
Augusztus utolsó hétvégéjén, pénteken
és szombaton zajlott a Királyhágómel-
léki és a Tiszántúli Egyházkerület közös
szervezésében létrejött presbiteri konfe-
rencia, a nagyvárad-rogériuszi reformá-
tus templomban. Az idei konferenciát az
Erdélyi fejedelmek, akik a magyar refor-
mátus egyházat szolgálták téma jegyé-
ben az egyháztörténelmi elõadások
határozták meg.

„Jó azok között az emberek között lenni, akik
érzékelik Isten nagyságát” – üdvözölte a
mintegy százfõs hallgatóságot Csûry István
püspök, örömének adva hangot, hogy a pres-
biterek közössége erõsödni látszik, egyben
köszönetét fejezte ki a szolgálatot vállalók irá-
nyába. A máramarosi havasoktól a Vaskapuig
húzódó „földnyelv” az a terület, amelyen
hozzávetõleg 300 ezer református él, kéthar-
maduk deklarált formában, egyházfenntartó-
ként is református – mondta a püspök az
Egyházkerület történetét vázolva. A Trianon-
nal egyidõs egyháztest az anyaország és

Erdély között húzódik, ez egyben meghatá-
rozza lelkületét is. „Mintha mi lennénk az ár-
va gyerek, a kicsi, a tapasztalatlan, a támoga-
tásra szoruló. Ez el is fogadható, hiszen való-
ban mi vagyunk a legfiatalabbak” – fogalma-
zott a püspök. A százezernyi távolmaradó
református mellett további gondot jelent a
magyarság apadása, az alacsony, átlagosan
10-12 százalékos templomlátogatás (kivéve a
Szilágyságot, ahol ez az arány 30 százalékos).
A kerület szolgálatával kapcsolatban a püs-
pök említést tett az óvodától az egyetemig
programról, a gyülekezetekrõl és lelkipászto-
raikról. Jövendõbeli célként pedig egy re-
formátus kórház és ennek háttereként egy er-
délyi keresztyén biztosítóhálózat létrehozásá-
nak fontosságát ecsetelte. 

„Sokan szeretik az egyházat, ugyanakkor
szenvednek attól, ahogyan megjelenik elõt-
tük napjaink egyháza, szürkén, elképzelés
nélkül, emberi csatározásokkal teli” – szögezte
le gondolatgazdag beszédében Derencsényi
István. A Tiszántúli Egyházkerület fõjegyzõje
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HETEDIK KÜRTSZÓ

A törvényrõl
A TÖRVÉNY az az állandó ható erő, mely a
dolgok menetét szabályossá teszi. Az a bel-
ső elv, mely a cselekvést irányítja, ellenőrzi s
megítéli. A tételes törvény lehet isteni és em-
beri eredetű. Ősforrása a szokás, mely a pri-
mitív társadalmak törvényének ma is első-
rendű alapja.
ISTEN KÖZVETLEN kijelentése néha nem
tételes törvényeket, hanem csak elveket
nyújt, mint a próféták és apostolok esetében.
Így tágabb értelemben Isten törvénye az
egész Biblia. Közelebbről azonban Isten tör-
vénye alatt a Mózes által adott törvényeket
szoktuk érteni, melyeket leggyakrabban
Tórának neveznek. 
A TÓRÁN belül ismerünk egy úgynevezett
papi Tórát, mely az elnémult prófétaság he-
lyett a kultusz rendszabályozását és a rituá-
lis tisztaságot követelte. A papi Tóra első
összefoglalása az Ezékiel könyve 40-48.
részében olvasható, melynek központjában
a jeruzsálemi templom áll, legfontosabb sze-
mélyei a jeruzsálemi templomnál szolgáló
Sádok papok. A papi Tóra háromféle tör-
vényanyagot tartalmaz: a kultusz, a polgári
élet és tisztaság törvényét, melyek alapjává,
szabályózójává lettek a zsidóság fogság
utáni életének. A törvény ezek szerint Isten
ajándéka, a nép megszentelésére, s az Isten
előtti kedves élet útját mutatja meg.
JÉZUS HANGSÚLYOZTA, hogy nem jött a
törvény eltörlésére, s hogy a törvényből egy
jóta vagy egy pontocska sem marad betöltet-
lenül (Mt 4,17-19). Jézus a törvényt nem
betűjében, hanem szellemében kívánta be-
tölteni. A törvény igazi betöltése az Isten és
felebarát tiszta szeretete (Mt 22,37-40).
AZ ÚJSZÖVETSÉGI írók közül különösen
Pál apostol foglalkozott sokat a törvénnyel.
Mint volt farizeus, illetékes is volt. A törvény
Isten által adatott, s magában véve szent, jó
és igaz (Róm 2,17; Gal 5,14). A törvény célja
és vége Krisztus, minden hívőnek üdvössé-
gére (Róm 10,1-4).
A TÖRVÉNYT Isten azért adta, hogy az ember
bűnét felfedje és a bűnöst a maga életében
megingassa. A zsoltáros tanítása: „az Úr tör-
vényében van gyönyörűsége, és az ő törvé-
nyéről gondolkodik éjjel és nappal” (Zsolt 1,2).

BÁNYAI LÁSZLÓ



Amióta az ember létezik, mindig hitt vala-
miben: ki a természet örök diadalában, ki a
fák, kövek, hegyek, vizek erejében, mások a
kézzel alkotott istenképek elõtt tisztelegtek,
ismét mások pedig az intelligens ember ki-
találta ideálokban. Ma is, mindenkiben van
hit. Legfõképpen a sikerben, gazdagságban
és a világbékében hisznek… Hinni minden-
ben lehet, de a hit olyan, mint az útjelzõ:
amiben hiszünk, arra tartunk.

Nekünk, reformátusoknak elsõsorban
arra a hitre kell alapoznunk, amit Krisztus-
ban nyertünk, és amirõl a Heidelbergi Káté
65. kérdése (…honnan származik ez a hit?)
konkrétan elmagyarázza, hogy Szentlélektõl
származik, ki azt a szent evangélium prédiká-
lása által szívünkben felgerjeszti, és a szent sák-
ramentumokkal való élés által bennünk meg-
erõsíti. Ez a mi útjelzõnk!

Csiha Kálmán nagyon frappánsan
magyaráz errõl: A tüzet gerjesztik. Amikor
szinte elaludna, akkor fújják, hogy fellob-
banjon újra a láng. Tûzgyújtásnál is gerjesz-
tik a tüzet: fújják a meggyúlt kicsi lángocs-

kát, hogy nagyobb erõre kapjon. Isten is így
gyújtja szívünkben a hitet az evangélium
prédikálása által, a sákramentumokkal való
élés által pedig megerõsíti lelkünkben. 

Ugyanígy a hétköznapokban is. A békés
élethez kell a hit táplálta jó szív! Ebbe hull
bele az Ige magva, amit nekünk kell ápolni,
hogy gyümölcsöt teremjen. Ha meleg az a
szív, óvjuk a világ zajától és szennyétõl,
gondoskodunk a naponkénti tiszta fényérõl,
akkor nem érhet bánkódást, sõt… képessé
tesz adni a valóban rászorulónak, felkarolni
az árvízkárosultat vagy földrengés sújtottat.
Ezt a Szentlélek indítja be! Nemhiába: a
Szentírás kijelentése szerint csak az élõ hit a
valódi hit (Jak 2,20.26)! Ha hit van, minden
van. De ha hiányzik a háttérbõl a belõle
származó cselekedet, akkor szinte semmit
nem ér. Olyan mint a tetõ nélküli ház.

Nagyon szegények azok, akik nem hisz-
nek vagy nem is akarnak hinni Istenben.
Semmi varázsát nem látják az Életnek. Nem
ismerik fel a gondviselést, nem tudnak re-
mélni, nincs bennük tiszta szeretet! Honnan

is lenne mindez, ha a Szentlélek nem tud
munkálkodni bennük?

Frederick Buechner amerikai teológus
és író errõl így fogalmaz: „Hinni csak abban
lehet, ami (még) nincs. De ha hiszünk ben-
ne, azonnal létezõvé válik, mert a hit az em-
ber legerõsebb teremtõ funkciója. Haté-
konysága egyenes arányban áll a megalko-
tott kép tisztaságával. A hit tehát inkább ért-
hetõ igeként, mint fõnévként; folyamat-
ként, semmint állapotként. Inkább újra és
újra, mint most vagy soha. Hinni annyi, mint
nem tudni biztosan hová, de mégis menni -
bizalommal. Egy utazás térkép nélkül.”

Bár nincs térkép, mégis van iránytû:
Krisztus! Õ nemcsak a jó hírt hozza a min-
dennapjainkba, de azt oly szinten belénk
pecsételi, hogy bármikor arra gondolunk,
bizalmunk és reménységünk megújul.

A keresztyén ember számára a hit
legerõsebb formája az Istenben, Krisztusban
való örök hit. Ez, mondhatni egy életstílus.
Olyan életvitel, amellyel Isten szeretetére
válaszolunk. Arra, amit folyamatosan csak
Tõle kapunk: Krisztust és az evangéliumot.
Ez nem a hiedelmek gyûjteménye, hanem a
személyes hit.

ORBÁN LEVENTE

„És odahaza megkérdezé õket: Mi felett
vetekedtetek egymással az úton? De õk hallga-
tának, mert egymás között a felett vetekedtek
vala az úton, ki a nagyobb?  És leülvén, oda-
szólitá a tizenkettõt, és monda nékik: Ha valaki
elsõ akar lenni, legyen mindenek között az utol-
só és mindeneknek a szolgája.“ (Mk 9,33-35)

Amikor az ember sok év után visszanéz, sok
jó barát, ismerõs, sok találkozás jut eszébe.
Megtörténik az is, hogy néhány perc múlva
hibáik is elõkerülnek. Miért van ez így?
Fizikai törvény, hogy a test, ha fény éri, ár-
nyékot vet, tehát minden embernek kivétel
nélkül van árnyéka. Mi azonban mindig
mások árnyékát vesszük észre. Õk meg a
miénket. Hányszor mondjuk: Nem tudnék,
olyan lenni, mint X vagy Y. Õ meg ugyan-
ezt mondja rólunk.

Talán a legfájdalmasabb árnyék az érvé-
nyesülési ösztön, mely olyan mint a rugó,
folyton fölfelé szorít, könyörtelenül, mások
kárán is. Csak egy ellenkezõ erõvel lehet
visszaszorítani – ez Isten kegyelme. Ez az
érvényesülési törekvés jellemezte az úton
lévõ tanítványokat. Egymás árnyékát mé-
ricskélték, a magukét nem is látták valósá-
gosan. A tanítványok egymásban nem a ta-
nítványságot keresték, hanem a rang, a
tisztség vált számukra a legfontosabbá; ki az
elsõ, s az kiken uralkodhat, ki következik a
sorban, ki bizonyul a legutolsónak?

A családokban sok baj forrása az, ami-
kor az egyik fél mindenképpen uralkodni
akar a másik fölött, vagy amikor a testvérek
között van olyan, aki a többi testvér fölé
akar nõni, gondoljunk a bibliai Józsefre, akit
emiatt gyûlöltek meg testvérei. A munka-

helyen szinte mindenki megszenvedi a tör-
tetõ karrieristát, aki olyan, mint a biciklista:
fölfelé meghajlik, lefelé tapos, az érvényesü-
lés érdekében minden eszközt megenged
magának. Besúgó, rágalmazó, könyörtele-
nül megfúrja hátulról a másikat, s ha ez a
szellem elhatalmasodik, valóságos társadal-
mi csapássá válik.

Csapássá válik a karrierizmus, a versen-
gés nem csak a munkahelyen, a családi
ranglétrán, de a tanítványok között is, az
egyházi, gyülekezeti életben is, amikor nem
a szolgálatban versengenek, hanem a má-
sok fölötti uralkodási vágyban. 

Nagyon sok ember álarcot hord: az os-
toba okosnak akar látszani, a gyönge erõs-
nek, a gyáva bátornak. Aki látszat szerint
rendezi be egész életét, gesztusai, nyilatko-
zatai, egész magatartása ehhez igazodik. A

látszat alatt, ott belül állandó a félelem,
hogy valaki egyszer rájön a csalásra, leránt-
ja  az álarcot s kiderül, hogy buta… A görög
színészek szerepüknek megfelelõen álarcot
hordtak, de az elõadás után letették. Az em-
ber azonban nem képes letenni, mert hoz-
zánõtt egyéniségéhez. Csak álarca van, mö-
götte semmi. Ó ha egyszer észrevesszük,
hogy megjátszuk magunkat, hogy álarcot
hordunk, legyen bátorságunk ledobni ezt a
maszkot. Ne akarjunk az emberek szemé-
ben többnek látszani, mint amik vagyunk,
akkor megtaláljuk lelkünk békéjét.

Nekünk, tanítványoknak, Jézus nem
tiltja meg az elsõséget, az elõre és felfelé
való törekvést, nem helyteleníti a versen-
gést, de erre csak a szolgálatban kerülhet
sor. Ha valaki csak magáért, a rangért, a
tisztség viseléséért, a másokon való szeretet
és segítõ szándék nélküli uralkodásért akar
elsõ lenni, az nem kedves Krisztus elõtt. A
szolgálat nélküli rang, tisztségviselés látszat,
üresség, álarc-viselés.

Imádkozzunk és dolgozzunk úgy, hogy
tanítványságunk ne legyen látszat, álarc-vi-
selés, szolgálat-nélküliség. Az tartsa magát
elsõnek, aki a szolgálatban is az elsõ, aki
nem szájával, hanem tetteivel követi Krisz-
tusát. Ne kívánd az elsõséget szolgálat nél-
kül, a szolgálat nélküli elsõség üres, nem
építi, tönkreteszi a szívet-lelket.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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A LÉLEK CSENDJE

Tetteinkkel szolgálni Krisztust

HISZEM ÉS VALLOM 

A keresztyén életstílus

Kós Károly: A valkói templom



„És emlékezzél meg az egész útról, amelyen
hordozott téged az Úr” (5Móz 8,2a). 

Tolnay Istvánné, szül. Bokor Jolánka
1927. július 3-án, Bihardiószegen született.
Gyermekéveit Bihardiószegen és Székelyhí-
don töltötte (apai ágon székelyhídi szárma-
zású). Gyermekkori élményeirõl, a szé-

kelyhídi rokonsággal való szoros kapcso-
latról, a dûlõutakon, szekerekkel történt
kölcsönös látogatásokról sokat mesélt ké-
sõbb az unokáknak. 

Ifjú éveire is szívesen emlékezett, külö-
nösen az 1940-1944 közötti idõszakra. („az a
négy év megérte, hogy éltünk” – mondta
késõbb). 

1947-ben férjhez ment Tolnay István-
hoz. 1948-ban született István fia, 1950-ben
Gábor. 

Az ötvenes években édesapja és férje is
kuláklistára kerül. Nehéz idõket él a család.
Apját, Bokor Gábort két évre a Duna-csa-
tornához viszik, férjét is letartóztatják, mert
– úgymond – nem szántotta fel idejében az
egyik darab földjét. Kisgyermekeit neveli.
Férfi-munkaerõ hiányában sokszor bizony

lánytestvére „tartja az eke szarvát”, úgy
boldogulnak, ahogy lehet. 

1962 után a téeszben dolgozik, majd
varrónõként otthon. Rengeteg idõt áldoz az
unokáira; évekig neveli õket. 

1984-ben férje meghal, következik 26
évi özvegység. 

A kilencvenes években a családdal
együtt örvend a visszakapott földeknek.
Hetven évesen is a föld megtartására és
mûvelésére biztat. 

Az Úristen jó egészségben tartotta meg,
egészen 2008-ig. Az utóbbi két évben sokat
betegeskedett, mûtéti beavatkozáson esett
át. Nagy élni akarása, mély hite egészen az
utóbbi hónapokig tartotta benne a reményt,
hogy felépülhet. A legutóbbi hat hétben so-
kat szenvedett, sajnos, fokozatosan leépült
a kegyetlen kór miatt. 

2010. augusztus 24-én elhunyt.  
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Az aradi tizenhármak utolsó mondatai PETŐFI SÁNDOR

István öcsémhez
Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám?
Gondoltok-e úgy néha-néha rám?
Mondjátok-e, ha estebéd után
Beszélgetéstek meghitt és vidám,
Mondjátok-e az est óráinál:
Hát a mi Sándorunk most mit csinál?
És máskülönben hogy van dolgotok?
Tudom, sokat kell fáradoznotok,
Örök törõdés naptok, éjetek,
Csak hogy szûkecskén megélhessetek.
Szegény atyánk! ha õ úgy nem bízik
Az emberekben: jégre nem viszik.
Mert õ becsületes lelkû, igaz:
Azt gondolá, hogy minden ember az.
És e hitének áldozatja lett,
Elveszte mindent, amit keresett.
Szorgalmas élte verítékének
Gyümölcseit most más emészti meg.
Mért nem szeret úgy engem istenem?
Hogy volna mód sorsán enyhítenem.
Agg napjait a fáradástul én
Mily édes-örömest fölmenteném.
Ez fáj nekem csak, nyugodt éltemet
Most egyedül ez keseríti meg.
Tégy érte, amit tenni bír erõd:
Légy jó fiú és gyámolítsad õt.
Vedd vállaidra félig terheit,
S meglásd, öcsém, az isten megsegít.
S anyánkat, ezt az édes jó anyát,
O Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!
Mi õ nekünk? azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom:
De megmutatná a nagy veszteség:
Ha elszólítná tõlünk õt az ég...

E néhány sorral érd be most, öcsém.
Én a vidámság hangját keresém,
És akaratlan ilyen fekete
Lett gondolatjaimnak menete:
S ha még tovább fonnám e fonalat,
Szívem repedne a nagy kín alatt.
Más levelem majd több lesz és vidám.
Isten megáldjon, édes Pistikám!
(Pest, 1844. június.)

Thorma János: Aradi vértanúk

Erős református hagyományú családba
született, ami férjhezmenetele után mégin-
kább hangsúlyt kapott. Férje egyházfi, pres-
biter volt évtizedeken át. 

Sokat dolgozott a nőszövetségben, egy
ideig alelnöke volt. Énekkari tag volt, ameddig
ereje engedte. 

Nagy szerepe volt abban, hogy a legna-
gyobb unokája a lelkészi pályát választotta. Ist-
vánkát egyszerre tanította a zsoltárokra-dicsé-
retekre és a hagyományos érmelléki dalokra. 

In memoriam Tolnay Istvánné

A kivégzés elõtt elhangzott utolsó mondatok: 
Leiningen-Westerburg Károly: A világ

feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. 
Damjanich János: Legyõztük a halált,

mert bármikor készek voltunk elviselni azt. 
Török Ignác: Nemsokára Isten legma-

gasabb ítélõszéke elé állok. Életem parányi
súly csupán, de tudom, hogy mindig csak
Õt szolgáltam. 

Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam,
mindig csak szolgáltam. És halálommal is szol-
gálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és
hazám, tudom megértik azt a szolgálatot. 

Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket
nekem, amely népem és hazám szol-
gálatáért lángolt. 

Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen
a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében
érett apostollá az apostolok lelke és bitófák
tövében kell forradalmárrá érni a magyar
lelkeknek. 

Dessewffy Arisztid: Tegnap hõsök kel-
lettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt ha-
zám szolgálata. 

Nagy-Sándor József: De rettenetes vol-
na most az elmúlásra gondolni, ha semmit
sem tettem volna az életemben. Alázatosan
borulok Istenem elé, hogy hõssé, igaz em-
berré, jó katonává tett. 

Knézich Károly: Milyen különös, hogy
Haynau bíró is keresztény és én is az va-
gyok. Csak az ördög keverhette így össze a
kártyákat. 

Schweidel József: A mai világ a sátán
világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért
hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a
világ új forradalmi embersége söpörheti el
ezt az átkozott, meghasonlott világot. 

Kiss Ernõ: Istenem, az újkor ifjúsága
egész ember lesz-e? Árpádok dicsõ szentjei
virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy
Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az éle-
tük. 

Láhner György: Krisztus keresztje és a
bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett
oly törpe az én áldozatom. 

Poeltenberg Ernõ: Minket az ellenség
dühös bosszúja juttatott ide.
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VÉGET ÉRT AZ ÖTÖDIK KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAM

Szólj, ötágú síp, zengj magyar ének!
Ötödik alkalommal szervezték meg a
Királyhágómelléki Egyházkerület Kán-
torképzõ Tanfolyamát Nagyváradon, a
Partiumi Keresztény Egyetem zenetan-
székén, valamint a Várad-újvárosi
templomban. A képzésen 28 hallgató
vett részt, nyolc oktató vezetésével.

A megszokottnál három héttel korábban ke-
rült megrendezésre a tanfolyam, de az új
idõpont szerencsésebbnek bizonyult, hiszen
pedagógusok is részt tudtak venni, akik a
nyári szünetben éppen szabadságukat töl-
tik. Az egyházkerület nyolc egyházmegyé-
jébõl érkeztek kántorok, Nagybányától Te-
mesvárig, csupán az aradi egyházmegye hi-
ányzott a palettáról. Hat kezdõ csoportos
hallgatóval bõvült a képzõ, akik idén kap-
csolódtak be. Az oktatás hat szinten folyt,
két héten keresztül. Idén elõször kántor-
vizsgát is tartottak.

A kántorképzés az 1996-os Magyar Refor-
mátus Énekeskönyv bevezetése apropóján vált
halaszthatatlanná, hiszen az új énekeskönyv
visszahozta a genfi zsoltárokat az eredeti
ritmusban, valamint számos régi magyar
éneket, melyek használaton kívül voltak az
1921-es énekeskönyv bevezetése óta. Ezt a
hátrányt Magyarországon, valamint a Felvidé-
ken már hatvan éve kiküszöbölték az 1948-as,
Csomasz Tóth Kálmán nevével fémjelzett
énekeskönyvvel és egyházzenei reformmal.
A Királyhágómelléken és Erdélyben a zsinat
hosszas vajúdás után, tíz évvel az új éne-
keskönyv megjelenése után hozott határo-
zatot ennek bevezetésére és tette kötelezõvé
használatát a református gyülekezetekben.
Ezzel együtt szükségessé vált az új énekek
megtanítása, a kántorok képzése.

A szolgálatban lévõ és leendõ kántorok
különbözõ szintû zenei elõképzettséggel ér-
keznek a képzõre, ezért szükséges, hogy
olyan csoportba kerüljenek, amelyben a
lehetõ legjobban tudnak haladni. Idén hat
csoportot szerveztek, mindegyiknek más a
tananyaga, így évrõl-évre magasabb szintre
kerülhetnek és bõvíthetik ismereteiket. Hat
tantárgyat: gyülekezeti éneket, hangszert
(orgonát és harmóniumot), zeneelméletet és
összhangzattant, zenetörténetet, kórus-karve-
zetést, valamint az énektanítás módszertanát
oktattak nyolc tanár segítségével, akik maguk
is aktív kántorok. A tanári karban Józsa
Domokos, Kozma Gyula, Kozma Márta,
Leopold László, Márkus Zoltán, Nagy Judit
Noémi, Orosz Otília Valéria és Pünkösti Apor
oktattak. A képzõ szakmai irányítója Berkesi
Sándor, Liszt- és Magyar Örökség-díjas kar-
nagy, a debreceni Kántus karigazgatója.

A napi program megfeszített volt, reg-
gel hattól este tízig tartottak a foglalkozá-
sok. A csoportos órák mellett egyéni hang-
szeroktatás is zajlik, valamint kötelezõ leg-
alább napi egyórai gyakorlás. Ehhez a zene-

tanszék hangszerei, a templomi hangszerek,
valamint az erre az alkalomra beszállított
harmóniumok álltak rendelkezésre. A képzõ
második hetében a hangszeres órák átte-
võdtek a rogériuszi református templomba. 

Csütörtökön este a várad-szõllõsi római
katolikus plébániatemplom orgonáját láto-
gatták meg. A Pécsen készült barokk orgona,
valamint a kicsi ládaorgona elnyerte a hall-
gatók tetszését, mindkettõt ki is próbálták.

Az utolsó három nap már a vizsgák je-
gyében zajlott. Minden hallgató csoport-
vizsgát tett, amelyrõl igazolást kapott, ezzel
folytathatja a képzõt a következõ esztendõ-
ben. Augusztus 20-án zajlottak a hangszeres
vizsgák, valamint este hétkor került sor a
záróhangversenyre. Az ünnepi istentiszte-

leten Csûry István püspök hirdetett igét,
hangsúlyozva annak fontosságát, hogy éle-
tünk, beszédünk, munkánk által az embe-
rek figyelmét Isten felé fordítsuk. A kán-
torképzõ ideje alatt is ez történt, hiszen a 28
fiatal Isten igéjének a fényében töltött el két
hetet, felkészülve az énekelt ige szolgála-
tára. A záróhangversenyen gyülekezeti
énekfeldolgozások hangzottak el a hall-
gatók vezényletével. Ezt követõen J. Haydn
26. zsoltárát Rácz Lóránd Márton végzõs
hallgató, Berkesi Sándor Magyar Ének címû
mûvét Márkus Zoltán tanár, karnagy vezé-
nyelte, orgonán kísért Kozma Márta tanár.

Szombaton délelõtt a rogériuszi temp-
lomban folytatódtak a záró rendezvények.
A karvezetés vizsgát követõen került sor a
kántorvizsgás istentiszteletre, melyen Rácz
Lóránd Márton végzõs hallgató végezte a
kántori szolgálatot. D. Buxtehude Prelúdium
címû mûvével vette kezdetét az istentiszte-
letet. A lekciót Oláh Tünde képzõs hallgató
olvasta fel, igét hirdetett Oláh Mihály zilah-
ligeti lelkipásztor, egyházkerületi zenei elõ-
adó. A Himnusz eléneklése után D. Buxte-
hude Chaconne címû mûve zárta le a vizsga-
istentiszteletet. Közben megérkezett a nász-
nép a soron következõ esküvõre, így ennek
keretében hangzott el újból a Magyar Ének
címû kórusmû, ezúttal a szerzõ, Berkesi
Sándor vezényletével.

A hallgatók és oktatók ünnepi ebéddel
zárták az ötödik kántorképzõ tanfolyamot.
Köszönetet mondanak a Nagyvárad-újváro-

si egyházközségnek, Herdeán Gyöngyi és
Sándor Lajos lelkipásztoroknak, hogy két
héten át a templomot és a gyülekezeti ter-
met a képzõ rendelkezésére bocsátották,
valamint a Nagyvárad-rogériuszi presbité-
riumnak és Kerekes  József lelkipásztornak
az orgona használatának lehetõségéért. Kü-
lön megköszönik azt a szándékot, amellyel
a rogériuszi orgonát Nagyvárad zenei éle-
tében a közösség javára igyekeznek felaján-
lani, melyben a kántorképzõ tanfolyam, az
õsszel sorra kerülõ kántorkonferencia, az
orgonahangversenyek olyan fontos esemé-
nyek, melyek erre a hangszerre fókuszálha-
tók. Köszönetet mondanak továbbá az okta-
tóknak, akik lelkiismeretes, pontos mun-
kával segítették a hallgatókat a felkészülésben. 

A Kántorképzõ Tanfolyam öt esztende-
jének tapasztalatai alapján elmondható,
hogy szükség van erre a képzésre. A szol-
gálatban lévõ kántoroknak ritka esetben
van lehetõségük nappali szintû képzéssel
pótolni zenei ismereteiket. Bár kevés a két
hét, mégis arra elég, hogy elindítsa a hall-
gatókat egy szakmailag helyes irányba, amit
maguk otthon tudnak tovább fejleszteni,
illetve a következõ esztendõben folytatni a
képzõ egy magasabb fokán. Ugyanakkor a
képzõn kialakult szakmai és baráti kap-
csolatok, a közösség megélése külön él-
mény. A szervezõk keresik annak lehetõsé-
gét, hogy évente több alkalommal is talál-
kozhassanak a kántorok tapasztalatcserére,
szakmai napokra, évközi kántorképzésre.
Ennek érdekében évente szeretnék meg-
szervezni az õszi kántorkonferenciát, ahol
egy adott témakörben, egy bizonyos szak-
területen bõvíthetik ismereteiket. Az elmúlt
évben a református kóruskultúráról tartot-
tak kétnapos tanácskozást, idén októberben
a régi magyar énekek témakörében szervez-
nek konferenciát, melyre szeretettel várják
az érdeklõdõket. A lelkipásztorok is sokat
segíthetnek azzal, hogy támogatják a kán-
torokat a szakmai képzésben, ha felhívják a
tehetséges, jó zenei hallással és énekhang-
gal rendelkezõ fiatalok figyelmét a képzõ le-
hetõségére, akik a következõ esztendõben
bekapcsolódhatnak ebbe a munkába. 

Reméljük, idõvel a kántorok anyagi
megbecsülése is felértékelõdik azzal, hogy
szakmai képzésük biztosított. Adja Isten,
hogy még szebbé, még jobbá formálhassuk
istentiszteleteinken a gyülekezeti éneklést,
Isten dicsõségére.

O. O. V.
A

EGYHÁZZENEI KONFERENCIA LESZ OKTÓ-
BERBEN. Szeretettel hívjuk a kántorokat, lel-
kipásztorokat, zenetanárokat, vallástanárokat
és mindazokat, akik a gyülekezeti éneklésünk
jobbításán fáradoznak, a Királyhágómelléki
Egyházkerület egyházzenei konferenciájára,
mely október 22-23-án Nagyváradon, a
Lorántffy Egyházi Központban kerül meg-
rendezésre. A konferencia témája: A régi ma-
gyar énekek helye és szerepe a református gyü-
lekezeti éneklésben. A konferencia keretében
előadások hangzanak el, énektanulás, kórus-
hangverseny, kotta- és CD-bemutató lesz. 

A záróhangversenyen gyülekezeti
énekfeldolgozások hangzottak el



A kétezres évek elején két ifjúsági csoport
elõször találkozott, táborozott együtt. A
fiatalok – az Arad-Belvárosi református és a
hollandiai lutteni gyülekezet tagjai – közös
keresztyén gyökerekre építve töltöttek együtt
egy hetet, a festõi szépségû Sonkolyoson.
Már akkor és ott, 2004 nyarán kiderült, hogy
minden különbözõség és esetleges nyelvi
akadály ellenére, a fiatalok igazi közösséget
alkotnak, barátságokat kötöttek. 

Az akkor szövõdött barátságok azóta
csak erõsödtek. Ugyanis a két gyülekezet
fiataljai, a sonkolyosi tábort követõen is
találkoztak. Újabb táborok következtek:
2005-ben Hollandiában, 2006-ban Algyó-
gyon. Mindezek megmutatták és bebizonyí-
tották azt, hogy a két csoport egymástól
tanulva, egymás kultúráját felfedezve, ha
kell többezer kilométert megtéve, szívesen
részt vesz a közös táborozásokon. Az addig
jórészt saját forrásból szervezett nyári
táborok megváltoztak, gazdagodtak.

Az uniós csatlakozást követõen adott
volt a lehetõség arra, hogy immár európai
uniós pályázatok keretén belül kerüljenek
megrendezésre a nyári együttlétek. Így to-
vább gazdagodtak a fiatalok, az interkul-
turalitás és multikulturalitás égisze alatt
megszervezett táborokon. Az elsõre, 2009-
ben Hollandiában került sor, ami rendkívül
hasznos volt a fiatalok számára. Sok új
ismeretre tehettek szert, betekintést nyerve
a holland kultúra néhány alapkövébe, meg-
beszélve különbözõ témákat. Érdekes volt
beszélni az immár 20 éve Szabad Európáról,
és jó volt megtapasztalni az elõnyöket: sza-
bad utazást, lehetõségeket, amelyek révén a
két ország fiataljai megismerhetik egymást,
találkozhatnak és közösen gondolkodhat-
nak, alkothatnak. 

Hazatérve, az Arad-Belvárosi református
gyülekezet ifjúsági csoportja gondolt egy
merészet és pályázatírásba kezdett. Megszü-
letett a program, körvonalozódtak a gondo-
latok, alapkövek. Sok-sok munkával eltöltött

nap következett, amikor írtunk és újraírtunk,
tervezgettünk. Annak ékes bizonyítékaként,
hogy az Úr csodásan mûködik, sikerült el-
nyernünk a pályázatot. Az Európai Bizott-
ság, Fiatalok Lendületben (Youth in Action)
programja elõsegíti az ifjúsági területen meg-
valósuló európai együttmûködést, támogatva
a fiatalok szerepvállalását. Így július 31. és
augusztus 7. között mi láthattuk vendégül
holland testvérgyülekezetünk tagjait. Projek-
tünk a kölcsönös megismerésre épült, az in-
terkulturalitás égisze alatt. Local Color cí-
men, mely mindazon kulturális elemek gyûj-
tõneve, amelyek Aradnak és a régiónak e-
gyedi „színt” kölcsönöznek; tehát azok a he-
lyi sajátosságok, amelyek által Arad város és
megye bõvíti a közös európai kulturális
örökséget. Aktivitásaink hivatalos nyelve az
angol volt. 

Projektünk másik alapköve a társadalmi
szolidaritás és a társadalmi kirekesztettség
elleni harc volt. Mivel 2010 a szegénység el-
leni harc európai éve, ez tükrözõdött a mi
projektünkben is. A csoportok 30 százaléka
hátrányos helyzetû fiatalokból állt, akik ön-
erõbõl nem tudtak volna nyaralni. A projekt
által lehetõségük adódott arra is, hogy meg-
ismerkedjenek a holland fiatalokkal, egy
másik kultúrával és életszemlélettel. Az
együtt töltött idõ, a közös tevékenységek
ismét erõsítették az összetartozás érzését. A

két csoport összekovácsolódott, ismeretei-
ben gyarapodott. Jó volt látni a sugárzó ar-
cú fiatalokat együtt táncolni, színdarabot
próbálni, festeni, fõzni, kirándulni, múzeu-
mot látogatni.        

Ez a tábor ismét bebizonyította a gond-
viselés csodáját és áldásait. A folytatás
reményében búcsúztunk el vendégeinktõl
és elmondhattuk: „Áldásoddal megyünk,
megyünk innen el, boldog már a szívünk és
néked énekel.” 

A szervezõk nevében:
BÁNYAI MELINDA presbiter, projektfelelős

a

Harangszó IFJÚSÁG – REFORMÁTUS ÉLET 5

KERESZTYÉN IFJAK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

Az Úr csodásan működik 

KIRÁLYHÁGÓMELLÉK: EGYHÁZMEGYEI
TISZTÚJTÁSOK, EGYHÁZKERÜLETI JE-
LÖLÉSEK. Egyházkerületünk egyházmegyé-
iben augusztus 27-én választó közgyűlése-
ket, valamint egyházkerületi tisztségjelölő
gyűléseket tartottak. 

Az egyházmegyei tisztségek esetében
újraválasztották a Bihari Egyházmegye élére
Mikló Ferenc esperest. A főgondnok Bődi
Kálmán lett. A Nagykárolyi Egyházmegye ed-
digi vezetőit nagy többséggel választották új-
ra a következő hat éves ciklusra. A három je-
lölt közül Nagy Sándor a szavazatok kéthar-
madát szerezte meg. Itt a főgondnoki tisztsé-
get továbbra is Geréb Miklós látja el. Nem
változott a Temesvári Egyházmegye elnök-
sége sem, ahol Fazakas Csaba esperes és
Pataki Károly főgondnok folytathatják a meg-
kezdett munkát. Újraválasztották továbbá
Bogdán Zsolt esperest is a Zilahi Egyház-
megyében, a főgondnok itt Demjén Attila lett.
Az arad-belvárosi református imateremben
megtartott választói közgyűlésen Módi Jó-
zsef lelkipásztort választották az Aradi Egy-
házmegye esperesévé. A főgondnoki tisztség-
re jelöltek közül Venter Miklós kapta a leg-
több szavazatot. Az Érmelléki Egyházmegye
tisztújító közgyűlésén esperesnek Rákosi
Jenő szentjobbi lelkészt választották, míg
főgondnok Kürti László lett. A Nagybányai
Egyházmegyében Varga Károly koltói lelki-
pásztor tölti be a következő ciklusban az es-
peresi, míg Vicsai János a főgondnoki tiszt-
séget. A szatmárnémeti Láncos templomban
Kovács Sándor egri lelkipásztort a Szatmári
Egyházmegye esperesévé, Csűry Miklóst
pedig főgondnokává választották.

Az egyházkerületi jelölések összesítése:
A püspöki tisztségre Csűry István jelenlegi
püspök 199 jelölést kapott, Csernák Béla 52-t,
míg Józsa Ferenc 6-ot. Főgondnoknak Dr.
Varga Attila 162 jelölést kapott, Kovács Zol-
tán jelenlegi főgondnok 75-öt, Darabont
Sándor 5-öt. A főjegyzői tisztségre Forró
László előadótanácsost 105-en jelölték, Lukács
Józsefet 61-en, Mikló Ferencet 19-en. Világi
főjegyzői tisztségre Török Sándort 79-en je-
lölték, Tolnay István jelenlegi főjegyzőt 56-an,
Székely Csabát 42-en. A generális direktori
javaslatok tekintetében Dénes Istvánra 76-an
voksoltak, Pálfi Józsefre 24-en, Süle Zsoltra
20-an. Az ifjúsági előadó tisztségre Mike Pál
93 jelölést kapott, Ecsedi Árpád 42-t, Kánya
Zsolt 39-et. A katekétikai előadói tisztségre
Szilágyi Zoltán 143 jelölést kapott, Herdeán
Gyöngyi 30-at, Kurta-Tőtös Szabolcs 17-et.

Az egyházkerületben október 22-én vá-
lasztják meg a püspököt és a különböző tiszt-
ségviselőket.

HARANGSZÓ-ÖSSZEÁLLÍTÁS

A Nagyvárad Csillagvárosi Egyházközség
maroknyi ifjúsági csoportja, néhány baráttal
kiegészülve, jóhangulatú táborozáson
vehetett részt augusztus 27-29. között
Tordán. A fiatalokat az újtordai református
gyülekezeti ház fogadta be, kirándulá-
suknak témája pedig a keresztyénség vál-
sága, illetve a gondviselés volt. 

Az ifjak érkezésük napján, pénteken vá-
rosismertetõ játék keretében ismerhették
meg a felújított városközpont magyar épí-
tett és szellemi örökségét; a központ közép-
kori templomait, a római romokat, ezt köve-
tõen pedig megoldásokat próbáltak keresni
azokra a problémákra, amelyek végigkísér-
hetik egy ifjúsági csoport életét. 

Másnap a példásan felújított sóbánya
vendégeiként kipróbálhatták a népszerû
hely összes nevezetességét, délután pedig a
sós fürdõben lógathatták lábukat. A grillva-
csora közben mindenki vallott arról, hogy
hogyan tapasztalják meg az isteni gondvise-
lést, majd levonták a következtetést: Isten vi-
gyázta léptüket az idegen városban is. Képes
élménybeszámolójuk az interneten is fella-
pozható, a http://csillagvaros.blogspot.com
oldalon. 

Ugyanakkor hirdetjük, hogy a nyári va-
kációzást lezárandó, újra várjuk minden ked-
ves ifjúsági tagunkat (tavaly, illetve idén kon-
firmáltakat, valamint idõsebbeket) a vasár-
naponként fél hattól kezdõdõ alkalmainkra!

Tordán táboroztak a csillagvárosi ifjak

A fiatalok egymás kultúrájával és
életszemléletével ismerkedtek



Pál apostol példája által egymás megbecsü-
lésére intett, hozzátéve: nekünk a kevesen
is hûséges, valamint kegyelembõl élõ külde-
téses egyházzá kell lennünk. 

Az egymással való civódások mögött,
mindig valaminek a hiánya fedezhetõ fel.
Hol a víz, hol a kenyér, hol pedig a pénz
nem elég – mutatott rá Kerekes József, a
házigazda gyülekezet parókus lelkésze, a
2Móz 17,1-16 alapján tartott nyitóáhí-
tatában. Felvetõdik a kérdés: vajon ott van-e
Isten a gyülekezetünkben, a szolgálatunk-
nál? Mert, ha nincs ott, akkor az áldás is el-
marad. Azonban valahányszor Isten botja
odasújt valahová, ott mindig megszûnik a
szükség. Odasújt olyan megkövesedett
helyzetekre is, amelyek, mint kõsziklák álla-
nak, s ennek nyomán az anyaszent-
egyházban is szabadulás és életnek jele
támad – fogalmazott az igehirdetõ. 

A két egyházkerület által közösen szer-
vezett konferencia a presbiterszövetségek
együttmûködésébõl fakad – mutatott rá
László Kálmán, a királyhágómelléki Pres-
biter Szövetség elnöke, a konferenciát
megnyitó beszédében.   

Imre Sándor tiszántúli fõgondnok és
presbiter szövetségi elnök köszöntésében a
tiszántúliak jövõ évi, berekfürdõi pres-
biterkonferenciájára invitálta a meg-
jelenteket. Ezt követõen Szabadi István, a
Tiszántúli Egyházkerület Levéltárának
igazgatója tartotta meg a konferencia
nyitóelõadását Bocskai István és a bécsi béke
címen. Mint rámutatott: a bécsi béke a
református egyház számára nem hozott
újat, inkább úgy fogalmazhatnánk, hogy az
erdélyi vallásszabadság vívmányait nyúj-
totta a magyarság számára. Bocskai alakja
már a korabeli irodalomban is a vallássza-
badság védelmezõjeként jelenik meg, a ma-
gyarok Mózeseként maradt meg a köz-
tudatban. 

Az elõadást követõ hozzászólásokat a
rogériuszi énekkar fellépése követte, Koz-
ma Gyula kántor-karnagy vezényletével,
Geréb Miklós lelkipásztor orgonakíséreté-
vel. A vacsorát újabb zenei szolgálat kö-
vette, a Debrecen-Nagytemplomi Egyház-
község Éden nevû zenekarának köszön-
hetõen. 

F. T. 

A Váradi Biblia kimenekítése

Szombaton Kövendi István iskolalel-
kész a Jn 3,30 alapján tartott reggeli áhítatá-
val folytatódott a konferencia. Ezt követõen
a Református fejedelmek iskolapolitikája címen
Pálfi József lelkipásztor, egyetemi tanár elõ-
adására került sor. A Báthori István és Beth-
len Gábor által kialakított iskolarendszert és
építkezést a Rákócziak és Apafi Mihály is to-
vább erõsítették. Minden református egy-
házközség mellett iskolák voltak, ahol

felnõttek az egyház eszméit tovább vivõ
generációk – mutatott rá az elõadó.

Ezután Pénzes Tiborc Szabolcs, a
Károli Református Egyetem Puritanizmus-
kutató Intézetének munkatársa értekezett:
Fejezetek a nagyváradi református kollégium
Rákócziak korabeli (XVII. század) történetébõl
címmel. Az elõadó leszögezte, hogy a váradi
iskola és kollégium az 1645-1660 közötti
idõszakban a puritanizmus egyik fellegvá-
raként virágzott, s mint ilyen megállta
helyét a felsõoktatási intézmények között.

Az elõadásokat verses-zenés összeállítás
követte, a debreceni Kossuth utcai Egyház-

község ifjúsági csoportjának fellépésével.
Ebéd után Szilágyi Sándor, a Magyar Pres-
biteri Szövetség fõtitkára a szervezet meg-
alakulásáról és tevékenységérõl szólt, Szabó
Dániel, a szervezet elnöke pedig a kül-
misszió fontosságát ecsetelte.

A konferencia záró elõadását Tunyogi
Lehel lelkipásztor a Váradi Bibliáról tar-
totta. Ennek egyik különlegessége, hogy
már az elsõ oldalon jelen van egy úgyne-
vezett Summarium - összefoglaló, a Glossa-
rium - szójegyzetek és a Textuarium - szél-
jegyzetek, hogy az olvasó könnyebben
megérthesse a Biblia szövegét. Nyomtatása
1657-ben kezdõdött Váradon, Bethlen
István, I. Rákóczi György és felesége,
Lorántffy Zsuzsanna, Rhédei Ferenc és
Barcsay Ákos, valamint néhány tiszántúli
egyházmegye adományaiból. Idõközben a
török támadás a vár elestével fenyegetett. A
várvédõk egyik feltételként azt szabták az
ostromlóknak, hogy a már kinyomtatott pél-
dányokat, a nyomtatáshoz szükséges papírt
és a nyomdai felszerelést épségben enged-
jék ki a várból. A szabad elvonulást köve-
tõen a nyomtatás 1661-ben Kolozsvárott
fejezõdött be. Váradi-nak nevezik, mert a
munka ott indult el. A magyar nyelvû Biblia
a Károlyi-fordítást tartalmazza, Köleséri
Sámuel átdolgozásával és széljegyzeteivel.

Az elõadást követõen Venter Miklós
királyhágómelléki PSZ-fõtitkár és Imre
Sándor köszönte meg a jelenlévõknek a
hasznos együttlétet, ugyanakkor reményü-
ket fejezték ki, hogy akik részt vettek a két
napos rendezvényen kellemes élményekkel
gazdagodva térnek haza.

TÓTH ZSIGMOND

ELHUNYT RITOÓK PÁL.
Szeptember 6-ára virradó
éjjel, hosszú szenvedés
után elhunyt dr. Ritoók Pál
nyugalmazott MÁV fõtaná-
csos, a Magyar Református
Presbiteri Szövetség 8 évig
volt fõtitkára, majd 6 évig ügyvezetõ
elnöke, legutóbb elnökségi tagja, a
Budapest-Józsefvárosi Egyházközség fõ-
gondnoka.

A villámlevélben szétküldött szeptem-
beri elsõ Harangszó elõzetesére, még szoká-
sa szerint visszajelzett: megkapta, sok érde-
kes cikkre felfigyelt, köszöni. Minden beha-
rangozóra válaszolt, köszönettel nyugtázta,
mindig volt egy-egy kedves, bátorító, di-
csérõ szava a friss lapszámmal kapcsolat-
ban; különösen akkor, ha a Presbiter rovat-
ba került egy-egy számára érdekes téma,
beszámoló. 

Nem is az a lényeg most, hogy 680 cím-
zett közül egyedül õ vette a fáradtságot egy
köszönöm-re, hanem az, hogy azt adta, azt
nyújtotta, amire mi, többiek egyre kevésbé
vagyunk képesek... Nem jön több kedves,
pár mondatba foglalt levél Pali bácsitól.
Hiányozni fog bölcs jóindulata, szeretete,
alázata, a tõle kapott jó szó. 

Sok jó szóval leszünk szegényebbek
nélküle. Emléke legyen áldott! A szerk.
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FALUDY GYÖRGY

Október 6.
(részlet)

A vesztõhelyre sáros út vitt
és kikericsek kékjei.
Száz év, s meghaltam volna úgyis -
vigasztalódott Vécsey.
Lahner György sírt s a földre nézett,
Damjanich szekéren feküdt,
Leiningen felmentõ honvédek
árnyát kereste mindenütt.
S a táj olyan volt, mint a fácán:
tarlók, fák vérzõ foltjai,
és õk, tarkán, libegve, hátán:
elhulló, bús-szép tollai.

Aradon így. A pesti téren
is ütötték a dobokat,
de õ; nem félt, csak arca széle
vetett rózsálló lobokat.
Mosolygott. Mi bánta, hogy vége?
Branyiszkónál nevét az égre
karcolta kardja, a híres.
Ez volt Dembinski hadsegéde,
Abancourt Károly ezredes.
S mi elfeledtük. A miniszter, 
bár hívták, maradtak egyedül.
– Az Al-Dunán szólt mély a gázló
s vénember már nem menekül.
Leszek bitófán harci zászló,
ha sorsom ezt így rótta ki –
s habár magyar volt Csány László,
úgy halt meg, mint egy római.

A vendéglátó gyülekezet énekkarának szolgálata,
Kozma Gyula vezényletével



Családban marad, köztünk marad, politi-
kusok iratokat titkosítanak, titkos írásról,
levéltitokról is beszélünk, de vannak a
természetnek is titkai. Embercsoportokat
összekötõ közös kincs is lehet egy
titok. Mégis egyszer felpattannak a zárak, a
titkot nem szûk csoport, hanem nagyobb
közösség birtokolhatja. Hoz-e változást
egy-egy titok felbontása a titkot õrzõk
kapcsolatában, és hoz-e változást a titokhoz
jutottak életében? Szilágyi Domokos családi
levelezése címû kötet esetében inkább úgy
kellene feltenni a kérdést, hogy Szisz költé-
szetének ismeretében ez a 304 levél és vég-
rendelet mondhat-e még újat számunkra
költõnkrõl? 

Amilyen egyszerûnek tûnik a kérdés-
felvetés, olyan összetett és sokféleképpen
értelmezhetõ az „igen” válasz. Igen, még
akkor is, ha tudjuk és állítjuk a költészet
nem csak a test, hanem a lélek és az ész vi-
lágának mozgásait, forrongásait, álmait,
örömeit és keserûségeit úgy mondja el,
hogy az az érzésünk, költõnk már teljesen
levetkõzve, mai szóval átvilágítva áll elõt-
tünk.

Ezekben a levelekben nem az ismeret-
len olvasó a címzett, hanem szülõk, testvé-
rek élet- és házastársak. Markáns kép alakul
ki az olvasóban a korabeli gyermek-szülõ
viszonyról, a gyermek szülõtiszteletérõl, ra-
gaszkodásáról, jó értelemben vett köteles-
ségtudásáról, a korabeli diákéletrõl, a ma-
gyarláposi majd batizi református lelkész
családjáról, annak gazdasági, politikai
helyzetérõl. És ez a gyermek még befutott
költõ korában is gyermek maradt. A külsõ
szemlélõ számára különösen szép és meg-
ható Domi töretlen ragaszkodása szüleihez
és testvéreihez még akkor is, amikor már
Szisz lett a gyermekbõl.

Aki Szisz verseit ismeri, jól tudja, hogy a
humortól eljutott a maró gúnyig. Úgy a hu-
moros, mint a gúnyos hangvétel jelen van
leveleiben is. A kisdiák egy-egy viccel fejez-
te be leveleit. Aztán 1955. õszétõl eltûnnek a
szórakoztatást célzó viccek. Ez nem azt je-
lenti, hogy eltûnt leveleibõl a humor és a
gúny, de céltáblájává önmagát tette ezután.
Fájdalmas olvasni ezeket a sorait. 

Szilágyi Domokos családi levelezésében
alig-alig mutatkozik az irodalmár, még ke-
vésbé az a hatalmas mûveltségû ember, aki
kortársai közül ilyen tekintetben is kiemel-
kedett. Gyermeki és testvéri hangütés jel-
lemzi minden egyes sorát. Míg keserû hu-
morba csomagolva elmondja sorsa esemé-
nyeit, közben szülei, testvérei életének ala-
kulását követi különös figyelemmel és ér-
deklõdéssel, mindenkirõl, mindent akart
tudni. Mindenkin, kivétel nélkül segíteni
akart, és lehetõségei szerint segít is.

Két levélben (a család sorsának alaku-
lása iránt érdeklõdve) kitér anyai felme-
nõire, a Szászokra, akik Erdély szellemi éle-
tében, mint egyházi vezetõk, tollforgató
emberek igen jelentõs szerepet játszottak.
Mondhatni fõszerepet, hiszen Szász
Domokos püspököt maga Ferenc József is
meglátogatta, amikor Kolozsváron bemu-
tatta neki a Református Kollégiumot. Errõl
fénykép is található a könyvben. A kötet
115. levele vázlatos felsorolást nyújt ezen

méltatlanul elfelejtett erdélyi nagyságokról.
Még egy levélre (150.) bukkanhat az olvasó,
amelyben az irodalmár szólal meg. Ez pedig
néhány fogalmazási tanáccsal látja el az
írásra bátorkodót. Igen tanulságos! 

Külön teret érdemelne a házas- és
élettársakkal folytatott levelezés elemzése, a
tanárairól szóló sorok, a gazdag fénykép-
gyûjtemény, a melléklet, a költõ életét és
mûveit, családtagjait bemutató oldalak, a
borítókon található Domi, illetve Szisz-kéz-
írások, a belügy célpontjába cím alatt közölt
iratok, a végrendelet stb. 

Szilágyi Domokos családi levelezését a
költõ öccse Kálmán rendezte sajtó alá, õ lát-
ta el elõ- és utószóval, magyarázatokkal, jegy-
zetekkel. A Szilágyi Domokos kutatás szá-
mára forrásértékûek Szilágyi Kálmán itt ol-
vasható megnyilatkozásai és tanúságtételei
is. Az õ ötlete, az õ érdeme a könyv meg-
születése. Köszönet érte!

A levelek ebben a kötetben idõrendi
sorrend szerint számozással ellátva jelen-
nek meg, azzal a céllal, hogy áttekinthetõb-
bé váljanak az olvasó számára.

A kötet az Otthonom Szatmár megye soro-
zat 33. darabjaként jelent meg. 

CSIRÁK CSABA
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304 levél - Szilágyi Domokos
családi levelezése

Zodiákusok és
horoszkópológia (III.)
Egy õsi hermetikus fragmentum szerint „… a
csillagok, a számok, a szférák sorsotokat
beszélik, éneklik, nyilatkoztatják ki."

A Nap az égbolton 365,24 nap alatt egy
kört ír le, az ekliptikát „kásztázza-pásztáz-
za“ körül. Ezt az utat egy év alatt teszi meg.

Ezen a vándorúton – 12 csillagképen át –
vezet a „via Solis“: inverz haladványban szeli
át kb. 1-1 hónap alatt a Kos, Halak, Vízöntõ,
Bak, Nyilas, Skorpió, Mérleg, Szûz, Orosz-
lán, Rák, Ikrek, Bika állatöveket (állatövek,
zodiákusok azért, mert a csillag-tömbök
alakzata egy-egy állat formájára emlékeztet).

Az asztrológusok szerint meghatározó
jelentõsége van annak, hogy milyen jegy-
ben született egy-egy ember, sõt a horosz-
kóp összeállításakor sokat nyom az is a lat-
ba, hogy melyik nap melyik órájában, per-
cében látta meg a delikvens a napvilágot.

A „csillaglesõk“ szerint döntõ befolyást
gyakorol az egyén karakterére egy-egy zo-
diákus uralkodó bolygója. (Például a Kos-
szülöttek a Mars bolygó dominanciája által
harcias, tüzes jellemûek; az Oroszlán-szü-
löttek a Nap uralma alatt méltóságteljesek,
néha gõgösek stb.)

Megfelelõ szerencsekövek, fémek, színek,
kabbalisztikus számok, növények stb. tar-
toznak egy-egy állatöv szülöttjéhez, ame-
lyek a domináns bolygó karakterét hordoz-
zák, így a csillagjósok véleménye szerint he-
lyes amulettként hordani a megfelelõ fémet,
(fél)drágakövet, számot stb.

Vitathatatlan az, hogy különösen a Nap-
nak és a Holdnak szerepe van az ember
vér(tûz) keringésében, vagy nedv(víz) ház-
tartásában és lehetséges az is, hogy a Mars,
vagy éppen a Vénusz valamelyes befolyást
gyakorol a harci erényekre, vagy az érzelmi,
szerelmi életre, ahogyan ez a mitológiai kép-
letekben elõttünk áll. De hogy vége-hossza s
végeredményben értelme nincs a végkimerü-
lésig is menõ vizsgálgatásnak az bizonyos.

Õskeresztyén körökben is bizonyára ismert
volt az asztrológia, erre vonatkozóan jelzés-
értékû lehet Pál apostol megjegyzése: „Meg-
tartjátok a napokat és a hónapokat és idõ-
ket, meg az esztendõket. Féltelek titeket, hogy
hiába fáradoztam körültetek.“ (Gal 4,10-11)

Keresztyén naptárainkban is fenn-
maradt a régi hagyomány: Vízöntõ, Szûz
stb. hónapjaként van egy-egy idõperiódus
„bejelölve“. Ez így önmagában nem rossz,
viszont kinyitva a napilapot, horoszkó-
punkra alapozni, az már minimum naivság
és értelmetlenség.

Keresztyénként legjobb az Isten által te-
remtett égre csodálkozó gyermekként fel-
tekinteni – a sok cifra és „hagymázos prófé-
cia“ helyett –, a betlehemi csillagra figyelni, s
arra az Üdvözítõre, aki ezen idõntúli zodiá-
kus „örök jegyében született, él és elevenít“.

BOROS J. ATTILA



Ötvenkét év után is boldogan öleltük meg
egymást, gyerekes örömmel üdvözöltünk
minden zsibói ismerõst a református temp-
lom bejáratánál, Wesselényi Miklós szobra
elõtt. Sokfelõl érkeztünk: Brassó, Vajdahu-
nyad, Nagyvárad, Zilah, Nagybánya, Szat-
már, Mihályfalva. Két éve találkoztunk kon-
firmációnk 50. évfordulóján, amikor elha-
tároztuk, hogy ezután kétévenként jöjjünk
össze pár órára, mert jó nekünk együtt lenni. 

Deák Zoltán matematikatanárunk min-
dig velünk van, pedig 80 felé jár, de még jól
bírja magát és nagy lelkesedéssel mesél az
együtt töltött évekrõl. A két osztály: a VII. A
és a VII. B már akkor kivált a barátság és
összetartozás tekintetében. Szüleik hitben
nevelték õket, ezért kedves ma is számukra
a templom és az iskola. Sajnos a régi isko-
lának nyoma sincs, de tovább él emlékeink-
ben. Abban az idõben, mikor mi jártunk
elemi iskolába, sok magyar gyermek volt,
több osztályban. Ma már csak 1-1 osztály
van, de ez is kihalóban. 

Kovács Feri osztályfõnökünk fehér és
piros szekfûcsokorral várt. Pirossal köszön-
tötte a három Máriát, mi többiek pedig fe-
hér szekfût kaptunk kedves figyelmesség-
ként a férfiaktól. 

Délelõtt fél 11-kor a templomban isten-
tisztelettel kezdõdött az együttlét. A gyüle-
kezet velünk ünnepelt. Molnár Endre
tiszteletes úr, aki szintén zsibói és velünk
egyidõs barátunk, iskolatársunk hirdette az
igét. Mint elhangzott: a templom egy ék-
szerdoboz, benne a hívek az ékszer. Ezek
között is van értékes és értékesebb. Ilyenek
vagytok ti, akik annyi év után is vágytok a
templomotok után, mert sajnos sokfelé egy-
re kevesebb az Istenháza utáni vágyódás. 

Egy perc néma csenddel emlékeztünk a
11 eltávozott osztálytársról. Imádkoztunk
egy nagyon beteg osztálytársunkért. El-
énekeltük a székely- és a nemzeti himnuszt,
mely még ünnepélyesebbé tette az alkalmat. 

Az imateremben a helyi nõszövetség
kávéval, üdítõvel fogadott. Akik elõzõ nap,

szombaton érkeztek, megnézték a gyönyö-
rû botanikus kertet a Wesselényi kastély kö-
rül. A fekvése, elrendezése, parkjai csodás
látványnak bizonyultak. A közös ebédünk
alatt fényképeztünk, beszélgettünk, emlé-
keket idéztünk fel. Mindenkinek volt mon-
danivalója. 

Késõ délután úgy váltunk el egymástól,
hogy két év múlva, ha Isten segít, újra
ugyanitt találkozunk. Viszontlátásra!

SZÉLL KATALIN

A

REFORMÁTUS LELKIGONDOZÁS A VI-
LÁGHÁLÓN. A Magyarországi Református
Missziói Központ egyelõre hétvégenként
(péntektõl vasárnapig) 21 órától éjjel 1 óráig
lelkigondozói szolgálatot indított. Isten
Szentlelkének segítségül hívásával sze-
retnének segítségül lenni azoknak, akik lelki
válságban vannak, krízist élnek át, ma-
gányosnak, vagy reményvesztettnek érzik
magukat. A szolgálat négy fõ problé-
macsoportra koncentrál, így az emberi
kapcsolatokra, hitbeli és az egyházzal
kapcsolatos kérdésekre, a személyiség
vonatkozásaira, valamint információk szol-
gáltatására. Elérhetõség: SKYPE azonosító:
lelkigondozas1  www.skype-telefon.hu

MAGYAR ELNÖKÖT VÁLASZTOTTAK
A CE VILÁGSZÖVETSÉG ÉLÉRE. A
Limában (Peru) augusztus 3-7. között tartott
26. CE Világtalálkozó keretében, a CE
Világszövetség megtartotta tisztújító ülését.
A második négyéves mandátumát is
letöltött és ilyenként világszövetségi elnöki
tisztségébõl leköszönõ Faataape Lavata'i
Amerikai-Szamóából származó kongrega-
cionalista lelkipásztor utódjául a jelenlévõk

egyhangúan Adorján Kálmán erdélyi refor-
mátus lelkipásztort választották. A CE Világ-
szövetség vezetõ tanácsába Berke Krisztina
Ágnes is bekerült, szintén egyhangú döntés
alapján. A közel 130 éves nemzetközi CE
mozgalom elsõ ízben választott magyarajkú
elnököt. 

TERJED A KERESZTYÉNSÉG KÍNÁBAN.
A Chinese Academy of Social Sciences val-
láskutató intézetének friss felmérése szerint
2010-ben már a kínai lakosság 1,8 százaléka,
azaz mintegy 23,5 millió ember tekinti
magát keresztyénnek. A kutatók szerint a
keresztyénség felé fordulás a kínai gazda-
ság felfutásával és a kormány nemzetközi
politikai nyitásával párhuzamosan ment
végbe. A kínai keresztyének 73 százaléka
1993 után csatlakozott az egyházhoz. A
legtöbb hívõ a leglátványosabban pros-
peráló régiókban, azaz az északi partvidé-
ken és a Jangce mentén él. A felmérés ered-
ményei szerint a hívõk 15 százaléka a
családi hagyományokra hivatkozva válasz-
totta a kereszténységet, 69 százalékuk
pedig – saját állítása szerint – maga vagy
közeli családtagja betegsége miatt lett hívõ. 

MI SEGÍT A KIÉGÉS ELLEN AZ
EGYHÁZBAN ÉS AZON KÍVÜL? Ezt a
kérdést egyre többen teszik fel az
egyházban és azon kívül is. A keresztyén
magatartás megóvhat, de vezethet is
kiégéshez – állapítja meg Klaus-Dieter
Straßburg vesztfáliai protestáns lelkész
„Segít-e a hit a burnout ellen?” címû
tanulmányában. Szerinte lényeges, ho-
gyan ítéli meg ki-ki a maga tetteit. Ha az
egyéni cselekvés a mérték az élet értelme
és eredményessége szempontjából, tehát
az, amit én teszek, s gondolok jónak,
helyesnek, akkor elõbb-utóbb bekövet-
kezik a burnout. Ha viszont az egyén
tudatában van saját cselekvése viszony-
lagosságának, s az isteni cselekvés jelen-
tõségének, akkor ez felszabadítja annak
kényszere alól, hogy õ adjon életének
értelmet és biztosítsa „sikerességét”. Az
egyéni élet ott és akkor megy át
kiteljesülésbe, ahol és amikor a keresztyén
hit és tudatosság nyilvánvalóvá teszi: nem
saját erõbõl határozzuk meg életünk
értelmét vagy értelmetlenségét, hanem
Isten ereje az, ami hatékonnyá válva
bennünk, segít a jó döntések megho-
zatalában.
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EGYKORI ISKOLATÁRSAK TALÁLKOZTAK ZSIBÓN

„Mert jó nekünk együtt lenni!”

Konfirmációjuk 52. évfordulóján ismét találkoztak
az egykori iskolatársak



tartozásunk szimbolikus kifejezõje. Ugyan-
csak az ebédnél került sor az ajándékok
átvételére, amit tornaljai testvéreink és mi
kaptunk: egy 2011-es falinaptár, tornaljai,
barcikai és ballai képekkel illusztrálva. A
kellemes légkörben elfogyasztott ebéd után,
a Gyülekezeti Teremben szolgálatkész lá-
nyok és asszonyok finom süteményekkel,
üdítõkkel kedveskedtek. Mivel „az idõ,
eközben haladott sietve” (Petõfi), mi is
jónak láttuk elkezdeni a búcsúzkodás szép,
de mindig megható szertartását. Megkö-
szöntük a házigazdáknak a szíves és színvo-
nalas vendéglátást, tornaljai testvéreinknek
a jövõ évre szóló meghívást. Miután fel-
szálltunk a buszra, közös imában köszöntük
meg Istennek mindazt a szépet és jót, ami-
ben részeltetett. Elindultunk, és a kezdet-
ben énekszóval is „hangoskodó” minigyüle-
kezet lassan elcsendesedett. 

Mátészalkán az egyik nagyáruház még
„befogadta” maradék forintjainkat, a határ-
nál már félelemmentesen gördültünk át és
éjfél sem volt, haza is értünk. Illesse kö-
szönet a szilágyperecseni Harmonia Kft-t az
igazán tisztes kiszolgálásért és áralkalma-
zásért. 

Zárszóként mit is mondhatnék: keresz-
tyénnek lenni jó, mert nem vagy egyedül,
mert testvéreid vannak közelben és távol-
ban. Ha 300 km-t is kell megtenni, hogy
találkozhass, ne sajnáld, mert bõven kár-
pótol érte a találkozás öröme és a testvérek
atyja, a mi Istenünk. Legyen áldott, három-
szor szent neve. Ámen.

BOROS ÁRPÁD lelkipásztor

„Ragaszkodjatok az Úrhoz, a ti Istenetek-
hez, amiképpen e mai napig cselekedtétek”
(Józs 23,8). Az ünneptelen félév Szilágybal-
lán sem telt el esemény nélkül, sõt, kimon-
dottan ünnepi hangulatba hozott bennün-
ket több rendkívüli gyülekezeti esemény:
hármas testvérgyülekezeti találkozó és új-
kenyéri hálaadással egybekötött vakációs
bibliahét.

A testvérgyülekezeti kapcsolat 1991-ben
kezdõdött a Református Világtalálkozó
sárospataki rendezvényén, ahol elõször az
ózdi, majd késõbb a Kazincbarcika-alsó
református gyülekezettel ismerkedtünk
meg. Ekkor Kazincbarcikának már volt egy
felvidéki testvérgyülekezete: Tornalja. Né-
hány közös találkozót követõen megfogal-
mazódott bennünk az igény, hogy bõvítve a
kört, legyen hármas a mi testvérgyülekezeti
kötõdésünk. 2004-ben egy nagyszabású
hármas találkozó volt nálunk, Szilágyballán,
amelyen jelen volt Ft. Tõkés László, akkori
püspök is, aláírásával is ellátva testvérgyü-
lekezeti megállapodásunkat, amelyre Isten
áldását kérte. 

Testvérgyülekezeti körforgás

Azóta elindult egy körforgás, amely fris-
sítõleg hat mindannyiunk „vérkeringésére”.
Évente találkozunk az éppen soron lévõ
gyülekezetben, együtt töltve egy hétvégét.
Az idén Kazincbarcika-alsó volt a házigazda
gyülekezet. Augusztus 20-án, országalapító
Szent István ünnepén, estére érkeztünk
meg, huszonhárman képviselve az itthon
maradtakat. Mindenki fáradt volt, de az
ismerõs arcok feledtették ezt velünk. Mi-
után mindenki megtalálta a maga házigaz-
dáját, elvonultunk szállásadóinkhoz, ahol
még hosszú beszélgetések következtek a
kiadós vacsora után. 

Másnap, viszonylag korán reggel, már
várt bennünket a házigazda gyülekezet
által bérelt kényelmes autóbusz. De várt
még más meglepetés is. Ugyanis erre az
alkalomra átjöttek a tornaljai testvérek is
(képviseleti szinten), így együtt mentünk a
szép és tartalmas kirándulásra. Elõször Bol-
dogkõvárát tekintettük meg és ámultunk
õseink leleményességén és szívós kitartá-
sán. Nekik is köszönhetjük, hogy vagyunk,
hogy magyarok vagyunk. A vár magaslata-
in jól elfáradva, megéhezve, nem messze a
vártól egy étterem fedett teraszán, finom
ételekkel csillapíthattuk éhségünket. Ezt is
köszönjük, elsõsorban Istennek, és házigaz-
dáinknak is. Miután a desszertet is elfo-
gyasztottuk, az elõálló autóbusz jelezte,
hogy menni kell tovább. 

A következõ két helyszínrõl már min-
denki hallhatott: Vizsoly és Gönc. Mindkét
helység a Bibliával, mégpedig az úgyneve-
zett Károli (vagy Károlyi) Bibliával van
összefüggésben. Göncön fordították és Vi-
zsolyban nyomtatták. Károlyi (családi ne-
vén Radics) Gáspár Göncön volt prédikátor.
Sokak számára felemelõ érzés volt az egy-
kori nyomdagép másolatán saját kezeikkel
elkészíteni a Vizsolyi templom lenyomatát. 

A tartalmas látnivalók és elõadás után
folytattuk utazásunkat Göncre, ahol a refor-
mátus templom és a múzeum megtekintése
következett. Károli 1563-tól 1591-ben bekö-
vetkezett haláláig volt Gönc prédikátora.
Míg Vizsolyban „csak” egy mellszobor,
Göncön egész alakos szobor állít emléket
Károlinak. A jelenlegi gönci lelkész: Csomós
József, a Tiszáninneni Egyházkerület püs-
pöke is, aki ottjártunkkor nem tartózkodott
odahaza, így sajnálatunkra nem találkoz-
hattunk vele. Mivel a nap egyre fáradtab-
ban csúszott lefele pályáján és mi is elvégez-
tük tervbe vett munkánkat, hazafelé indult
az 50 fõs csapat, szép egyházi énekeket sor-
jázva. 

Istenhez való ragaszkodás

A pihentetõ éjszaka után, egy új hét
reggelén, vasárnap, e sorok szerzõjét érte a
megtiszteltetés, hogy az Úr igéjét hirdesse a
három gyülekezetbõl jelenlévõ híveknek.
Az alapige a Józs 23,8 volt, azzal a központi
üzenettel, hogy az Istenhez való ragaszko-
dás minden körülmények között feladata,
sõt kötelessége a keresztyén embernek. Ez
tartotta meg népünket 1114 éven keresztül,
és ez megmaradásunk záloga ma is. Az Ige
üzenetét mélyítette a miskolci Csengettyüs
együttes szolgálata.

Istentisztelet után átvonultunk az egy-
háztól megvásárolt és étteremmé átalakított
helyiségbe, ahol finom ebéddel kedvesked-
tek házigazdáink. Együttétkezésünk, össze-

Harangszó REFORMÁTUS ÉLET – MELLÉKLET I.

KEDVES OLVASÓINK! Az idei nyár egyházi
eseményeiből szeptemberi lapszámainkban
már több tudósítást olvashattak. Az
időközben érkezett beszámolóknak is
örömmel adunk helyet. Megszokhatták, hogy
időnként mellékletekkel „feszegetjük” lapunk
8 oldalának szűk és rég kinőtt kereteit. Ezúttal
Református élet című rovatunk jelentkezik
négy oldalas melléklettel. Fogadják szere-
tettel. A szerk.  

SZILÁGYBALLAI GYÜLEKEZETI TÜKÖR

Hármas testvérgyülekezeti találkozó

A szilágyballai református templom

A vasárnap délelőtti istentisztelet egyik
momentuma



II. REFORMÁTUS ÉLET – MELLÉKLET Harangszó

Ebben az évben is megrendezésre ke-
rült az Érmelléki Református Egyház-
megye és a Bihardiószegi Református
Egyházközség szervezésében Bocskai
István és a hajdúk gyõztes diószeg-
álmosdi szabadságharcának emlékün-
nepe, immár ötödik alkalommal. Az
egész napos vallási-mûvelõdési és tör-
téneti népünnepély az évek alatt ren-
geteget bõvült és színesedett, így min-
denki találhatott magának most is kel-
lemes szórakozást az ünnepi for-
gatagban.

Vasárnap délelõtt szokás szerint kondult a
harang, hívogatva mindazokat, akik még
nem mentek ki a Nyúzóvölgybe. Az Ige:
„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
(Róm 8,31) volt. Az igehirdetés által az
itthonmaradtak is bekapcsolódhattak az
ünneplõk tömegébe.

Közben kint a völgyben már harmatos
reggel óta pezsgett az élet. Harminc üstben
fõtt a finom bográcsos, az idén elõször –
Szabó Józsefnek köszönhetõen – pedig
kézmûvesek vására is tartatott a fejedelmi
táborban. A gyerekek számára gyöngyfûzõ-
és mesesátor kínált remek szórakozást,
közben szüleik és nagyszüleik a színpadnál
hallgathatták Martin Tímea csodálatos
hangját és énekét. Ezt követõen Oláh Attila
tépei lelkipásztor és Gellért Gyula bihar-
diószegi esperes-lelkész ünnepélyesen kinyil-
vánították a két gyülekezet közötti testvéri
együttmûködést. Majd három érdekes
elõadás hangzott el: Maklucz Attila tanár
Kölcsey Ferencrõl, Ghitea Angéla kántornõ
Erkel Ferencrõl, Nagy Béla Bocskai-kutató
pedig Bocskai Istvánról adott át számunkra
sok érdekes információt. 

Ölveti Gábor a debreceni városi le-
véltár fõlevéltárosa bemutatta a nádsátra-
kon elhelyezett Bocskai István okleveleibõl
összeállított kiállítást. Elmondta, hogy ilyen
körülmények (kint a mezõn és nádsátor
oldalán) között még nem látta ez a kiállítást.
Az elõadásokat az érmelléki összkórus

(Bihardiószeg, Margitta és Szalacs) énekszá-
mai követték változatosságot hozva a hall-
gatóságnak. Meleg Vilmos színmûvész
szavalatát a Nagykágyai Néptáncosok mû-
sora követte. Gellért Gyula esperes, az egész
ünnepség megálmodója és megszervezõje,
emléklapokat nyújtott át az ünnepség
szervezésében aktívan résztvevõknek. Majd
a diószegi Szömörce tánca varázsolta el a
nézõközönséget.

Miközben a pódiumon zajlottak a vál-
tozatos programok, addig a nádsátrakban
csendesen folyt a harcosok felruházása és
felfegyverzése, így lassan tele lett a mezõ
hajdú és osztrák harcosokkal.

A délutáni órákban a nyüzsgõ több ez-
res tömeget harangszó hívta istentiszteletre
és elcsendesedésre. Az igét Vad Zsigmond,
a Debreceni Református Egyházmegye es-
perese hirdette.

Az istentiszteletet követõen Gellért
Gyula esperes, mint házigazda köszöntötte
az egybegyûlteket, majd Szólláth Tibor or-
szággyûlési képviselõ köszöntõje hangzott
el. Birtalan József és társai tárogatóval to-
borozták a vitézeket és a nézõket a csatatér-
re. A felsereglett csapatokat mindenki ámul-
va nézte, fõképpen a gyermekek csodálták
tágra nyílt szemekkel a délceg lovasokat és
fegyveres gyalogkatonákat. Tisztavatás és
eskütétel után minden hadtest elfoglalta a
helyét, és megkezdõdött a csata Négyesi
Lajos ezredes vezénylésével. A kukoricás-
ban megbúvó hajdú csapat megrohamozta
a vonuló osztrák hadtestet, mely válasz-
képpen sortüzet és ágyútüzet nyitott. A
pirotechnikának köszönhetõen e jelenetek
nagyon élethûen sikerültek. A gyalogcsa-
patok csatározása közben megérkeztek a

lovasok is, elõbb az osztrák részrõl Petz
ezredes vezetésével, majd a hajdúk számára
is jött a segítség a közeli domb mögül.
Végül a csatában nem történt változás, eb-
ben az évben is a hajdúk nyertek a szekér-
tábor felrobbantásával, azaz most is a törté-
nelemhez hûek maradtunk. 

A csatajelenet után a Pusztai Farkasok
hagyományörzõ csapat íjászbemutatójában
gyönyörködhettünk, majd az emlék-
sziklához vonult le a közönség. Katona Jenõ
Kaliforniából hazalátogatott lelkipásztor
szívhezszóló prédikációja és imája, valamint
Papp Gyula ezredes beszéde után
mindenki elhelyezte a magával hozott
koszorúját, mécsesét, virágját az emlékszik-
lánál, mely lehet, hogy több ezer magyar
hajdú sírköve is egyben. A sok-sok rendez-
vényt felvonultató napot egy igen látvá-
nyos huszárvágta zárta, mely szép záróak-
kordja volt e drága ünnepnek.

Az alkonyat bágyadt napsütésében
hazafelé indulókat magyar nótaszó kísérte
és megannyi élmény. Igen, e nap teljes kí-
nálatot nyújtott vallási, kulturális és törté-
nelmi értékekbõl. Bárki, aki vette a fáradtsá-
got és kijött a természet lágy ölére úgy hi-
szem nem tért haza üres szívvel és kézzel.
Az pedig, hogy ez az ünnepség már az ötö-
dik volt, jelzés értékû: itt valami elkezdõ-
dött, itt valami már túlnõtt a szárnypró-
bálgatáson, itt, a Nyúzóvölgyben hagyo-
mány született, egy álom érett valósággá,
egy híd jött létre családok, települések, fele-
kezetek és nemzetiségek között. Isten
áldása legyen továbbra is e drága emlék-
ünnepen.

JAKÓ SÁNDOR ZSIGMOND

VALLÁSI, KULTURÁLIS ÉS TÖRTÉNELMI ÉRTÉKEK KÍNÁLATA

Nyúzóvölgyi népünnepély

Idén is a történelmi hűség jegyében zajlott le a látványos csataimitáció

Gellért Gyula lelkész-esperes (középen), az
ünnepség megálmodója és megszervezője



A szombati pirkadat fényében indult útnak
a nyár közepén a hegyközpályi és hegyköz-
csatári gyülekezetek lelkes csapata, hogy
felvidéki kirándulásuk során Kassán, II. Rá-
kóczi Ferenc nyughelye elõtt róják le az utó-
dok tiszteletét. 

A fejedelem, az évszázadok során a ma-
gyar életképesség jelképe lett. Földi marad-
ványait a kassai Szent-Erzsébet székesegy-
házban helyezték végsõ nyugalomra. A szé-
kesegyház a Kárpát-medence legnagyobb
csúcsíves temploma, a gótikus építészet leg-
szebb alkotásai közé tartozik. Az északi ka-
puzat fölött az Utolsó ítélet és a Kálvária-je-
lenetsor látható, míg alsó részének közepén
a dóm védõszentje: Árpád-házi Szent Erzsé-
bet, bal oldalt Szent Imre, Szent István, jobb
oldalt pedig Szent László és Szent Henrik -
Szent István sógora - szobra áll.

A két gyülekezet tagjai a dómban tett
látogatás után megcsodálhatták a városköz-
pontban lévõ zenélõ szökõkutat és annak
óránként változó harangjátékát. A pihenõ
után a partiumi vendégek megtekintették

Rákóczi rodostói házának hû mását, mely a
negyvenes években épült, ma állandó
kiállítóhely. A tárlat betekintést nyújt a feje-
delem életének utolsó idõszakába. 

A sok élménnyel gazdagodott kirán-
dulók Szepsi felé vették útjukat, ahol már
várta õket a helyi református gyülekezet
lelkipásztora: Gábor Lajos és felesége. A
presbiterek finom bográcsgulyással és híres
borukkal vendégelték meg a hegyközieket. 

A helyi református templomról már egy
1558-ból fennmaradt levél említést tesz.
Ekkor a katolikus papon és két hívén kívül
az egész város protestáns hiten volt. Az
ellenreformáció idején többször cserélt gaz-
dát a templom, majd a Rákóczi szabadság-
harc leverése után végleg a katolikus egy-
házé maradt. A templom nélkül maradt
reformátusok a temetõben deszkatemp-
lomot építettek, majd folyamatosan kérvé-
nyezés után 1772-ben engedélyt kaptak kõ-
templom építésére is. Egy év múlva felépült
a templom, de az engedély értelmében csak
fatoronnyal. Késõbb a türelmi rendelet már

kõtorony és kõkerítés megépítését is le-
hetõvé tette.

A kirándulók a Szepsi Napok közepébe
csöppentek, mely sok kulturális ese-
ménnyel, illetve borkóstolóval, gasztronó-
miai finomságokkal és  erõmûvészek attrak-
cióival zajlott.

Már éjfél körül járt az idõ, mire hazaért
hosszú, egynapos kirándulásáról a hegy-
közi gyülekezeti csoport, fáradtan, de mara-
dandó élményekkel gazdagodva.

TÓTH ZSIGMOND

Harangszó REFORMÁTUS ÉLET – MELLÉKLET III.

Hegyköziek kirándulása a Felvidéken

Szilágyballán immár hagyományosan az
újkenyérért való hálaadási alkalomra idõ-
zítjük a vakációs bibliahetet is. Örömünnep
volt ez a gyülekezet számára, hiszen na-
ponta átlagosan 100 gyermek gyûlt össze,
hogy megtapasztalja az Istennel és egy-
mással való találkozás örömét.

Két csoportban foglalkozunk a gyer-
mekekkel: délelõtt 9-tõl óvodáskortól ne-
gyedikesekig, délután 6-tól pedig az V-VII.
osztályosokkal. Az esti bûnbánati istentisz-
teleten mindig jelen vannak a délutánosok,
hogy lássák, szokják a templomos viselke-
dést és légkört. 

A bibliai történetek, énekek, aranymon-
dások is a Jertek, ünnepeljünk mottó köré
csoportosultak. A hetet Boros Árpád lel-
kipásztor nyitotta meg, a heti aranymondás-
hoz, a Zsolt 118,24-hez fûzött igei útravalóval.

Minden nap énektanulással kezdõdött,
melyet Tordai Ildikó kántornõ vezetett. Az
ünnepekrõl szóló történeteket mesélés és
dramatizálás formájában adta elõ Bóné Éva
vallástanár, Barabás Tünde gyülekezeti
diakónus-vallástanár, valamint Mátyás
Kinga, másodéves diakónus hallgató.

A gyermekek megismerkedhettek az
Egyiptomból való szabadulás történetével,
az ennek emlékére megült Páska ünnepé-
vel, amely megvilágította számukra Isten
szabadító kegyelmét. A sátoros ünnep kap-
csán Istent, mint gondoskodó Atyát ismer-
hették meg. A kánai menyegzõrõl szóló
történet által lehetõségük volt megismerni a
zsidó menyegzõi szokásokat, valamint a Fiú
Isten hatalmát, aki képes ma is csodát tenni
életünkben. A pünkösdi történet a Szentlé-

lek csodálatos munkájáról szólt, mely átfor-
málhatja mindannyiunk életét Isten dicsõ-
ségére. Végül pedig a királyi menyegzõrõl
szóló példázat kapcsán a gyermekek meg-
érthették, hogy Isten mindnyájunkat hív,
hogy vele ünnepelhessünk, ama végsõ
nagy ünnepen, az Õ visszajövetelekor. Hív,
hogy együtt éljük életünket Õvele, kéri,
hogy útitársunk lehessen a végsõ ünnep
felé vezetõ úton, amely által a hétköznap-
jaink is ünneppé válhatnak.

A sok szép ének, bibliai történet, vala-
mint aranymondás tanulása mellett a gye-
rekeknek lehetõségük volt zsidó táncot ta-
nulni, kézimunkázni és játszani is.

Igazi ünnepi hangulatot varázsolt a
péntek esti tábortûz, mely köré összegyûl-
tek a gyerekek családtagjai is, akik meg-
csodálhatták, amint a gyerekek lelkesen éne-
kelve és körtáncot lejtve dicsõítették Istent.

A hét a vasárnap délutáni istentisztelet
keretében bemutatott ünnepi mûsorral zá-
rult, amikor a gyerekek a KOEN Alapítvány
jóvoltából ajándékot vehettek át. Az isten-
tiszteletet követõen pedig a gyülekezet
megtekinthette a gyermekek munkáiból
összeállított kiállítást, valamint a hét ese-
ményeit megörökítõ fényképeket.

A hét áldást jelentett mind a gyerekek,
mind a tanítók, valamint mindazon ifjú segí-
tõk számára is, akik egész héten át szívesen
segédkeztek a bibliahét lebonyolításában.

Jó volt együtt lenni, és egy közösség-
ként megtapasztalni, milyen az Isten sze-
rinti igazi ünneplés. Bárcsak mindnyájan
megtapasztalnánk az igazi ünnep örömét,
amely erõt adna és megszépítené a hét-
köznapjainkat is. 

B. Á. 

Újkenyéri hálaadással egybekötött vakációs bibliahét

A hegyköziek Szepsiben, a református lelkészi
hivatal előtt

Egy közösségként tapasztalhatták meg, milyen az Isten szerinti igazi ünneplés
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Legyen úgy, mint régen volt! – e mottó
jegyében hatodik alkalommal rendez-
ték meg Erdély legnagyobb nemzeti
fesztiválját, a gyergyószentmiklósi
EMI-tábort. Augusztus 11 és 15. között
ismét benépesült a székelyföldi kis-
város melletti táborhely. Idén az idõjá-
rás is kedvezett a táborlakóknak, az
elsõ napi kiadós jégesõtõl eltekintve. 

Bár az idei programban kiemelt fontosságú
nemzetstratégiai kérdések szerepeltek,
lapunk – mely idén is médiapartnere volt a
rendezvénynek – elsõsorban az EMI-tábor
keresztyén témáira fókuszált. A program-
füzetet böngészve elmondható, hogy
minden eddiginél több ilyen jellegû, hátterû
elõadás várta az érdeklõdõket. A már sokak
számára jól ismert Keskeny Út sátormisszió
elsõ naptól az utolsóig nyitva állt és többek

között élményszínházzal, gitáresttel, közös
énekléssel, filmvetítéssel, zsíros kenyér és
üdítõ melletti beszélgetéssel várta a
táborlakókat. Pénteken Geréb Géza lelki-
pásztor, a Református Mentõ Misszió szé-
kelyudvarhelyi munkatársa tartott interak-
tív beszélgetést a Gyógyulás a szenvedélybe-
tegségekbõl címen. Konkrét esetekkel is meg-
ismerkedhettek az érdeklõdõk két olyan
férfi életútja által, akik hosszú ideig az
alkohol rabságában voltak. 

Szerdán, a nagysátorban a Besúgók az
egyházban – a kommunizmus átka címû
kerekasztal-beszélgetésen több történelmi
egyház – református, katolikus, unitárius -
képviselõje beszélt arról, húsz évvel a
rendszerváltás után milyen mélységekig
jutottak el az erdélyi magyar és az anyaor-
szági egyházak az átvilágítás kérdésében. A
Királyhágómelléki Református Egyházke-
rületet (KRE) Antal János külügyi elõ-

adótanácsos képviselte. Mint rámutatott: a
KRE a mai napig õrzi élen járó, „bajnoki”
szerepét az egyházi átvilágítás tekintetében.
Mindenre van bocsánat, bûnbocsánat
azonban csak akkor lehetséges, ha ezt
megelõzi a bûnbánat. Erre azonban alig-alig
volt példa az elmúlt években – szögezte le a
tanácsos. Szabó Gyula mezõörsi katolikus
pap elmondta, hogy a magyar állambizton-
ság a katolikus egyház teljes egészét lefedte
(az egyház felsõ vezetése, a teológia tanári
kara, a sajtóorgánumok, a szerzetesrendek,
a nyugati határ mentén lévõ plebániák stb.).
A római Pápai Magyar Intézet a magyar
hírszerzés elõretolt bástyájaként valóságos
kémközpont volt. Itt nevelõdött az a
püspöki és teológiai tanári állomány, akik a
mai kispapi generációk nevelõi...

Az erdélyi magyar szórványlélektan
mélységeibe tekinthetett bele a közönség
Vetési László lelkipásztor tartalmas, szug-
gesztív erejû elõadása során. A vegyeshá-
zasság a legproblematikusabb, legkritiku-
sabb kérdés – szögezte le az elõadó, példák-
kal illusztrálva mondandóját. Mintegy zár-
szóként rámutatott: az Úr Jézus Krisztus
elõtt egyformák vagyunk, de egymás elõtt
nem vagyunk egyformák. 

A Gyermeksátorban minden nap során
egy-egy bibliai igébõl kiindulva került sor a
közös játékra, foglalkozásra. 

Az idei EMI-tábor egyik újdonsága volt
az úgynevezett Szórvány-sátor, melyben
egész héten át tartalmas elõadásokat hall-
gathattak meg az érdeklõdõk. Szerdán dél-
után Pálfy Árpád unitárius lelkész a veres-
pataki magyarság múltjáról és lehetséges
jövõjérõl értekezett. Szombat délután Gudor
Botond magyarigeni református lelkész a
dél-erdélyi szórványképet vázolta fel hall-
gatóinak. Egy másik református lelkész:
Bartha József, Holtmarosról az erdélyi szór-
ványkollégiumokat ismertette. 

Az egyik legnagyobb érdeklõdésre szá-
mot tartott elõadás Böjte Csaba ferences
szerzetesé volt, aki évek óta visszajáró ven-
dég az EMI-táborban. 

Pénteken a Népszámlálás 2011 címû
kerekasztal-beszélgetés egyik résztvevõje a
mezõségi szórványokban szolgáló Orosz-
hegyi Attila református lelkipásztor volt, az
’56 Erdélyben címû kerekasztal vendégei kö-
zött pedig katolikus szerzetesek vallottak a
forradalmat követõ megtorlás éveirõl.
Ugyanaznap délutánján a keresztyénség
kezdeteirõl értekezett Tamás Sándor.

A tábor hagyományainak megfelelõen,
vasárnap délelõtt ökumenikus istentisz-
teletre került sor, melyen  Csapai Árpád ró-
mai katolikus plébános, Solymosi Alpár
unitárius lelkész és Móricz Árpád reformá-

tus lelkipásztor hirdetett Igét. Délben Sipos
Gábor történész, az Erdélyi Református
Egyházkerület levéltárosa elõadásában az
erdélyi református egyház Trianon utáni
helyzetét ismertette. 

FÁBIÁN TIBOR
a

KERESZTYÉN PROGRAMOK AZ EMI-TÁBORBAN

Nemzeti értékekről, fiataloknak

A Besúgók az egyházban című kerekasztal
résztvevői. Jobbról a harmadik Antal János
külügyi előadótanácsos

DSIDA JENŐ

Egyszerû vers
a kegyelemrõl

Csodákat próbáltam:
arannyal, ezüsttel
hívtam a népeket,
jöjjenek énhozzám!
Hiába, hiába,
az arany nem kellett,
az ezüst nem kellett,
nem jöttek énhozzám. 

Elmondtam naponta
tíz hegyibeszédet,
gyönyörû szavakat,
igézõ szavakat,
hiába, hiába:
egy fül sem fülelte,
egy szív sem szívelte
a hegyibeszédet. 

Tüzet is akartam
rakni az erdõben:
nyulacska ne fázzék,
õzike ne fázzék, -
hiába, hiába!
Gyujtófám kilobbant
és a tûz nem akart
gyúlni az erdõben. 

...S egyszer csak maguktól
gyûlnek az emberek,
együgyû szavamtól
sírásra fakadnak,
ránéznem alig kell
s a tûz is felszökken, -
az Úr áll mögöttem. 

1934

Vetési László lelkipásztor, az erdélyi
szórványkérdés egyik fő ismerője


