
Öt éve indult útjára a Vasárnapi Iskola
mozgalom, amelynek lényege, hogy hét-
végeken, szombaton délután és – igény
szerint – vasárnap délelõtt foglalkoznak
a szórványban élõ gyermekekkel a határ
közeli településeken élõ pedagógusok. 

Jelenleg 18 partiumi települést (Mezõtelki,
Mezõtelegd, Pusztaújlak, Pósalaka, Felsõ-
derna, Nagyszalonta, Tenke, Gyanta, Bélfe-
nyér, Belényes, Belényesújlak, Magyarreme-
te, Várasfenes, Köröstárkány, Belényesson-
kolyos, Jánosfalva, Kisnyégerfalva, Bihar-
püspöki) látogatnak debreceni, karcagi, bé-
késcsabai és törökszentmiklósi tanítók és ta-
nárok, összesen félszázan. Elkezdõdött a fel-
vidéki munka is, oda Esztergomból és Szent-
endrérõl járnak pedagógusok.

Munkájukat önkéntes alapon, önzetlenül,
ellenszolgáltatás nélkül végzik, a költségeket a
Vasárnapi Iskola Alapítvány adományok, pá-
lyázatok útján igyekszik számukra biztosítani
(www.vasarnapiiskola.hu).       

Látogatunk olyan településeket, ahol
mûködik magyar iskola, bár többnyire csak
alsóban, összevont osztályokkal, és olyanokat
is, ahol a gyerekek egyáltalán nem tanulnak az
iskolában magyarul. Felsõdernán tapasztaltuk,
hogy nevüket sem tudják „magyarul” leírni:
Davidot írt, ékezet nélkül a kisfiú a kézmûves-

foglalkozás keretében készített képeslapra,
Ildikó helyett csupán Ildit a kislány, mert a k
betût nem ismeri. Elgondolkodtató, hogyan és
vajon meddig lehet ily módon õrizni a
nemzeti hovatartozást. Munkánk célja azon-
ban nem pusztán a hiányzó magyar „írás-
beliség” pótlása, nem a tananyag kiegészítése. 

Gyümölcsözõnek ítélik jelenlétünket a
szórvány csaknem színmagyar falvaiban is.
Így fogalmazott Lukács Erzsébet, a kisnyéger-
falvai tanító néni, amikor a helyi lelkész ven-
dégszeretetét élvezve, vacsora után sorra vet-
tük a Vasárnapi Iskola eredményeit: hogy a
gyerekek kevesebb román szót használnak
beszédükben, hogy bátrabban mernek meg-
szólalni.

Az elmúlt évtizedek kétes magyar külpo-
litikája miatt a Románia területén kisebbség-
ben élõ magyarok nem érezték az anyaor-
szági támogatást. Naivitás lenne azt hinni,
hogy a településen megjelenõ magyar peda-
gógus pótolni fogja ezt a hiányt, de végsõ
soron valahol ez a célunk: tudatosítani az ott
élõkben, hogy vagyunk, figyelünk rátok,
törõdünk veletek, segítünk. 

Az „elméleti” oktatást nagyon sok kézmû-
vesfoglalkozás egészíti ki. Ám valójában a
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Harangszó
A békesség kötelékével

(Mk 16,17-20)* 

(…) „A mai nap legyen alkalom arra, hogy
számba vegyük köszönettel és alázatos szív-
vel azokat a jeleket, amelyeket elfogadhat-
tunk egyéni életünkben, családjaink közössé-
gében, egyházaink szolgálatában, nemzete-
ink előmenetelében, és földi országaink sor-
sában. Legyen áldott mindenekért Istenünk,
és legyen irgalmas minden el nem fogadott
jelért, amelyeket visszautasítottunk vagy bű-
nös figyelmetlenséggel elkerültünk. Legyen
ez a nap a reménység megújulásáé, hogy kö-
vetkező nemzedékek javára sáfárkodhatunk
hagyatékainkkal, ősi iskoláinkkal és új intéz-
ményeinkkel. Nem tűrhetjük, hogy megszün-
tessenek egyetlen óvodai csoportot, vagy is-
kolai osztályt. Gyermekeinket és ifjainkat
egészséges, boldog embereknek neveljük.
Legyen ez a nap az új jelekért való könyörgés
alkalma. Krisztus bátorít, amikor azt mondja,
hogy ördögöket űznek az Ő nevében az ige-
hirdetők. A sátán diabolizáló erőit a megnyo-
morított lélek-test-szellem emberében vissza
lehet fogni a lelkigondozás Krisztust hívó
alkalmazásával. Gyógyító egyházaknak kell
lennünk. Ez a kötelességünk, de ez a sza-
badságunk is, mert Isten jelet ígér.

Betegségeinket Ő viseli, és fájdalmain-
kat hordozza, de a hit tulajdonosainak azt
ígéri, hogy betegekre vetik kezeiket, és meg-
gyógyulnak. Erre a jelre vágyakozva feleletet
kell adnunk. A Királyhágómelléki Egyházke-
rület színes és gazdag szolgálati területét
ebbe az irányba látjuk fejleszthetőnek. Sze-
gények és betegek sokaságát, sokszor re-
ménytelen állapotba került testvéreink hely-
zetét látva, kezdeményezzük egyházkerüle-
tünk imádkozó gondnoksága mellett egy sa-
ját biztosítási rendszer kiépítését, valamint
az első partiumi református kórház sürgős
megvalósítását. Számítunk az egységes
magyar református egyházra, az Európa
Unióra, mind Románia, mind Magyarország
szenátorainak, képviselőinek, kormányaik
felelős minisztereinek, a Segítő Jobb Alapít-
vány vezetőinek, a megyéink és városaink
elöljáróinak anyagi és erkölcsi támogatá-
sára. Nyugat-Európában és az Óceánokon
túl otthont választó nemzetünk fiait, hitünk
cselédjeit, vagy csak egyszerűen a magyar-
ságért tenni vágyókat ez alkalommal meg-
szólítjuk és segítségüket kérjük. Bizalommal
tekintünk történelmi egyházainkra, amelyek
püspökei és papjai a hívőkkel együtt kedvez-
ményezettjei a mennyben értünk közben
járó Krisztusnak, Akitől még mindig nyerünk
annyi energiát, hogy egymás kezét megfog-
juk és egymás hitéből merített erőkkel szem-
be nézzünk a pokoli mélységekkel, a halá-
lossal, a pusztítóval és mindennel, ami éle-
tünket veszélyezteti.” (…)

CSŰRY ISTVÁN püspök

(* Részlet a püspökbeiktatáson, január 16-án
a nagyvárad-újvárosi templomban elhangzott
székfoglaló beszédből.)



Az egyházi kalendárium szerint a február-
ban kezdõdõ vasárnapok már a húsvétra
néznek, tehát nem visszafele a karácsonyra,
hanem elõre a húsvétra. Vége a karácsonyi
ünnepkörnek. Ez a hónap egyházilag a
Böjtelõ hava, illetve – Bod Péternél – a böjt
elõhava.

A februári idõt azért hívják Februárnak
(Halak hava), mivel a fabruare latin szó
„annyit tészen, mint megszentelni, megtisz-
títani… Ez volt szentelve (a pogányoknál)
Februárnak, a tisztaság istenasszonyának,
akit tisztelnek a gyermekszülõ asszonyok,
hogy õket természeti tisztátalanságokból
megszabadítaná.”

Köznyelvünkben meghonosodott a feb-
ruári „Gyertyaszentelõ Boldogasszony”
napja (február 2). Nevezik „bémutatás ün-
nepének” is, mivel ezen a napon „mu-
tattatott bé a templomban a Krisztus Jézus a
Mózes törvénye szerint”. Szintén mondják”
„Simeon és Anna ünnepének (Lk 2,21 skk),
mivel róluk vagyon emlékezés, akik Krisz-
tust áldották a templomban, s jövendõlte-
nek, mikor a jeruzsálemi templomba vite-
tett.” Mások azt állítják, hogy a „gyertya-

szentelés” értelme ez volna: „Az eklézsia
szent és jó végre akarta fordítani a pogá-
nyoknak rossz szokásait, akik meggyújtott
gyertyákkal kerülték ilyenkor a város utcáit
és a maguk határaikat.” Így az egyház „a
meggyújtott viaszgyertyákkal inteni akarta
a keresztyéneket”, hogy „az õ hitek jó csele-
kedetek által világosodjék, hogy követnék
az öt eszes szüzet (Mt 25,1–13), akik meg-
gyújtották lámpásaikat… A gyertya Krisz-
tus, kinek testét a viasz, lelkét a cérna, s is-
tenségét a világosság ábrázolja.” A népha-
gyomány szerint a medve ezen a napon jön
ki barlangjából – tájékozódni.

Még két közhasználatú dátumot kell
fölemlíteni februárban: farsangot és ham-
vazó szerdát. „Fársáng (a német Farsching-
ból) vagy húshagyó kedd napja (február 15)
a németektõl átvett és elmagyarosított ki-
fejezés. Õk (a németek) sokféle játékokat és
bolondságokat indítottak ezen a napon…
Értetik…. a nagy Böjt elsõ napját megelõzõ
és utolsó húsevõ nap,… melyen még a ke-
resztyének között is sok rendetlen, tréfás és
vétkes dolgok mentek véghez”. Egyházi vo-
natkozásban az a magyarázata, hogy mivel

„a keresztyének a következendõ negyven
napokon (Mt 4,2) szorosan szoktak böjtölni,
megengedtetett nekik, hogy a böjtöt
(Mt 9,29; 1Kor 9,24–25) megelõzõ napokon
vígan legyenek” (Mk 2,19). „Húshagyó
keddnek azért nevezték, mert mindenkor
kedden esik és a böjtösök akkor elhagyván
a húsételt, böjtölésekhez fognak”, tudniillik
a következõ szerdai napon.

A húshagyó keddet, mint a vidámság
alkalmát mindmáig sok helyen gyakorolják
a reformátusok is. Egyes vidékeken (pl. a
Küküllõ mentén) „púpos napnak” nevezik,
amikor bõséges vacsorát fogyasztanak (pán-
kóval, fõtt kolbásszal stb.), s „maskarába” öl-
tözve keresik fel a rokonokat és a szomszé-
dokat. Nem ismeretlenek a húshagyó keddi
bálok sem.

Húshagyó keddet követi „Hamvas szer-
da” (február 16), vagy más névén Hamvazó
szerda mint böjtkezdõ nap, mely Diocletian
császár keresztyén üldözõ rendeletére (303)
emlékeztet. Ekkor „a pap az embereknek fe-
jekre hamút tölt”. Tulajdonképpen ez a
böjtfõ (szerda), azaz a nagyböjt elsõ napja,
mint a virágvasárnap elõtti negyvenedik
(quadragesima) naptári (szerdai) nap, emlé-
keztetve az Úr Jézus negyven napi éhezõ
pusztai megkísértésére (Mt 4,2). 

TŐKÉS ISTVÁN

2 SZEGLETKO Harangszó

„És leszálla õreá a Szentlélek testi ábrázat-
ban mint egy galamb, és szózat lõn menny-
bõl, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes
Fiam, tebenned gyönyörködöm!“ (Lk 3,22) 

A szervízekben minden gépjármûvet jól át-
olajoznak, így kevesebb a kopás és a súrlódás.
Az olaj még a mai technikai világunkban is
nélkülözhetetlen. Keleten az olajból bal-
zsamot csináltak, amely sebeket gyógyított s
beteget frissített. A keresztyén számára az
olaj maga a Szentlélek. Ez a szó Krisztus,
annyit jelent, mint fölkent, vagyis teljesen
átjárja õt a Szentlélek. Errõl szól igénk is.

Elõször az angyaltól halljuk Jézus fo-
gantatásánál: A Szentlélek ereje száll tereád
és a Magasságbeli ereje borít el. Józsefnek is
ezt mondja: Ne félj attól, hogy feleségül
vedd Máriát, hiszen a Szentlélektõl van ál-
dott állapotban. Jézust már születése elõtt
Szentlélekkel kente föl az Isten. Mikor ké-
sõbb a Jordán partján megkeresztelkedik,
megint azt halljuk, hogy a Szentlélek szállt
reá és rajta is maradt.

Hogyan értsük ezeket a szavakat? Talán
úgy, hogy minden emberben vannak érté-
kek, amelyeket ki kell fejezni. A tudós lelké-
ben az évek folyamán rengeteg tudás hal-
mozódott fel. Nem azért, hogy magával vi-
gye a sírba, hanem hogy továbbadja köny-
veiben. Ugyanígy a tanító, aki hosszú gya-
korlat által rengeteg tapasztalatot gyûjt
össze, és maga is szükségét érzi, hogy to-
vábbadja tanítványainak és így hasznosítsa
tapasztalatát. Egy valódi édesanya szívében

rengeteg a jóság és szeretet. Nem is tudná
visszafojtani, hiszen maga a szeretetet
árasztja gyermekeire és unokáira. Ha megfi-
gyeljük, így szövõdik össze az egész társa-
dalom. Mindenki ad valamit önmagából. Ez
teszi olyan széppé a világot. Istenben is kü-
lönösképpen végtelen érték halmozódik. Õ

sem akarja mindezt megtartani magának,
hanem kiárasztani az emberekre, hogy kö-
zöttük és bennük szülessék meg az õ or-
szága. A tudós a tudományát, a mester a ta-
pasztalatát, az anya a jóságát árasztja ki,
Isten pedig a maga Szentlelkét. Ahogy ben-
nünket, embereket, átjár a lelkünk, ugyan-
úgy Jézust az Isten Lelke járja át. Betöltötte
õt, és ki akart áradni. Ezért mondja a Szent-
írás: János csak vízzel keresztelt, Jézus
Szentlélekkel is. 

Mindazok, akik újjászülettek Jézusban,
megkapják ezt a fölkenést, a Szentlelket. A
balzsam behatol a bõr pórusaiba, illata pe-
dig kiárad. Aki a Szentlelket kapta balzsa-
mul, abból az Isten Lelke árad, hogy ne csak
tudás legyen a világban, hanem hit is, ne
csak jólét legyen, hanem erkölcs is, ne csak
földi szépség, hanem lelki szépség is, ne
csak igazságosság legyen, hanem irgalom is.
Mindazok, akik nemcsak vízzel vannak meg-
keresztelve, hanem Lélekkel is, azok áraszt-
ják magukból az Isten lelkét. Magából az
életükbõl Isten békéje és a Lélek öröme árad.

Atyánk, bennünket, kik Szentlélekkel
vagyunk felkentek, felelõssé tettél azért,
hogy meg nem fáradva, végig életünkön át,
a Lélek antennáival legyünk a világosság
fiai és a szeretet forrásai. Ehhez a „Lelkes”
élethez kérjük kegyelmedet. Ámen.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

A LÉLEK CSENDJE

Legyünk a szeretet forrásai

HÉTKÖZNAPOK – ÜNNEPNAPOK

Február

Miklós János: Tenkeszéplaki harangláb
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CSŰRY ISTVÁN: GYÓGYÍTÓ EGYHÁZZÁ KELL LENNÜNK

Beiktatták Egyházkerületünk új püspökét
„Gyógyító egyházaknak kell lennünk. Ez a
kötelességünk, de ez a szabadságunk is, mert
Isten jelet ígér” – mutatott rá a Mk 16,17-20
alapján tartott székfoglaló beszédében
Csûry István. A Királyhágómelléki Egyház-
kerület püspöke január 16-án, Nagyvá-
radon tartott beiktatásán egyházi biztosítási
rendszer kiépítését, valamint az elsõ partiu-
mi református kórház sürgõs megvaló-
sítását jelölte ki céljául. 

Ezen intézményekkel a társadalom el-
esettjei felé: betegek és szegények irányába
fejlesztené az egyházkerület szolgálati terü-
letét. A megvalósítás során az egységes ma-
gyar református egyház, az Európai Unió, a
román és a magyar kormány, valamint a
külhoni magyarok támogatására is számít a
novemberben megválasztott püspök.

A zsúfolásig megtelt nagyvárad-újváro-
si templomba délelõtt 11 órakor, harang-
zúgás közepette vonult be a Kárpát-meden-
ce minden részébõl érkezett egyházi és
világi vendégsereglet, élükön a volt és az új
királyhágómelléki püspökkel. A püspök-
beiktató közgyûlést Kovács Zoltán egyház-
kerületi fõgondnok nyitotta meg. Beszédé-
ben a Királyhágómelléknek az erdélyi és az
anyaországi egyházkerületek között betöl-
tött híd szerepét hangsúlyozta. 

A Szózat eléneklése után Tõkés László
volt püspök hirdetett igét a 4Móz 1,1-3 alap-
ján. Az elmúlt két évtized kapcsán rámu-
tatott: harcolva kellett építkeznünk. Kikre
számíthatunk? – tette fel a kérdést. A Bírák
könyvébõl Gedeont idézte: aki fél és retteg,
térjen vissza. Kikre számíthatunk a közel
300 lelket számláló lelkészi közösségünk-
ben, többezer fõs presbiteri közösségünk-
ben, egyházkerületünkben? A jelennel kap-
csolatban a volt püspök így fogalmazott:
Nem menekülnünk kell, hanem felvennünk
a harcot, hadra fogni népünket. Ehhez em-
ber kell a gáton, Mózesek és Áronok, veze-
tõk és hadra fogható csapat.

Az egyházkerületi közgyûlés határoza-
tát Forró László elõadótanácsos ismertette,

majd megható és ünnepélyes esemény, az
új püspök eskütétele következett, melyet a
gyülekezet állva hallgatott meg. 

„Te nem most nevezel be ebbe a nemes
versenybe. Sokszor futottál már, nemes ver-
senyek vannak mögötted, amelyben bizo-
nyítottad kiválasztásodat” – szólította meg
beiktató beszédében püspöktársát Pap
Géza, az Erdélyi Egyházkerület püspöke, a
Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének elsõ ver-
seit idézve: „Félretéve minden akadályt és a
megkörnyékezõ bûnt, kitartással fussuk meg az
elõttünk levõ küzdõ tért. Nézvén a hitnek fejedel-
mére és bevégezõjére”. „Ha úgy érzed, hogy
futás közben elfogy a levegõ, ha méltatlanul
kapsz ütéseket, akkor soha ne feledd el: te
az Isten ügyét szolgálod és a ‘lelátón’ lévõk
imádságára mindig számíthatsz. Különleges
ez a futás, olykor meg kell állni és felfelé
kell tekinteni. Megállni, elcsendesedni és
Krisztusra figyelni. Ebben a rohanásban
sokszor éppen a Vele való kapcsolat marad
el. Komolyan kell venned, hogy nem vagy
az egyház feje. Megbízott vagy, szolga
vagy, akit Isten hívott el, Krisztus támogat,
s akinek safárságoddal egykor majd el kell
számolnod.” 

Tedd félre az akadályt, fuss kitartással,
nézz Krisztusra – összegezte mondandóját
a testvéregyházkerület püspöke. A beiktató
beszédet követõen a királyhágómelléki
esperesek megáldották egyházkerületünk
új püspökét, melyet Csûry István szék-
foglaló beszéde követett. (Lásd lapunk cím-
oldalát. Megj.: a szerk.)

A program következõ részében a meg-
hívott egyházi és világi méltóságok az egy-

házkerület volt püspökének eddigi szolgá-
latát méltatták, illetve köszöntötték utódját.
A Kárpát-medencei református püspökök
nevében Bölcskei Gusztáv tiszántúli püs-
pök, a Magyar Református Egyház Zsinatá-
nak lelkészi elnöke Ravasz Lászlót idézte:
nem problémákat akarok megoldani, ha-
nem bilincseket. Ennek kapcsán rámutatott:
Csûry Istvánt olyannak ismerte meg, mint
aki tud érzékeny lenni a problémák iránt és
felelõsséget vállalni ezek megoldásában. 

A többórás ünnepi alkalom a Himnusz
eléneklésével zárult. A befolyt adományo-
kat az élesdi gyermekotthon részére juttatja
el az egyházkerület. 

F. T. 

CSŰRY ISTVÁN református lelkipásztor,
püspök – Érmihályfalván született, 1956.
szeptember 7-én.

Tanulmányai: kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet (1980); Debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem, pszichológia
intézet, mentálhigiénés képzés (1995). 

1980-83: a Nagyvárad-Olaszi Egyház-
község segédlelkésze, 1983-89: Szalárdon,
1989-től Nagyvárad-Ősiben lelkipásztor. 

1994-től a Partiumi Keresztény Egyetem
tanára. 1998-tól a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület generális direktora,
2000-től püspökhelyettese, 2008-től megbí-
zott püspöke, 2009. november 21-től meg-
választott püspöke. 1994-2007 között a
Harangszó főszerkesztője. 

(Forrás: Erdélyi Magyar Ki Kicsoda
2010)Csűry István leteszi a püspöki esküt

A királyhágómelléki esperesek megáldják az egyházkerület új püspökét
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A kálvini ellenállási jog megegyezett az
1222-ben kiadott Arany Bulla ellenállási zá-
radékával, tehát a magyar alkotmány egyik
sarkalatos pontjával, ami a nemesség önbi-
zalmát növelte és teológiailag támogatta a
haza alkotmányos szabadságának, beleértve
a reformált vallások, a református és evan-
gélikus felekezetek szabadságának védel-
mét. Bocskait és Kossuthot a magyarok Mó-
zesének, Bethlen Gábort Gedeonnak, azaz
Isten által küldött szabadítónak nevezte a
nép. A mûvelõdés ügyét felkarolták a refor-
mátusok, az iskolázást és az irodalmi mun-
kálkodást, beleértve a bibliafordítások készí-
tését, továbbá programmá tették az evangé-
likusokhoz és antitrinitáriusokhoz hason-
lóan a könyvnyomtatást. A XVI. században
168 latin iskola mûködött az országban, eb-
bõl 134 protestáns, túlnyomóan református
volt, mindössze 34 katolikus. 29 nyomdából
28 volt protestáns abban az évszázadban és
mindössze egy római katolikus.

Egyházalkotmányilag azonban nem is
hasonlított a magyar református egyház a
kálvinihoz, noha az 1567-ben tartott debre-
ceni zsinat a Helvét Hitvallást elfogadta, er-
rõl kapta a felekezet hivatalos elnevezését.
A Magyar Királyság és a török hódoltság te-
rületén országosan nem egyesülhettek az
egyházkerületek, amelyek a legnagyobb
egyházszervezeti egységek voltak, csupán
Erdélyben létezett országos református
egyház. A kerületek élén püspökök álltak,
akiket igaz, hogy választottak, de püspöki
tisztség a kálvini modellben nem szerepelt.
Történelmi oka volt megmaradásának. Hiá-
nyoztak a laikusokat is magukba foglaló vá-
lasztott egyházi vezetõ testületek. Az egy-
ház hierarchikus-episzkopális szervezetû
volt. Nem voltak presbitériumok. Az egy-
házközségek ügyeit a lelkész és a patrónus,
vagy az általa megbízott települési vezetõ-
ség, a mezõvárosokban, szabad királyi
városokban a polgárok által választott világi
magisztrátus vezette. Az egyházmegyei és
egyházkerületi zsinatoknak csak lelkészek
voltak a tagjai. Az elsõ presbitérium Pápán
alakult 1615-ben vagy 1617-ben, a dunántúli
egyházkerületre 1630-ban rendelte el köte-
lezõ bevezetését a pápai zsinat (egyházke-
rületi közgyûlés). Erdélyben és a Tiszántú-
lon, valamint a Tiszáninnen az 1640-es
években kezdték bevezetni a magyar pu-
ritán lelkészek és patrónusok. 1646-ban a
Szatmárnémetiben megtartott és nemzeti-
nek nevezett zsinaton elfogadták a presbité-
riumok bevezetését, de a zsinat határozatait
megszövegezõ és könyvben kiadó Geleji
Katona István erdélyi püspök meghamisí-
totta ezt a határozatot és úgy fogalmazott,
hogy bár a presbitériumról minden jó el-
mondható, de nálunk a viszonyok még
nem alkalmasak bevezetésére. 1791-ben a
budai zsinat elrendelte bevezetését, de an-
nak kánonait nem erõsítette meg a király.
1822 után kapott szabad utat, de kötelezõen
és ténylegesen csupán az 1881. évi debrece-

ni zsinat rendelte el. Ezen a zsinaton való-
sult meg elõször az akkor Erdély uniójával
ismét egységesült történelmi Magyarország
református egyházának egységes szer-ve-
zetbe egyesítése zsinat-presbiteri egyház-
szervezeti alapon, úgy, hogy az egyházkor-
mányzó testületekben, a presbitériumot ki-
véve egyenlõ számmal voltak választott vi-
lági és lelkészi tagok. A magyar református
egyház autonóm szabad vallásgyakorlata az
erdélyi törvényekbe 1564-ben, a magyaror-
szágiba 1608-ban, a Bocskai vezette gyõztes
szabadságharc békekötésének eredménye-
ként került.

1562-ben Melius Debrecenben kiadott
egy kátét, amelynek címlapján áll, hogy „A
Szentírásból eszve szedettetett és megemen-
dáltatott Calvinus János írása szerint.” A káté
valóban tartalmazza Kálvin tanait, de
Melius önálló munkája és nem Kálvin káté-
jának fordítása. 1970-ben megtalálta egy ku-
tató Kálvin kátéja magyar fordítása kiadásá-
nak töredékét, amit az 1560-as években for-
dított és adott ki valaki, valahol. 1624-ben
Bethlen Gábor fejedelem megbízásából és
költségén fordította le és jelentette meg
Szenci Molnár Albert Kálvin Institutiójának
80 fejezetbõl álló teljes változatát. Kun Ber-
talan 1848-ban és 1859-ben egy-egy tanul-
mányt publikált Kálvin teológiájáról, egy-
házfegyelmi és egyházszervezeti nézeteirõl,
de az elsõ Kálvin életrajz magyarul (latinul
sem ismert) id. Révész Imre tollából, Kálvin
élete és a kálvinizmus címen Pesten, 1864-ben
jelent meg a nagy reformátor halálának há-
romszáz éves évfordulójára. Abban az év-
ben még egy kiadás jelent meg belõle, mert
az elsõ elõjegyzésben elfogyott. Ebbõl is-
merték meg alaposan Kálvint és tanait.
Nagy hatást tett a református lelkészekre.
Természetesen nem volt ismeretlen elõttük
Kálvin addig sem, hiszen 1864-ben minden
egyházkerületben – kivéve a tiszántúlit –
nagyszabású ünnepségeket rendeztek kü-
lönbözõ idõpontokban, ezeken nagy beszé-
dek hangzottak el Kálvinról és a kálvini re-
formációról és ezekbõl az derül ki, hogy is-
merték Kálvint legalábbis az ünnepi szó-
nokok és az ünnepi újságcikkek írói. 

Három teológiai irányzat is viselte a kál-
vinizmus nevet, az 1880-as évektõl az 1910-
es évek végéig a debreceni eredetû egyházias
kálvinizmus, 1908 tájától 1950 tájáig a Sebes-
tyén Jenõ által elindított és vezetett törté-
nelmi kálvinizmus, az 1920-as években pedig
a csendes lelki kálvinizmus, ami ifj. Révész
Imre nevéhez köthetõ. Mindháromnak
megvoltak a sajtóorgánumai, az egyházias
kálvinizmus fõleg az Országos Református
Lelkészegyesületben találta meg egyesületi
hátterét. Kálvin Szövetség néven alakult
meg Sebestyén Jenõ sugallatára a holland
Abraham Kuyper által alapított neokálviniz-
mus teológiája, világnézete, református egy-
háza és politikai pártja elveit, törekvéseit
magyar viszonyokra átültetõ történelmi kál-
vinizmusának fõ szervezete. A Kálvin Szö-
vetség egyéb tevékenysége mellett elévül-
hetetlen érdemeket szerzett azzal, hogy fõ
szervezõje volt az 1909 júliusában, Genfben
Kálvin születésének négyszáz éves ju-
bileuma alkalmából tartott nemzetközi
református ünnepségen részt vevõ mintegy
145-150 tagú magyar küldöttség kiküldésé-
ben. A világ reformátusságának akkor Genf-
ben megjelent képviselõi nem akartak hinni
a szemüknek és a fülüknek a magyar kül-
döttség láttán és elámultak, mikor hallották,
hogy a nyugati és keleti keresztyénség ha-
tárvonalán mintegy három millió magyar
református él, amirõl õk addig nem is tud-
tak. Kiadványok születtek, megindult a ma-
gyar reformátusság nemzetközi megis-
mertetése. Itthon kerületenként és orszá-go-
san nagy ünnepségeken méltatták Kálvint.
Kálvin mûveinek kiadása megindult, id.
Révész Imre már említett könyve harmadik
kiadásban megjelent, aztán további Kálvin-
életrajzok, valamint munkálkodásáról szóló
mûvek születtek, részben idegen nyelvbõl
fordítottak Kálvinról szóló munkákat. 1936-
ban pedig megjelent magyarul az Institutio
1536-os kiadása, az ún. Kis Institutio. A kál-
vinista elnevezés eredetileg gúnynév volt,
ami ellen tiltakoztak õseink. A XIX. század-
tól büszkén, csak azért is vállalták, noha va-
lójában a késõbbi évtizedekben tudhatták
meg, hogy mi is a kálvinizmus és hogy arra
méltán lehetnek büszkék. (Vége)

DR. CSOHÁNY JÁNOS

Kálvin öröksége (6.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Egyházkerüle-
tünk Isten iránti hálával mond köszönetet
azoknak a munkatársaknak, akik a 2010. ja-
nuár 16-i püspökbeiktatás szervezésében és
lebonyolításában részt vállaltak. Ugyanakkor
megköszöni mindazoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték az ünnepséget: a gyülekezeti
tagoknak, Egyházkerületünk lelkipásztorai-
nak, a különböző felekezetek és egyházkerü-
letek képviselőinek és elöljáróinak, a közéleti
személyiségeknek és a politikai pártok kép-
viselőinek, a sajtó munkatársainak, valamint
mindazoknak, akik ez alkalommal adománya-
ikkal támogatták az Élesdi Gyermekotthont. 
Életükre Isten áldását kérve, tisztelettel
Nagyvárad, 2010. január 20.

CSŰRY ISTVÁN püspök
KOVÁCS ZOLTÁN főgondnok



A Mindenható Isten Karácsony Sándort pe-
dagógusnak, pedagógus zseninek teremtet-
te. Õ az egész magyar nép/nemzet pedagó-
gusa. Ami Ady a költészetben, Bartók és
Kodály a zenében, az Karácsony Sándor a
pedagógiában. Õ évszázadokban gondolko-
dott és kontinensekben látott. Õ a látások
embere. Tudása határtalan. Iskolát alapított.
Át tudta adni, amit akart, mert megvolt hoz-
zá kristálytiszta tudása, észjárása, nyelve,
szeretete. Életcélja: a magyar, illetve az egye-
temes magyar öntudatra való nevelés. Szá-
mára elsõdleges mindig a diák, a másik em-
ber, a felebarát, a bajtárs, a munkatárs, a kö-
zösség volt. Nyelvének képi erejével, szívé-
nek szeretetével és az irodalomból, történe-
lembõl, vagy egyéb helyrõl vett példáival,
hasonlataival, idézeteivel, valamint az életbõl
vett történeteivel a másik ember eszébe, lel-
kébe bele tudta „vésni” tanítását.

Az intézményben való nevelés/növelés
etalonjának mindig a Debreceni Református
Kollégiumot tartotta szeme elõtt. Ha az egész
magyar nemzet engedi neveltetni magát
általa, akkor lesz jövõnk, ha nem akkor egy
évszázad múlva elvész nemzetünk.

Pedagógiai életmûve a nevelés vala-
mennyi területét feldolgozta, és rendszerbe
foglalta. Életmûve egyedülálló: mert felöleli
a neveléstudomány valamennyi területét az
óvodapedagógiától a felnõttek neveléséig;
mert szervesen összefüggõ lélektani, logikai
és filozófiai alapokra építve fejti ki pedagó-
giáját; és mert tudományát természetes
rendszerbe foglalta. Életmûve klasszikus, va-
gyis mindig idõszerû. Pedagógiai életmûvé-
nek összefoglaló címe: A neveléstudomány
társas-lélektani alapjai, és A neveléstudomány
társas-logikai alapjai. Neveléstudományi
alapvetése korszakalkotó. A magyar észjárás és
közoktatásügyünk reformjai címû mûvében a
neveléstudomány társas-logikai alapjait vizs-
gálja. A neveléstudomány társas-lélektani alapjai
címû 9 kötetes mûvében pedig, mint azt
címe is elárulja, a lélektani alapokat vizsgálja.
Ha felnõtt a tanítvány, akkor „társává” kell
lennünk. Tanítja, legyünk értékes, azaz
illetékes nevelõk. A pedagógiai alapviszony
egy egész életre szóló szövetség, amely nem
ér véget a növendék iskolás korával.

Karácsony Sándor vallja, hogy a jogi,
mûvészeti, tudományos, társadalmi és val-
lásos nevelés lehetséges (A magyarok kincse,
Budapest 1944., 203. oldal). Határtalan tudá-
sával, de leginkább szeretetével és hitével
hatott tanítványaira, hallgatóira. Az egész
magyar nemzetnek életprogramot tudott
adni. Õ a legnagyobb hatókörû és legna-
gyobb hatású nevelõ, iskolán, egyetemen
belül és kívül. Nagyhírû professzor, kariz-
matikus egyéniség. Életének és életmû-
vének megértéséhez keresztyén hite és ma-
gyarsága a kulcs. A lelki-, szellemi ébredés
híve volt. Vallotta, hogy a tudományos éb-
redés velejárója, elõfeltétele, és egyben ter-
mészetes következménye is a nevelés gyö-
keres reformja: nevelésünket egyszerre kell
modernné, magyarrá és hatékonnyá ten-
nünk.(idézett mû, 200. o.)

Karácsony Sándor összefüggéseiben, re-
lációban látta a magyar élet teljes prob-
lémakörét, ezen belül a nevelés megoldásra
váró problémáit is. Az is világos, hogy sze-
rinte a nevelés a magyar jövõ kulcskérdése.

A csucsai front (Bp. 1943. II. kiadás) címû
regénye minden sorából a tanítványai iránti
odaadó szeretet árad és az, hogy számára a
tanítás élet-halál kérdés és a pedagógia
minden részletproblémája egzisztenciális
fontosságú.

Tevékenyen részt vett a korabeli ifjúsági
mozgalmakban is. A Keresztyén Ifjúsági
Egyesületben, a Magyar Cserkészszövetség-
ben. Bevezette a népdalok éneklését. Elin-
dította a regõs mozgalmat. A cserkészek
feladatává tette a népi kultúra ápolását,
népdalok tanulását, tanítását, és terjeszté-
sét. Õ szerkesztette a Magyar Evangéliumi
Keresztyén Diákszövetség (MEGDESZ) Az
erõ címû lapját. Az ország bármely részére
elment elõadást tartani.

Órái és elõadásai olyan hangulatot, ha-
tást teremtettek, hogy utána olvasni kellett

mindent és minél többet. Mestere volt a
gondolkodásra késztetésnek.

1947 és 1948 között õ szerkesztette az
Országos Szabadmûvelõdési Tanács havi
folyóiratát, az Új Szántás-t. Ebben jelentek
meg a felnõttek nevelésérõl szóló közlemé-
nyei.

A nevelés célja a növekedés, végsõ so-
ron a felnõtté válás elõsegítése. A nevelés
„klasszikus tere” az iskola, „klasszikus ide-
je” az ifjúság, „klasszikus módja” pedig a ta-
nulás. A nevelés alapja a nevelõ. A nevelés
tárgya a növendék, ifjú vagy felnõtt. A ne-
velésnek az a feladata, hogy „az anyagi és
testi világból a szellemi életbe nõttesse bele
a növendéket.”

Tudományos (nyelvi) és mûvészi (iro-
dalmi) nevelés

Karácsony Sándor vallja: akinek nincs
nyelvi kultúrája, annak semmiféle kultúrája
nincs. A nevelõ tudománya akkor igazi tu-
domány, és akkor „érvényes”, ha a növen-
dék érti a szavát (A magyarok kincse, Bp.
1944., 205. o.). Az iskolában azt kell tanítani,
ami valóban érdekli a diákot, és úgy kell
tanítani, hogy megértsék. Mi érdekli a
diákot? Az, hogy vagyunk. A létezés prob-
lémája. Mi az élet? Meddig tart? Mi értelme
van? (A magyar demokrácia, Bp. 1945., 53. o.).
A tanítás alapvetõ kérdése tehát az, hogy
mit tanítsunk, és hogyan. A tananyag „ma-
ga az élet” legyen (A tanulás mesterfogásai,
Bp. 1929., 135-136. o.).

A nyelvi neveléssel szorosan összefügg
az irodalmi nevelés. Alapelv: ahogy nyelvre
csak nyelvvel, éppúgy irodalomra csak iro-
dalommal lehet nevelni. Az irodalmi neve-
lés akkor eredményes, ha a növendék gyö-
nyörködni tud „a lét örök-aktuális emberi
formájában”, a „szépben”. (A könyvek lelke,
Bp. 1941., 85. o.)

GELLÉRT GYULA
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Karácsony Sándor, a pedagógus (1.)

foglalkozások menete és szintje annyiféle,
ahány helyre járunk. Nincs tehát kötelezõ
tananyag, a kolleganõk mindenütt a helyi
igényekhez, elvárásokhoz, kérésekhez iga-
zodnak, ennek megfelelõen állítják össze
helyi tanmenetüket. Elõfordul például,
hogy angolból kérnek segítséget, máshol a
gyermekek között erõsen sérültek is van-
nak, akik speciális képzést igényelnek. Nem
kis fejtörést okoz a magyarul nem vagy alig
tudó román és cigány gyermekek megje-
lenése a foglalkozásokon, amely egyrészt
örömmel tölt el, mert jelzi, hogy a program
jó híre a településeken szájról szájra jár,
másrészt igen nagy gond, hogy hogyan
vonják be õket a közös, természetesen ma-
gyar nyelven folyó munkába.

A mozgalom kilépett az „iskola falai”
közül: Tenkén a Református Szeretetotthon
idõs lakóit is rendszeresen látogatják a bé-
késcsabai kollegák a Jankay Tibor iskolából.

Belényesújlakon a falunap aktív résztvevõi-
vé váltak a debreceni pedagógusok. Körös-
tárkányban a helyi, egykor híres, mára el-
felejtett fafestés hagyományának feléleszté-
sében kérik közremûködésünket.

Azt hiszem, aki egyszer nekiindult az
útnak, újra meg újra visszatér, mert várja õt
a gyerekek és a felnõttek szeretete.

MOZGALOM A SZÓRVÁNYBAN...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Vasárnapi iskolai foglalkozás Tenkén. A háttérben
Benkei Ildikó, a mozgalom alapítója
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Öröm volt látni 2009. november 19-én, Zsi-
bóra érkezve, hogyan szorgoskodnak már
korán reggel a presbiterek, a nõszövetség, a
gyülekezet apraja nagyja, akik házigazdái
voltak az õszi presbiteri konferenciának.
Aztán szép sorjában érkeztek a szilágysági
presbiteri küldöttségek. A 28 egyházközség
közül 23 képviseltette magát, több gyüleke-
zetbõl a lelkészek is jelen voltak. Megérke-
zett a Kalotaszegi Egyházmegye elnöksége
és a Presbiteri Szövetség elnöksége is. Meg-
hívottaink közül részt vettek a Szatmári és
Szilágysomlyói egyházmegyék Presbiteri
Szövetségének küldöttei is. Levélben kérték
kimentésüket a magyarországi Presbiter
Szövetség vezetõi, Isten gazdag áldását kér-
ve a  konferencia munkájára. 

Az igehirdetést Ferencz László esperes
tartotta az Ez 37,15-17 alapján. Igehirdetésé-
ben hangsúlyozta a kapcsolatok, közös-
ségek, az egység, és a testvéri szövetség fon-
tosságát. Most Isten különös kegyelmébõl
alkalom nyílik, hogy ismét erõs, egységes
közösségé formálódjunk.

Az igehirdetést követõen Bogdán Zsolt
zilahi esperes köszöntötte az egybegyûl-
teket. Ismertette a jelenlevõkkel, hogy a
konferencia szervesen illeszkedik a Zilahi
Egyházmegye õszi  missziói programjába.

Vincze János zilahi egyházmegyei PSZ-
elnök köszöntését követõen Molnár Endre
zsibói lelkipásztor röviden ismertette a helyi

egyházközség, a templom, a kastély és a
Wesselényi család történetét.

László Kálmán egyházkerületi PSZ-el-
nök az 1Pt 5,1-3 igeversekkel köszöntötte az
újonnan megválasztott presbitereket, fõ-
gondnokokat, gondnokokat, valamint meg-
köszönte munkáját a leköszönõ presbiterek-
nek. Felolvasta a zilahi és a kalotaszegi Pres-
biteri Szövetségek közötti együttmûködési
szerzõdés pontjait, melyet ezt követõen a
két egyházmegye esperese és PSZ-elnökei
kézjegyükkel láttak el.

Ezt követõen került sor a zilahi Refor-
mátus Wesselényi Kollégium diákjainak
zenés verses szolgálatára. 

Az elsõ elõadás során Kálvin erdélyi
kapcsolatairól szólott Õsz Elõd Sándor
lelkipásztor. Meglepõ, de nem túl sok kö-

zünk van a genfi reformátorhoz. Genf vá-
rosállam, iparosokból, kereskedõkbõl, pol-
gárokból állt, míg Erdély nemesekbõl, job-
bágyakból álló társadalom volt. Mi a mai
napig énekeljük a genfi zsoltárokat, nálunk
található a legtöbb Kálvin nevét viselõ tér,
utca, épület, intézmény, portré. A Kárpáto-
kon túl található az egyetlen Kálvin nevét
viselõ település.

A második elõadó: Papp György mezõ-
örményesi lelkipásztor Kálvin tanítása az el-
lenség szeretetérõl címen értekezett.  

Ima és ének után a jelenlevõk a gyüle-
kezet nõszövetsége által elkészített szeretet-
vendégségen vehettek részt. Isten áldása
legyen a Zsibói gyülekezeten!

LÁSZLÓ KÁLMÁN

Visszatekintés a zsibói presbiteri konferenciára

Huszonhárom gyülekezet képviseltette magát a
zsibói konferencián

A Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület Nagytiszteletû Esperesi Hivatalainak 

Nt. Esperes urak, Egyházmegyei fõgondnokok,
Presbiter Szövetségi megyei elnökök figyelmébe

A Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület Elnöksége és a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerület Presbiter
Szövetségi Elnöksége azzal a tiszteletteljes
kéréssel fordul a fent említett egyházi
elõljárókhoz, hogy 2010. február 27-én, vagy
március 6-án tartsák meg az Egyházmegyei
Presbiter Szövetségi tisztújító közgyûlést,
mely alkalomból megválasztásra kerülnek
az egyházmegyei küldöttek, figyelembe
véve a régiókat és a KREK Presbiteri Szövet-
ség közgyûlésének határozatát az alábbiak
szerint: 

Az Egyházmegyei Presbiter Szövetségi
Közgyûlés saját kebelébõl megválasztja az
egyházmegyei elnököt és titkárt, esetenként
pénztárost. Az alelnöki tisztséget a minden-
kori egyházmegyei fõgondnok tölti be.
Ugyanekkor megválasztják az egyház-
megyei küldötteket és egyházmegyénként
két póttagot.

Arad, Temes, Nagybánya egyházme-
gyékbõl:  6-6 küldött; Nagykároly, Szilágy-
somlyó, Zilah egyházmegyékbõl: 8-8 kül-
dött; Szatmár, Érmellék, Bihar egyházme-
gyékbõl: 10-10 küldött. 

A városi küldöttek mellett a vidékiek is
kapják meg a kellõ képviseletet, lehetõleg
egyházmegyei régiók szerint, ugyanakkor a
küldöttségben lehetõség szerint legyen ifjú
presbiter is.

A megválasztott küldöttek mandátuma
6 évre szól, a 2010 – 2016 közötti idõszakra.

A megválasztott egyházmegyei küldöt-
tek alkotják az egyházkerületi Presbiteri
Szövetség közgyûlését, mely 2010. március
20-án a nagyváradi püspöki palotában tartja
tisztújító közgyûlését. 

A küldöttek megválasztásakor kérjük
figyelembe venni azt a tényt, amely szerint
a Presbiteri Szövetség jogi bejegyezte-tésé-
nél a mindenkori alapító tagok hivatalból
tagjai az egyházmegyei küldöttségnek az
alábbiak szerint: Zilahi eme: László Kálmán,
a KREK PSZ elnöke, Vincze János eme-i
PSZ-elnök; Somlyói eme: Tóth András eme-i
PSZ-elnök; Aradi eme: Venter Miklós eme-i

PSZ-elnök; Szatmári eme: Tatár Miklós
eme-i PSZ-elnök, Varga Bálint, a KREK PSZ
cenzora; Nagybányai eme: Márton Jenõ
eme-i elnök; Nagykárolyi eme: Geréb
Miklós eme-i elnök; Érmelléki eme: Nagy
Sándor eme-i elnök; Bihari eme: Szilágyi
Péter eme-i elnök, Gulyás Olga, KREK PSZ
ügyvezetõ elnök; Temesvári eme: Pataki
Károly eme-i elnök.

Az egyházmegyei Presbiter Szövetségi
közgyûlés hitelesített jegyzõkönyvét kérjük
2010. március 15-ig a Zilahi Esperesi Hivatal
címére elküldeni.

Nagyvárad, 2010. január 12.

Csûry István püspök, Kovács Zoltán
egyházkerületi fõgondnok, László Kálmán
KREK PSZ elnök, Márton Jenõ KREK PSZ
jegyzõ

Tisztújítás a Presbiter Szövetségben

ZSISKÚ JÁNOS

Ars poéticám
Két természet vegyül bennem el, 
két súly görnyeszt, kettõs szárny emel. 
Melyik gyõz majd? Rettentõ a tét, 
pengéjük már többször szívig ért. 
Opál színben tündöklik a pást, 
tollam vallat, éget a palást. 
Salamoni ítélet szerint 
tépnek ketté, mint a plasztelint. 
Párbeszédük véghetetlen nyers: 
több az Ige, vagy nagyobb a Vers? 
Gyáva lennék magam dönteni: 
Szent a Szépet mért lakolja ki? 
Így a szentély kellõs közepén 
palástban is verset mondok én. 
Máskor meg a költõ-tollvonást 
szentbeszéddé teszi a palást.



Figyelemre méltó, fontos könyv jelent meg
tavaly a Nemzetközi Civil kapcsolatok Euró-
pai Integrációs Kollégiuma támogatásával
Az érmelléki szõlõmûvelés építészeti és tárgyi
emlékeinek védelme címmel. A szerzõpáros –
Kéri Gáspár és Kántor Anita – neve garancia
arra, hogy alapos tárgyismerettel és tudo-
mányos igényességgel megírt munka.

Kéri Gáspár székelyhídi fogorvos a népi
kultúra, a tárgyi néprajz „megszállottja”, a
gálospetri tájház létrehozója. Sokéves lelkes
önfeláldozó munkával gyûjti, gondozza,
felnyitja szülõföldje és szûkebb hazája, az
Érmellék gazdag, de egyre pusztuló, fogyat-
kozó néprajzi kincseit. Teszi ezt példamu-
tató módon, nem a maga gyönyörûségére,
hanem népünk, közösségünk szolgálatá-
ban, cselekvõen bizonyítva elkötelezett-
ségét néprajzi értékeink védelmére,
megmentésére.

Kántor Anita mûemlékvédelmi szakmér-
nök, a Debreceni Egyetem oktatója szakmai
szempontból járult hozzá az összegyûjtött
anyag tudományos igényû feldolgozásához.

A könyv szerkezeti felépítése lehetõvé
teszi az olvasó számára a könnyû eligazo-
dást, a téma alapos megismerését. Az elsõ

fejezetben az Érmellék mint tájegység rö-
vid, de tartalmas bemutatása olvasható.

A második részben Alapelvek és gyakor-
lati módszerek  a szõlõmûvelés építészeti és
tárgyi emlékeinek védelmében címen szak-
szerû tájékoztatást kapunk arról, hogyan
kell elvégezni a jelentõs értéket képviselõ
építészeti és tárgyi emlékek konzerválását,
restaurálását, megõrzését. A szerzõk fontos-
nak tartják, hogy az így megmentett értéke-
ket hasznosítani kell, élõvé kell tenni, s eh-
hez megadják a kellõ útmutatás is. Igen fon-
tos, és egyben a könyv legterjedelmesebb ré-
sze tizenhárom érmelléki helység pinceso-
rainak, pincéinek, szõlõspajtáinak szakszerû
leírása, s az ehhez kapcsolódó 49 oldalra ki-
terjedõ színes képmelléklet, térképek, a szõ-
lõmûveléshez, borkészítéshez, tároláshoz
használt eszközök, tárgyak, szerszámok, a
szõlõspajták és pincék bemutatása.

Ez az aprólékos gyûjtõ és feltáró mun-
kán alapuló mû nem csupán értékfeltárást
és -megõrzést szolgál, de feladatot is kijelöl.
A feladat teljesítéséhez is segítséget nyújt
mindazoknak, akik felismerik e feladat
rendkívüli fontosságát.

KUPÁN ÁRPÁD
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OLVASÓLÁMPA

Példamutatás értékmentésre
FIRKA

Szöveg nélkül Adorjáni László rajza

TEMESVÁR nekünk nagybetûs 1989 óta, a
húsz évvel ezelõtti események feledhetetlen
lelki nyomokat hagytak szívünkben. Ez a
regény is Temesvárnak állít emléket. 

A diktatúra alóli felszabadulás, az „új-
szülött“ élet elindulása a várva-várt szabad-
ság útján Temesvárra, ennek a könyvnek is
helyszínéül választott nagyvárosba vezet. A
szerzõ által a könyvben a gyors meggaz-
dagodásra vágyó egyetemisták világába te-
kintünk bele. A kalandregény mondani-
valója egy szerelmi történet keretébe van el-
helyezve, a fantázia szárnyai alatt sok valós
elem vegyül a kalandokba, az olvasóban az
akkori világ emlékeit idézi fel. Két évtizede
valóban a „legvagányabb“ az volt, amikor
egy lány szerelmétõl a legdrágább rózsából,
a fekete rózsából készült csokrot kapta ud-
varlójától. A könyvben azonban ott bujkál a
kérdés: A fekete rózsacsokortól igazi szere-
lem a szerelem? Elég-e a sok pénz a szerel-
mes nõi lélek számára?

A fiatal férfi, aki pénzessé válik, akiért a
szerelme még a tiltott élettársi kapcsolatot is
vállalja, az alvilág mélyére kerül és halálkö-
zeli élménye megállítja a lejtõn, a temesvári
református templomba hajtja, és ott kezdõ-
dik el a fordulat, rájön, hogy eddigi érték-
rendje elhibázott, átértékeli eddigi életét,
céljait, elhanyagolt szerelmével való kap-
csolatát. A könyvben a pénz miatt háttérbe
szorult és eltárgyiasult szerelmes nõi lélek
szenvedését, az élettársi kapcsolat csõdjét is

megrajzolja a református lelkész-szerzõ. A
könyv befejezésénél a fekete rózsacsokor
már a házasságban megtalált tiszta szeretet
és boldogság jelképévé válik. 

Az érmihályfalvi származású Dérer
Zsolt, jelenlegi putnoki református lelkész
elsõ könyvével azt üzeni a kor emberének,
hogy becsülje meg házastársát, akit Isten
neki ajándékozott és õt nagyon szereti, s
akit õ maga is nagyon szeret, a kor divatja
ne befolyásolja a fiatalok döntéseit, ragasz-
kodjanak az igazi értékekhez. 

BALÁZSNÉ KISS CSILLA

(Dérer Zsolt Attila: A fekete rózsacsokor –
Ragyogás és rettegés a valutás alvilágban.
Miskolc, 2009.)

A fekete rózsacsokor

TOLLVONÁS

Megrendítõ imádság
Nem, egy lelkipásztor szájából származó hatásva-
dász, érzelmekre apelláló mondatnak szántam rö-
vid beszámolóm címét. Sokszor az élet, a körü-
löttünk zajló események szolgáltatnak olyan témát,
amelyek mellett nem lehet közömbösen elmenni.

Rátérek tehát a lényegre. Dr. Kovács József
nagybányai baptista szolgatársam, Karácsonyt
megelõzõen kéréssel fordult hozzám. Helyt ad-
nánk-e a nagybányai baptista kórus és egy ko-
lozsvári kvintett koltói ünnepi hangversenyének,
a perselyes adományt felajánlva egy Down-kó-
ros, szellemi fogyatékos gyermekekkel foglalkozó
szervezet számára? Ismervén a Koltó-katalini
gyülekezet fogékonyságát az ilyen jellegû kérések
támogatására nézve, igent mondtam a megke-
resésre.

Istennek legyen hála, nem csalódtam. Akik
Karácsonykor mennyei Atyánk ajándékozó szere-
tetének  jegyében ünnepeltek, igyekeztek saját
ajándékozó szeretetüket is bizonyítani. Az így
begyûlt adományt a baptista testvérek adomá-
nyával együtt az új esztendõ elsõ hetében szemé-
lyesen vittük el a „célállomásra”.

Nos, ott ért a megrendítõ élmény! Egyrészt,
mert az önkéntesekbõl alakult szervezet (a beteg
gyermekek szülei) minden állami támogatás
nélkül, jótét lelkek és „önkéntesek” hozzájá-
rulásával végzik munkájukat. Másrészt, mert
amikor lélekben elcsendesedtünk, az egyik
Down-kóros gyerek egyebek közt azért imád-
kozott, hogy Isten segítsen egy mikrobusz beszer-
zésében. Arcára rá volt írva, hátrányos helyzetû,
de szeretné „megismerni a világot”. Ehhez pedig
egy mikrobusz hiányzik!

Nem tudom, ki hogy ítéli meg ezt a naivnak
tûnõ imádságot. Én abban a pillanatban arra
gondoltam, kies hazánkban sokan milliárdokat
síbolnak el, elveket feladva, köpönyeget forgatva
képesek pozíciót s ezáltal pénzt szerezni, egy
beteg gyerek pedig egy használt mikrobuszért
fohászkodik maga és sorstársai számára.

Viszont bízom abban, hogy Isten imádságot
meghallgató Isten!

VARGA KÁROLYGy. Szabó Béla alkotása



EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK SULYOK
ISTVÁN EMLÉKEZETÉRE. A Királyhágó-
melléki Egyházkerület alapító püspökére
emlékeztek születésének 150. évfordulóján
a várad-újvárosi templomban. A december
13-án tartott ünnepségen Hermán M. János
elõadótanácsos hirdetett igét. 

Lapunk 2009-ben Kupán Árpád törté-
nész több részes tanulmányával tisztelgett
egyházkerületünk alapítójának emléke
elõtt. Az alábbiakban Jakabffy Zsolt Attila,
Egyesült Államokban szolgáló lelkipásztor
gondolataiból idézünk: Sulyok István püs-
pök, Isten kegyelmébõl rendelt szolga volt.
Olyan prófétai lelkületû, karizmatikus ve-
zetõ, aki függetleníteni tudta magát a körül-
mények ijesztõ árnyától, sõt, a legnehezebb

idõkben fogalmazódott meg benne legtisz-
tábban Urától kapott látomása, népe jövõ-
jének képe. Hitte és megélte a páli igét: „Mi-
velhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a
láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók,
a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Kor 4,18)

A Trianon utáni zavartságban és csaló-
dottságban Egyházkerületünk, s egyben a
partiumi reformátusság jövõjének alapjait
csak ilyen lelkülettel lehetett megépíteni.
Legyen munkássága és szolgálata példa
mindannyiunknak, mai utódainak. 

TRIANON ÉS BÛNÜGYEK A MAGYAR
TÖRTÉNELEMBEN – MEGHÍVÓ TENKÉRE.
Február 4-én 17 órakor lesz a Tenkei Mûve-
lõdési és Honismereti Kör következõ ülése,
melynek témája Trianon és bûnügyek a ma-
gyar történelemben. Elõadók: Ugrai Gábor és
László Angelika békéscsabai tanárok.

REFORMÁTUS KÓRHÁZMISSZIÓI SZOL-
GÁLAT NAGYVÁRADON. „Beteg voltam és
meglátogattatok... Bizony mondom nektek, amit
a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
velem tettétek.” (Mt 25,36.40) Minden hétfõn
a pszichiátrián és a vasútas kórházban vég-
zünk lehetõség szerint beteglátogatást, és

alkalmanként áhítatot tartunk. Szerdán, az
1-es Kórház bõrgyógyászatán 14 órakor,
14.30-tól pedig a fül-orr-gégészeten vég-
zünk beteglátogatásokat. 15 órától a reuma-
tológia-belgyógyászati részleg 32-es termé-
ben tartunk istentiszteletet és beteglátoga-
tást az onkológiai osztályon. Csütörtökön-
ként 14 órától a gyermekkórház V. emele-
tén, az onkológiai részlegen több önkéntes
és a diakónus segítségével gyermekfoglal-
kozásokat tartunk, istentiszteleteket a he-
matológiai és felnõtt belgyógyászati részle-
gen, az étkezõkben 15 órától, valamint rend-
szeres beteglátogatást az elhagyott gyer-
mekek osztályán, fõként az intenzív osz-
tályon. Vasárnap délelõttönként 10 órától a
Megyei Kórház VII. emeletén, a 850-es te-
remben tartunk istentiszteletet a járóbete-
gek részére, az engedélyezett osztályokon
beteglátogatásokat végzünk és egyéni lelki-
gondozói beszélgetéseket folytatunk az
ágyhozkötött testvéreinkkel. Kérésre bármi-
kor meglátogatjuk a betegeket és kiszolgál-
tatjuk az úri szent vacsorát. Vezet minket
Pál apostol szava: „Tartozunk mi, az erõsek,
hogy erõtlenek erõtlenségeit hordozzuk, s ne ma-
gunknak kedvezzünk.” (2Kor 4,10)

NACSÁDINÉ CSUKA MELINDA kórházlelkész

A Magyar Református Egyház közös képvise-
leti testülete két napig ülésezett Budapesten,
a Dunamelléki Egyházkerület székházában. 

A január 13-14-én tartott tanácskozáson
üdvözölték Csûry Istvánt, a Királyhágómel-
léki Egyházkerület megválasztott új püspö-
két. Az Elnökség tagjai meghallgatták, illet-
ve áttekintették a Generális Konvent (GK)
bizottságainak jelentéseit, valamint az egy-
séges alkotmány által meghatározott közös
munkaterületeken az elmúlt idõszakban
megvalósult feladatokat, programokat.

A Konvent Elnöksége örömmel vette
tudomásul, hogy haladnak az egységes
istentiszteleti rendtartás elõkészületei, és a
misszió valamint a diakónia területén to-
vább folytatódik a személyes kapcsolat-
tartáson alapuló eszmecsere és együttmû-
ködés.

Az Elnökség elõterjesztést hallgatott
meg a Kárpát-medencei református sajtó
együttmûködésének lehetõségeirõl. Ezt kö-
vetõen az Elnökség úgy határozott, hogy
meg kell kezdeni egy közös magyar refor-
mátus sajtótermék kiadásának elõkészítését.

A tavaly májusban létrejött magyar re-
formátus egység egyik fontos gyakorlati

megjelenése az egységes lelkészképesítés
rendjének kialakítása. Az Elnökség megálla-
podott az egységes lelkészképesítés rend-
jének elvi keretérõl, eszerint évente egy, kö-
zös lelkészképesítõ vizsga lenne. Az Elnök-
ség úgy határozott, hogy megbízza a teoló-
giai fakultások képviselõit, hogy március
31-ig készítsék el az egységes lelkészképesí-
tõ vizsga rendjét és szempontjait. Ezt köve-
tõen a 2010. májusi GK határozna az egysé-
ges lelkészképesítés rendjérõl a Magyar
Református Egyházban.

A Konvent Elnöksége úgy határozott,
hogy a GK következõ ülését – kapcsolódva
május 22. ünnepéhez – 2010. május 25-26-án
Magyarországon tartja.

Az Elnökség javaslatokat fogalmazott
meg május 22., a Református Egység Nap-
jával kapcsolatban. Az ünnep meghatározó
mozzanata lesznek a májusi vasárnapokra
idõzített igehirdetési vendégszolgálatok. 

Az egyes egyházkerületek – a Magyar
Református Egyház részegyházai – vezetõi
beszámolói alapján áttekintették a határon
túli magyarságot érintõ jelentõs változások
kihatásait az egyház életére és az egyházi
szolgálatra. A GK Elnöksége támogatásáról

biztosította a Szerbiai Református Keresz-
tyén Egyház Elnökségét az újvidéki egy-
házközség körül kialakult problémák meg-
oldásában. A Romániai Református Egyház
vezetõi csalódottan számoltak be arról,
hogy végül nem lett az egyházi ügyeknek
magyar minisztere.

A Kárpátalján tapasztalható, és elsõsor-
ban az anyanyelvi oktatást ellehetetlenítõ,
elbizonytalanító oktatás-igazgatási lépések-
kel szemben a GK Elnöksége határozottan
felemeli a szavát. Az Elnökség úgy határo-
zott, hogy a részegyházak lehetõségeik sze-
rint anyagilag is támogatják a kárpátaljai
magyar nyelvû oktatási intézmények mun-
káját. Az Elnökség beszámolót hallgatott
meg a kárpátaljai nyugdíjas lelkészeket se-
gítõ alap helyzetérõl és a segítség e formá-
jának fenntartása mellett foglalt állást. 

A Konvent Elnöksége örömmel értesült
arról, hogy az EU Bizottsága Fõtitkárságá-
nak Jogi Szolgálata felhívta Szlovákia fi-
gyelmét az államnyelvtörvény végrehajtási
utasításának – és ezen keresztül magának a
nyelvtörvénynek is – a közösségi jogba üt-
közõ jellegére. 

A GK Elnöksége következõ ülését feb-
ruár 24-25-én a Délvidéken, Bácsfekete-
hegyen tartja.
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