Bogdán
Zsolt, a Zilahi Egyházmegye esperese a
presbiteri képzések és -bibliaórák fontos-
ságára hívta fel a jelenlévõk figyelmét, me-
lyek hozzájárulnak a presbiteri öntudat el-
mélyüléséhez. Szó esett az európai parla-
menti választások, az összefogás jelentõségé-
rõl, a magyar érdekek közös képviseletérõl. 

A konferencia elsõ elõadását dr. Zabán
Bálint Nagyvárad-velencei segédlelkész
tartotta: Kálvin és a presbiteri hivatás címmel.

Elõadása elején szó esett a presbiteri hivatal
ó- és újszövetségi magalapozottságáról,
valamint a Kálvin János által visszaállított
presbitériumok szerepérõl és jelentõségérõl.

Ezt követõen Értéket közvetít. Sajtó az örök-
kévalóság jegyében címmel Fábián Tibor, a Ha-
rangszó felelõs szerkesztõje az egyházi saj-
tóról tartott elõadást. Értekezése elején szét-
osztotta a lap néhány utóbbi számát, mintegy
mondandója gyakorlati alátámasztásaként. 

A keresztyén lapok a fogyasztói társada-
lomban hírgyárakként mûködõ, a manipulá-
cióra és eladásra épülõ média mellett üdítõ
kivételt, a békesség kicsiny szigetét jelentik –
mondta az elõadó. Szó esett a világi sajtóban
használt manipulációs trükkökrõl, amelynek
célja a figyelemfelkeltés, sõt a médiafüggõ-

ség. A média káros hatásai  ellenében tuda-
tosan válasszuk ki, mi az ami jó, nevel, infor-
mál, jótékonyan szórakoztat és mi az, ami
már káros – tanácsolta Fábián Tibor.

A világi sajtó aktualitásból él, míg az
egyházi az örökkévalóság jegyében. A világi
sajtó e világi hatalom míg az egyházi sajtó
Krisztus missziói parancsának tollával szol-
gáló tanítvány. Ellenben mindkettõ infor-
mál és annak a közegnek az életét tükrözi
vissza, amely olvasótáborát alkotja – hang-
zott el az elõadásban. Szó esett arról is, hogy
bár a Harangszó két éve megújult arculattal
és sokrétû, bõ tartalommal jelenik meg,
mégis akadnak egyházközségek, ahol kevés
elõfizetõje van a lapnak. Év elején létrejött a
lap internetes oldala is, melyet ezalatt bõ 15
ezren olvastak a világ minden részébõl.

Az elõadások után László Kálmán, Egy-
házkerületünk Presbiteri Szövetségének el-
nöke kitért az elõttünk álló presbiteri válasz-
tásokra, azok jelentõségére és lebonyolítására.

A konferenciát követõen a lelki táplálék
után a test táplálására is sor került a Hidal-
mási Református Ifjúsági Központban, ahol a
szorgos kezek által elkészített bográcsgulyás
került az asztalra. A felújított központban
még érzõdött a friss festés szaga, látszott,
hogy az elmúlt napokban megfeszített mun-
ka folyt, hogy méltó körülmények közt fo-
gadhassák a konferencia résztvevõit.

TÓTH ZSIGMOND

A konferencia témái sokak érdeklődését felkeltették

Presbiteri konferencia Hidalmáson

Ki a jó presbiter? Igen sokszor és igen sok
helyen megfogalmazódik ez a kérdés.
Utána a kérdés tovább folytatódik: milyen a
jó presbiter?

Erre a kérdésre részben választ ad Füle
Lajos: Presbiterek címû verse. Ez igen jó irány-
mutató, azonban a mai kesze-kusza világunk-
ban ez a válasz sajnos nem ilyen egyértelmû.
Nem egyértelmû azért, mert a presbiteri szol-
gálatra való alkalmasság nem határozható
meg egy rövidke mondatban, vagy versben.
Ennek az alkalmasságnak a megítélésében to-
vábbá vannak olyan sajátos „területi sajátos-
ságok”, hogy az a jó presbiter, aki mindig ak-
tívan kiveszi a részét mindennemû gyüleke-
zetbeli munkában, legyen az kaszálás, vagy
éppen udvar takarítás. Ezen munkák elvég-
zése, ami a gyülekezeti élet szerves része, nem
csak a presbiter, hanem minden Egyházát
szeretõ ember szíve kötelessége kellene, hogy
legyen. Még véletlenül sem kívánom e mun-
kák nagyságát és fontosságát kisebbíteni, sõt
maximális köszönet érte, azonban a presbitert
elsõsorban, a cselekedetei és a hite teszi alkal-
massá a szolgálat ellátására.

Igazán csak az alkalmas a presbiteri
szolgálatra, akit erõs hite indít e feladatra,
és aki példamutató keresztyén életet él. Az
igazi keresztyén ember tudja és vállalja,
hogy a házfala üvegbõl van, hiszen a sze-
mélyes életmód, a Krisztus-követõ életvitel
mindent elárul a keresztyén emberrõl.

Minden presbiter számára világossá kell
válnia, hogy a belsõ meggyõzõdés, teljes
elszántság, hiteles élet és jól látható istenhit
nélkül semmit nem ér a szolgálat. 

A jó presbiter az, aki együtt tudja kezel-
ni a gyülekezetben folyó munkákat a saját
példamutató mindennapi életével.

Védi az egyházközséget az elõkerülõ kül-
sõ és belsõ támadásoktól, hiszen a mai furcsa
szabadságot élõ világunkban annyi-annyi kí-
sértés és csapda fenyegeti a hívõk közösségét.

Védeni kell a szokásokat, a liturgiát, a
lelkészeket és a híveket. A gyülekezeti in-
gatlanokat, múltunk szemmel látható örök-
ségét is gondozni, védeni kell, s ezzel együtt
kell megvédeni hittestvéreinket az idegen
behatásoktól, téves, szektás jelenségektõl és
evangéliumunkhoz méltatlan tanításoktól. 

A presbiter, mint jó világi vezetõ a lel-
kész méltó és egyenrangú társa kell, hogy
legyen. A jó presbiternek a gyülekezet moz-
gató rugójának, szervezõ indítványozó és
az újra fogékony emberének kell lennie.

A jó presbiternek úgy kell élnie és elfog-
lalni helyét a gyülekezetében, hogy méltó
legyen, Pál apostol elsõ levelében a Timó-
teushoz írtakhoz: „A vezetésben bevált pres-
biterek kétszeres megbecsülést érdemelnek:
elsõsorban azok, akik az igehirdetésben és a
tanításban fáradoznak”. 

KALINCSÁK FERENC

A presbiter helye a gyülekezetben



Dr. Csohány János professzor a magyar reformá-
tusság körében az egyháztörténet egyik legna-
gyobb élõ tudósa. Bojtor István ny. református
lelkipásztor javaslata nyomán a 75. születésnapján
emlékkötettel köszöntik a professzort 21-en azok
közül, akik az általa vezetett Doktorok Kollégiu-
ma Egyháztörténeti Szekciójában munkálkodtak
az elmúlt években, évtizedekben. Ezért az ünnepi
kötet a „Tanulmányok Prof. Dr Dr. Csohány
János tiszteletére” címet viseli. 

Akik tehát a nemes gondolatot megvalósí-
tották írásaikkal: Bellágh Rózsa, Benke György,
Bojtor István, Dienes Dénes, Fábián Tibor, Higyed
István, Hörcsik Richárd, Keresztes Hajnalka, Kis
Sándor, Kiss Endre József, Kováts Dániel, Ladá-
nyi Sándor, Martoni Molnár Sándor, Molnár
Sándor Károly, Pótor Imre, Sándor Balázs, Szabó
Zoltán  József, Szalkay Róbert, Tóth Albert, Varga
Gábor és Várady Zsolt. A szövegek lektorálásában
Tusnády László, a kötet ajánlásának megírásában
Fehér József mûködött közre, a szerkesztés mun-
káját pedig Kovács Dániel végezte el. 

A sokszerzõs kötet a maga 272 oldalával ter-
mészetszerûleg sokféle, sokszínû írással megy
elébe az olvasói érdeklõdésnek. Van közöttük
alkalmi elõadás, évfordulóhoz kötött, tematikus, a
fiókból elõvett régebbi írás, nem szorosan a
históra-írás jegyében született, vagy kifejezetten
ebbe a könyvbe szánt esszé és szubjektív vallo-
más. A témák következésképpen igen szerteága-
zóak: a Rákóczi-szabadságharc, a magyarázatos
Biblia, a hazai és a határon túli reformátusság
történetének epizódjai, neves tudós-tanárok alak-
jainak megelevenítése (Makkai László, Nagy
Géza, Tóth Endre), az uniós törekvések kora, Sá-

rospatak reformációja, az ónódi országgyûlés, a
48-as szabadságharc, az 1950-es évek egyházi vo-
natkozásai, egy magyarországi német református
közösség története, a hatalom és vezetés az egy-
házban, a hazai kegyességtörténet egy-egy sze-
mélyisége, vagy az egyéni emlékezések az Egy-
háztörténeti Szekcióról és Csohány professzorról,
más tárgyú munkákkal együtt, három tematikus
egységbe szerkesztve férnek meg nagyszerûen
egymás mellett. 

A gyûjtemény természetesen az ünnepeltre
összpontosít: megismerhetjük belõle életrajzi ada-
tait, szakirodalmi munkásságának bibliográfiáját
és szemlélhetjük családi, hivatali és portré-fotóit. 

A kötet a Kazinczy Ferenc Társaság kiadá-
sában jelent meg elnöki ajánlással, mely Társa-
ságnak Csohány professzor is tagja. Függeléké-
ben olvashatjuk a szervezet profiljába illeszkedõ,
s az eddigiekben megjelentetett évkönyveinek, so-
rozatainak és egyéb kiadványainak címjegyzékét. 

A külsõ megjelenésében is tetszetõs könyv
többszörösen jó példával jár elõl: egy kicsiny
szakmai csoport összefogásának gyümölcse; töb-
bek önzetlen munkáját dicséri. Bizonyságot tesz
arról, hogy érdemes tisztelet adni az elõttünk
járóknak, a bennünket tanítóknak, s ugyanakkor
felhívni a figyelmet egy sajátos értékekben
gazdag életmûre, mely a közvélemény reflektorfé-
nyébe ritkán kerülve, szinte rejtve marad a szé-
lesebb nyilvánosság elõtt, s aminek a megmuta-
tásával voltaképpen Istennek adunk dicsõséget, s
amellett, hogy egyik tudósunk elõtt tisztelgünk,
ezzel együtt önmagunkat, egyházunkat, nemze-
tünket becsüljük meg.

KISS ENDRE JÓZSEF
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Sokan szerették,
sokunkat szeretett
Ezzel az üzenettel
adták tudtul a Koltó-
katalini gyülekezet-
nek, hogy elhunyt
Filó Katalin Ilona, a
budapesti Fazekas
Mihály Gimnázium
nyugalmazott ma-
gyar nyelv és iroda-
lom tanárnõje, az
MDF egykori alel-
nöke.

Azt kérdezheti a kedves olvasó, meny-
nyire van hírértéke e gyászjelentésnek egy-
házkerületünk gyülekezeti lapja számára?
Annyiban, amennyiben sikerül életének,
személyiségének, hitbõl fakadó szolgáló
szeretetének néhány villanása által ember-
közelbe hoznom õt úgy, mintha mindnyá-
junk személyes ismerõse lett volna.

Akkor jött, amikor nem volt „divatban”
Erdélybe s a Partiumba járni. Amikor nem
az etnobiznisz, hanem az együvétartozás
érzése határozta meg õ és a hozzá hasonlók
közeledését. Amikor meztelenre vetkõztetés
járt országhatárunkon, ha valaki szellemi,
lelki értéket próbált ajándékba hozni. Õ
nem rácsodálkozott, hogy milyen szépen
beszéljük anyanyelvünket, hanem példa-
ként állította diákjai elé. Megszállottan sze-
rette és énekelte népdalainkat.

A „te barátod az én barátom” szellemé-
ben ajtaja mindig nyitva állt azok elõtt, akik
kétévenként ellátogathattak a székesfõvá-
rosba. Ezért fájt neki annyira 2004. decem-
ber 5-e is, s az, ha az egymást váltó kormá-
nyok nem kezelték helyén a határon kívül
rekedt testvérek sorsát.

A rendszerváltást követõen, a Haza és
Haladás Alapítvány elnökeként igyekezett a
lehetõségekhez mérten anyagi támogatás-
ban részesíteni a fontosnak tartott terveket.
Így támogatta a koltói gyülekezeti ház
építését, a katalini templom fûthetõvé tételét.
Nagysomkúton az omladozó parókia mellett
megállva (Szilágyi Domokos szülõháza)
prófétai lelkülettel döntött: itt, ahol egyre
fogy a magyar szó, a kövekre kell vigyázni,
hogy adott esetben õk kiálthassanak!

Tette mindezeket végtelen alázattal és
Isten iránti hálával úgy, hogy az evangélium
szavai szerint nem kürtöltetett maga elõtt.
Ilyen lelkülettel lehetne a manapság oly
sokat emlegetett árkokat betemetni, s ha-
táron inneni és túli véreinket egymáshoz
közelíteni.

Porsátora nyugodjon békében a feltá-
madás reménysége alatt.

VARGA KÁROLY

OLVASÓLÁMPA

Professor historicus ecclesiae

Egyházi könyvkiadók seregszemléje
Májusban tizenhetedik alkalommal került
megrendezésre a Szent István Könyvhét, a
keresztény szellemiségû könyvkiadók köny-
vünnepe. A Ferenciek terén huszonkét,
Makovecz Imre által tervezett jurta-sátorban
34 könyvkiadó várta az érdeklõdõket. A
résztvevõ kiadók az ország számos térségét
képviselték, Budapesten kívül Szegedrõl,
Pannonhalmáról, Kecskemétrõl, Kiskunfél-
egyházáról, sõt Erdélybõl és Délvidékrõl is
érkezett egy-egy könyvkiadó. Az olvasókat
közel hétezer kiadvánnyal, köztük 86
könyvheti újdonsággal várták a kiadók.
Irodalmi, lelkiségi, teológiai, történeti és
filozófiai mûvek egyaránt megjelentek. 

Ízelítõ a gazdag kínálatból: Ha valaki
meg szeretné ismerni a magyar nemzet hitét
és kereszténységben gyökerezõ gondolkodá-
sát, nem találna megfelelõbb kalauzt eleink
imádságainál. A Tiszták, hõsök, szentek címû
kötetben Szent Istvántól napjainkig jeles tör-
ténelmi, közéleti személyiségeink – Szenczi
Molnár Albert, Bethlen Miklós, Zrínyi Miklós,
Bocskai István, II. Rákóczi Ferenc, Mikes
Kelemen, Széchenyi István stb. – imádságai
olvashatók.

Nemeskürty István: Magyar századok.
Gondolatforgácsok a nemzet életrajzához –
így jellemzi könyvét a szerzõ. A tõle megszo-
kott leleménnyel és éleslátással követi nyo-
mon nemzetünk életének meghatározó törté-
nelmi eseményeit, az államalapítástól nap-
jainkig, hogy kikutassa: Miért szûnt meg ál-
lamiságunk 1541 után, hogyan alakult újjá és
lett rövid ideig sikeres 1920-tól, hogyan s
miért szolgáltatta ki magát két világhatalom-
nak, s 1989-tõl miért nem sikerül a nemzet
államának egységes országgá válnia?

A Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg
Csókay András: Lélekjelenlét. Az ismert agy-
sebész professzor a magyarság sorsával
kapcsolatban kifejtett gondolatait, újságcikkeit
adja közre. Mindörökké, Erdély címmel látott
napvilágot Szervátiusz Tibor Kossuth-díjas
szobrászmûvésszel készült beszélgetõ kötet. 

Végezetül, de nem utolsó sorban megje-
lent Böjte Csaba atya kötete Ablak a végte-
lenre címmel, melyben Csaba testvér gondo-
latai olvashatók Istenrõl, vallásról, életrõl és
emberrõl.

FRIGYESY ÁGNES
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TÕKÉS LÁSZLÓ
KAPJA AZ IDEI TRU-
MAN-REAGAN EM-
LÉKÉRMET. Az ame-
rikai Kommunizmus
Áldozatainak Em-
lékhelye Alapítvány
idén Tõkés Lászlót

tünteti ki a Truman-Reagan Szabadságérem-
mel. A kitüntetést évente olyan személynek
vagy szervezetnek ítélik oda, aki/amely
tanúbizonyságát adta egy életre szóló elkö-
telezettségének a szabadság és a demokrácia
elõmozdítása, valamint a kommunizmus és
a zsarnokság minden formájával szembeni
ellenállás mellett. Tõkés László „rendületle-
nül támogatja a szabadságot és a demokrá-
ciát szerte a világon, és kulcsszerepe volt ab-
ban, hogy Romániában 1989-ben véget ért a
kommunizmus” – áll abban a levélben,
amelyben meghívják az erdélyi magyarok
európai képviselõjét a Washingtonban, júni-
us 16-án sorra kerülõ díjátadásra. Ezideig
többek között Václav Havel, Lech Walesa, és
II. János Pál pápa részesültek a magas kitün-
tetésben. Magyar részrõl legutóbb 2007-ben
Horváth János, a Fidesz országgyûlési kép-
viselõje, 2002-ben pedig Orbán Viktor, a
Fidesz elnöke nyerte el a díjat.

ANYÁK NAPJA KRASZNÁN. Mily szépen,
édesen hangzik anyanyelvünkön a szó:
édesanyám. Mily boldog az érzés és a tudat,
míg személyesen mondhatjuk szemébe:
édesanyám! Ilyen értelmû ünnepségben
részesült mindaz, aki részt vett Krasznán az
anyák napi ünnepségen, a több száz éves
mûemlék-templomban. Kovács István lelki-
pásztor igehirdetésében – a Mt 12,46-48
alapján – elhangzott a kérdés és felelet: ki
az anyám? Hallottunk sok történelmi és iro-
dalmi édesanyáról és arról a kislányról is,
aki a kérdésre így felelt: a mindenem. 

Mily boldogok, áldottak az ilyen anyák!
Akik mindent feláldoznak gyermekükért.
Ezt hallottuk abból a gazdag mûsorból is –
ugyancsak Kovács István szervezésében,
amit a gyermekek és ifjak adtak elõ. Felnõtt
vegyeskarunk, Fehér Mihály karnagy irá-
nyításával köszöntötte az édesanyákat.
Csoda-e, ha örömkönnyet csalt az ünnepély
az édesanyák, nagyanyák arcára?! 

Légy boldog, édesanya, hogy mi is bol-
dogok lehessünk!

VÉR ISTVÁN

A HIDALMÁSI REFORMÁTUS IFJÚSÁGI
KÖZPONT. Szeretettel ajánljuk figyelmük-
be a Zilahi Református Egyházmegye Ifjú-
sági Központját Hidalmáson. A ház nyári
idõszakban (május 15-tõl szeptember 30-ig)
fogad vendégeket – rendszeresen lakott,
kipróbált táborhely. 

Hidalmás könnyen megközelíthetõ mû-
úton. Remek kirándulóhelyek fekszenek a
környéken, elérhetõ közelségben (a zsibói
Wesselényi-kastély és a botanikus kert,
Bánffyhunyad, Csucsa, Sztána, a Vigyázó-
csúcs és a Sárkányok kertje). 

A házban 50 személy számára tudunk
szállást biztosítani, valamint sátorozási lehe-
tõség is van, bekerített, gondozott területen. 

A földszinten és az emeleten is található
vécé, kézmosó, férfi és nõi zuhanyzó, hideg
és meleg víz. Konyhánk fel van szerelve
hûtõszekrénnyel, mikrohullámú sütõvel és
gáztûzhellyel, valamint 60 személy számára
konyhai eszközökkel. 

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.

8 HÍRVIVO Harangszó

A tévével, video- és dvd-lejátszóval ellá-
tott, 40 személy befogadásra alkalmas nap-
paliban elõadásokat, illetve közös foglalko-
zásokat, megbeszéléseket, áhítatot lehet tar-
tani. A nagy fedett terasz szintén alkalmas a
csoportos tevékenységekre. A felgyülemlett
energiákat a kézilabda- és futballpályán le-
het levezetni. 

Külön kérésre mikrobuszt, szakácsot,
valamint idegenvezetõt tudunk biztosítani
a csoportok mellé.

Szeretettel várjuk! Elérhetõségeink:
Zilahi Református Egyházmegye Esperesi
Hivatala, 450010 Zilah (Zalãu), Kossuth u.
16 sz., Tel/Fax: 0260.661495. E-mail:
refespzilah@easynet.ro 

AZ IDEI EMI-TÁBOR EGYHÁZI RÉSZT-
VEVÕI. Augusztus 5. és 9. között ötödik
alkalommal szervezik meg Gyergyószent-
miklóson az Erdélyi Magyar Ifjak évrõl-évre
népszerûbb táborát. Az elmúlt évek hagyo-
mányaihoz híven vasárnap délelõtt ökume-
nikus istentiszteletre kerül sor Böjte Csaba
ferences szerzetes, Bartha József holtmarosi
református lelkipásztor és Rácz Norbert
kolozsvári unitárius lelkipásztor szolgálatá-
val. Csütörtökön Vincze Gábor történész
Az üldözött egyháztól az együttmûködõ egyhá-
zig címen az erdélyi és a magyarországi
református egyház 1945 utáni idõszakáról
tart elõadást. Idén is jelen lesz a táborban az
ökumenikus fesztiválmisszió Keskeny út el-
nevezésû sátora. A pénteki napon kerek-
asztal-beszélgetésre kerül sor Egyház és
nemzet címen – tudtuk meg Soós Sándor
EMI-elnöktõl. Szombaton Tõkés László
püspök, EP-képviselõ az erdélyi magyar
összefogás és 89-es rendszerváltás idõszerû
kérdéseirõl tart elõadást. 

F. T.

HIBAIGAZÍTÁS. Szerkesztõi tévedés foly-
tán a Sógor Géza, újdonsült Rorlész-elnököt
említõ képaláírás fölé testvérét, Sógor Árpá-
dot ábrázoló felvétel került 10. számunk 3.
oldalán. Az érintettek és olvasóink elnézését
kérjük. A szerk. 

Játékos kikapcsolódásra is van lehetőségük 
a hidalmási ifjúsági központ látogatóinak

„Napjainkban a szubjektivitás lett minden
mércéje, az ember istenné tette magát, ezért
eltűnik az értékrend, amely élhetővé teszi a
világot. A kereszténység válasza erre az, hogy
az alázat tarthatja egyben a világot, nem a gőg.
Az embernek szüksége van világnézetre, ezért
a modern kor egyik legnagyobb hazugsága,
hogy értéksemlegesen kell oktatni és nevelni.”

TŐKÉCZKI LÁSZLÓ

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS. „A mi esz-
tendeinknek napjai hetven esztendõ,
vagy ha feljebb, nyolcvan esztendõ, és
nagyobb részük nyomorúság és fáradság,
a mely gyorsan tovatûnik, mintha repül-
nénk.” Zsolt 90,10

Szomorú szívvel vettük tudomásul,
hogy az élet és halál Ura id. Balogh Lász-
lót, a Zsombolyai Református Egyházköz-
ség gondnokát, az említett zsoltár sze-
rinti alsó korhatár átlépése után, hosszú
szenvedések útján hazavezette. Hûséges
„végvári” szolgálatához fûzõdik a zsom-
bolyai leányegyház  újraszervezése, a je-
lenlegi imaház vásárlása, az egyházköz-
ség anyásítása, valamint az egymást gyak-
ran váltogató lelkipásztorokat  támogató
szeretete, anyaszentegyházunk és ma-
gyar népünk iránt tettekben gazdagon
megnyilatkozott áldozatkészsége. Isten
vigasztaló Szentlelkének ereje gyógyítsa
be szûkebb családjának halál ütötte se-
beit és rendeljen helyébe zsombolyai gyü-
lekezetünk élére hozzá hasonló õrállót. 

Kegyelettel és részvéttel a Temesvári
Református Egyházmegye nevében
Fazakas Csaba esperes, Pataki Károly
fõgondnok. 

IDÉZŐJEL


