
Ha a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület mûemléktemplomairól
próbálunk számbavételt készíteni, min-
denekelõtt azokról a tényezõkrõl kell
szólnunk, amelyek ezeknek az emlé-
keknek a megszületését, sorsát, minõ-
ségét, állapotát, mûvészettörténeti vagy
szellemi értékeit határozzák meg.

Délen a legmostohább sorsú Krassó-Szörény-
ben alig találunk református egyházi mû-
emléket, de itt a gyülekezetek száma is el-
enyészõ. A török hódoltság majd 200 éve
nem csak a mûemlékeket tizedelte meg itt és
a Bánságban, de a karlócai békét követõen
olyan népmozgások, demográfiai változások,
telepítések zajlottak le, melynek következté-
ben már a XVIII-ik századtól kezdve és a mai
napig tartóan folyamatosan csökkent a
reformátusok lélekszáma mind Arad, mind
Temes megyében. Jellemzõ, hogy a legtöbb
középkori eredetû templomot a XVIII-XIX.
században új helyszíneken, alapjaiból újjá-
építik. Más a helyzet a valamivel kevesebb
pusztítást megért és csak harminc éves
hódoltsággal sújtott Partiummal. A legtöbb –
legalább részben középkori eredetû – mûem-
lék Biharban és az elzártabb, védettebb,
Kraszna és Közép-Szolnok megyékbõl kiala-
kított Szilágyban található, de a kissé eltérõ
történelmi múlttal rendelkezõ peremterü-
letek, az idõnként a királyi országrészbe tar-
tozó Szatmár és Máramaros vármegyék terü-
letén is jónéhány mûemléktemplom áll.
Persze a Partiumon, fõként a Szilágyságon
végigvonuló hadjáratok, a török-tatár por-
tyák és az osztrák zsoldoscsapatok rablásai
(1552-56, 1598, 1600-04, 1658, 1660-61, 1686-87,
1702-09 években) itt is jelentõs pusztításokat
okoztak és döntõ mértékben járultak hozzá a
reformáció után még megmaradt középkori
berendezésének eltûnéséhez is. Szimptomati-
kusnak mondható, hogy az ekkorról maradt
ingó emlékek körét mindössze két berende-
zési tárgy alkotja: a Ioannes Fiorentinus által
faragott vörösmárvány keresztelõmedence
Menyõrõl (ez ma a bukaresti Nemzeti Törté-
neti Múzeumban látható) illetve a szilágy-
csehi református templomban õrzött ötüléses
stallum.

A tatárjárásnak, a végvári háborúknak
majd a török hódoltságnak köszönhetõen –
és ez fõleg a belsõerdélyi mûemlékekkel való

összevetésben szembetûnõ – elenyészõ a
döntõ mértékben Árpád-kori építésûnek
tekinthetõ emlékek száma, a kevesek közt
van Ákos, Csomaköz, Krasznacégény, Som-
lyóújlak, Érábrány, Albis, Pelbárthida, Siter,
Magyarkakucs, Vedresábrány, Vadász. 

Nagyobb számban maradtak fenn góti-
kus vagy a XIV-XV. században gótikus stílus-
ban átépített mûemléktemplomok, de ezek
többsége sem õrzi teljes egészében alaprajzi-
szerkezeti, térformáló elemeit, nyíláskereteit
és egyéb liturgikus rendeltetésû faragványait,
hanem általában csupán egy-egy ilyen ele-
met, részletet vagy csak alaprajzaik, esetleg
támpilléreik emlékeztetnek stiláris eredetük-
re. A leghívebben képviselik a gótikus építé-
szetet Mezõtelegd, Szalárd, Tasnád, Szilágy-
nagyfalu, Szilágycseh, Kecel, Hadad, Egri,
Sárközújlak, Misztótfalu, Vetés templomai.
Ezeknél a bordás boltozatok mellett mérmû-
ves ablakok, gazdagabban tagolt ajtókeretek,
helyenként ülõfülkék és szentségtartó fülkék
vallanak a gótika hol provinciálisabb, hol
kiemelkedõbb kvalitású mûvészetérõl. 

Elenyésző a döntő mértékben Árpád-kori építésűnek
tekinthető emlékek száma, a kevesek közt van Albis
temploma is
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Ítélgetés, ítélgetés
Máté 7,1-5
A véleményezés és annak nyilvánítása em-
beri mivoltunk felségterületére tartozik. Olyan
képesség, amely páratlan értékű az élővilág-
ban. Az állatokat ösztöneik vezetik, vélemé-
nyük a szerint jó vagy rossz, hogy környeze-
tükből mi a hasznos vagy ártalmas számukra.

Véleményünk, amely értelmi képessé-
geink révén ítéletekké formálódik, segíti látá-
sunkat, tájékoztat a való élet tágasságában,
sokszínű világában. A valóság éppen a véle-
ményalkotás során válik személyes ismeret-
té, és beletagol a környezet mozgalmas ese-
ményeibe. A különböző véleményekben kife-
jeződő ítélet lesz a tudományok alkotóeleme,
az emberiség kultúrájának faktora.

A nagy kérdés mindig az, hogy milyen
szándék vezeti a különböző véleményekből
származó ítéleteket, milyen cél szolgálatában
áll a véleményt kimondó ítélet. Lehet ugyanis
ítéletet mondani nemes célok elérése érde-
kében, az ember javát, örömét, boldogulását
elősegítő tények, körülmények, megvalósu-
lása érdekében, de lehet a hatalom, tekintély
birtokában, a vélt nagyság páholyában ülve,
olyan elítélő véleményeket is kifejezni, ame-
lyek nemcsak megalázók, bántók, az emberi
méltóságot sértők, hanem halálos mérget
árasztanak. A szeretet hiányában elhangzó
ítélet mindig öl, és nélkülözi az igazságot. Eb-
ben az összefüggésben adódik az a kérdés
is, hogy hol fogan az ítélet, mi annak a forrá-
sa. Krisztus azt tanítja, hogy „a szív teljessé-
géből szól a száj” (Mt 12,34).  A szív az élet
központja, nemcsak biológiai, hanem lelki ér-
telemben is. A. Exupery azt mondatja a Kis
Herceg barátjával, hogy az ember szívével lát
jól, a lényeges a szemnek láthatatlan.

A Hegyi beszédben (Mt 5-7), amely Isten
országa alkotmányának is tekinthető, Krisztus
hiteles képet ad arról a „belső emberről”, aki
indulatainak sodrában él, amikor beszél, íté-
letet mond, felebarátját értékeli vagy becs-
mérli, imádkozik, alamizsnát oszt, vagy ép-
pen az oltár elé járul. Ennek egy jellemző da-
rabja az ítélkező, pellengére állító emberi
magatartás, amelyből hiányzik a szeretet, a
gyöngéd empátia. Abban a korban nagyrészt
arám nyelven beszéltek és a közszájon forgó
közmondások is ezen a nyelven hangzottak
el. Ilyen volt ez a népi mondás is: „Ne ítélj,
hogy ne ítéltessél”. Magyar népünk, egész-
séges életfelfogással rendelkező őseink ezt
a több részből álló mondást leegyszerűsítet-
tek és így parafrazálták: Mindenki előbb a
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„Ezek után pedig rendele az Úr másokat
is, hetvenet, és elküldé azokat kettõnként
az õ orcája elõtt minden városba és hely-
re, ahová õ menendõ vala. Monda azért
nékik: Az aratnivaló sok, de a munkás
kevés, kérjétek az aratás Urát, hogy
küldjön munkásokat az õ aratásába.   

De azon ne örüljetek, hogy a lelkek
néktek engednek, hanem inkább annak
örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak
írva a mennyben.” Lk 10,1-2.20

Az emberi történelem napjainkban forduló-
ponthoz érkezett: az energiaválság elõre-
vetíti a vég árnyékát. Az energia ésszerû és
a természetet nem pusztító felhasználásáról
az atomtudósok és kutatók nap mint nap
foglalkoznak. Az emberiség kétharmada
éhezik, segítségre van szüksége, mert a
természet rendjét az ember mesterségesen,
önzõen felborította, mert az ember csak
anyagi érdekeit nézve, elégedetlenül, nem
osztja meg javait embertársaival… Lelkileg
is szükség van a segítségre, jobban, mint
gondolnánk. A léleknek is van energiaforrá-
sa és atomereje: Jézus Krisztus! A nagy kér-
dés: hogyan tudjuk a belõle áradó lelki
energiákat felhasználni, hogyan lehet azo-
kat eljuttatni az emberekhez? 

A mai igében látjuk egyházi szerve-
zetünk csíráit. A középpont, az energiafor-
rás Jézus Krisztus. A tizenkét apostol a táv-
vezeték. De ez nem elég, kellenek a leága-
zások, a transzformátorok, a 70 tanítvány.
Nem papok és mégis küldöttek, nincsenek
fölszentelve, mégis Krisztus követségében
járnak. Adva van tehát a program: Krisztus
ügyét s az evangélium sorsát egyre inkább a
világiakra is, minden gyülekezeti tagra rá
kell bízni. Mivel a lelki nyomor óriási, ez a
válság alakítja ki az Egyház új arcát. Nem-
csak az emberiség, hanem az Egyház törté-
nete is fordulópontjához érkezett. Beszél-
nünk kell a küldetésrõl, a feladatról és a
magatartásról.

Minden ember belsõ világa mélységes
titok. Igazán megismerni csak akkor lehet,
ha õ maga tárja azt föl. Az Isten belsõ világa
százszorosan nagyobb titok. Csak akkor

ismerhetjük meg, ha kinyilatkoztatja önma-
gát. Ez a kinyilatkoztatás Jézus Krisztus. Aki
engem lát, látja az Atyát – mondta magáról.
Én és az Atya egy vagyunk. Jézus elsõsorban
az életével beszélt s adott súlyt szavainak.
Az igaz Istent nem lehet megismerni és nem
lehet hozzá menni, csak Jézuson keresztül. 

Ránézek Krisztusra, kicsoda Õ? Kinyi-
latkoztatás. Ránézek a tanítványra, kicsoda
õ? Kinyilatkoztatás. Jézusban meglátjuk az
Atyát, a tanítványban pedig Krisztust. Jézus
szétosztotta magát az úrvacsorában. Az
emberiség egyszer felébred, hogy kiapadtak
lelki energiái. Nem elég egyfelõl a jólét és
másfelõl a törvény. Több kell. Ezen a sors-
döntõ órán lesz-e Krisztusnak elég tanítvá-
nya, hogy elvezesse a kiábrándult és meg-
éhezett embereket a forráshoz? Itt az idõ,
hogy fölkészüljünk erre.

Azt mondja az írás: Jézus maga elõtt
küldte a hetven tanítványt azokba a váro-

sokba és falvakba, ahová készült. Mi hát a
feladat? Elõkészíteni az embereket Jézus jö-
vetelére. Megismertetni az emberekkel
Jézus jóságát, szeretetét, nyájasságát, segí-
tõkészségét. Jézus körüljárt és cselekedett –
ezt kell tennie a mai tanítványnak is.
Együtt imádkozni az emberekkel, közöttük
forgolódva, nem magukat, nem az emberi
mértéket, hanem Krisztust hirdetni. A
gyermekek, a betegek, az öregek és a
szükséget látók között is hirdetni kell az
evangéliumot. 

Krisztust csak krisztusi módszerekkel
lehet képviselni. A szó nem elég, abból csak
gondolat fakad. Életpélda kell, mert élet
csak életbõl fakadhat. Élni kell az evangé-
liumot. Az igazságot nem szabad hatalom-
mal képviselni, mert akkor elvesszük az em-
berek szabadságát. Az igazságot senkire
sem szabad kényszeríteni. Jézus kifejezetten
aratásba küldi tanítványait, az aratómunka
egyike a legfárasztóbbaknak. Kényelmes,
szenvelgõ széplelkekbõl soha sem lesznek
apostolok. Ne legyen sem erszényetek, sem
tarisznyátok, mondta Jézus képletesen. Erõt
a lélek akkor kap, amikor Jézusban merül el
és nem az anyagiak igézetében. 

A tanítvány nem annak örül, hogy sok
pénze van, hogy sok anyagi jót gyûjtött,
még annak sem, hogy parancsolhat és pa-
rancsa alá veti magát még a gonosz is, ha-
nem annak, hogy neve az élet könyvébe
van beírva, hogy  lelki jóval szolgálhat e föl-
di világban, hogy életével arra mutat, aki
szíve energiaforrása, atommagja, Jézus
Krisztus. Akkor szûnik meg a válság, az
energiaválság is, amikor a lélek és az élet
középpontjába az kerül, ami odavaló, ami
nélkül nincs élet, teljes élet, amikor a szív
közepe nem marad üresen, amikor nem
pótlék vagy utánzat kerül abba, hanem az,
aki váltsághalálával a válságot megszüntet-
te, de ezt nem látta és hitte el az önmagával
törõdõ és önhitt ember.

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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A LÉLEK CSENDJE

Krisztus követségében

saját háza előtt sepregessen, és csak aztán
menjen a kerítésen túlra. Hogy félreértés ne
essék, Krisztus gyakorlati példával szemlélteti
mondanivalóját a szálka és a gerenda hasonlatá-
val. Mind a szálka, mind a gerenda: egyneműek,
nincs köztük minőségi, csak mennyiségi különb-
ség. Abban egyek, hogy mindkettő a szemben
van és egyformán akadályozzák a látást. Egyik
kisebb, másik nagyobb látószögben zárja el a
környezet érzékelését, ám mindkettő károsít, és
gátolja a valóság tényleges ismeretét. Tehát
mindazt, ami az egészséges szem értékét jelen-
ti: a látást, a tájékozódást, a „lélek tükrének” min-
den tevékenységét. Sokszor a vakságot is ered-

ményező látászavar, nemcsak fizikai, hanem lel-
ki természetű is lehet. Ez a lelki nyomorúság,
vakság, amely nem látja Istent, nem veszi észre
embertársát, fonák képet alkot környezetéről,
amelyben nem tud egészségesen tájékozódni, a
bűn következménye, amely gyökeresen rontotta
meg az emberi természetet.

A tragikus az, hogy a szeretetlen ítélkezés-
ben csak a mások bűnét látjuk, a mások szemé-
ben levő szálkát piszkálgatjuk sokszor megve-
téssel, kárörömmel, gunyorosan, de a magunk
szemében levő, daru-emelésre szoruló gerendát
nem vesszük észre! Mind a szálkát, mind a
gerendát nem nézni kell, hanem kivenni és
eltávolítani! A szeretetlen ítélkezés, kritika azon-
ban nem szünteti meg a bűnt. A bűnt csak a
megbocsátás szüntetheti meg. Hogyan? Úgy,
amint Krisztus bánt a bűnösökkel. Soha nem

érdeklődött a bűnös előélete iránt, nem vádolt,
nem kárhoztatott, hanem bűnbocsánatot hirde-
tett. Ezzel is kifejezte, hogy az ítélkezés egyedül
Istenre tartozik. A házasságtörő asszony eseté-
ben nem sorolta fel a paráznaság epizódjait,
hogy közzé tegye azt a nagy nyilvánosság előtt,
éppen a hatalmon levő farizeusok előtt, hanem
kárhoztatás nélkül elbocsátotta és arra intette,
hogy többé ne vétkezzék (Jn 8,1-11).

A szeretetet nélkülöző ítélgetés nem más,
mint amolyan szálka-piszkálgatás más szemé-
ben akkor, amikor a saját szeme gerendáját még
a buldózer se tudja eltávolítani! A héber bölcs így
tanít: ne ítélj, amíg  sarujában nem jártál.

A szeretetlen ítélgetés helyett, az apostoli
intés jobbra tanít: „Aki tévelygőt térít meg az ő
tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok
bűnt elfedez” (Jak 5,20).
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Amikor egy-egy gyülekezetben nagy-
szabású építkezés vagy felújítás történik, a
munkálatok befejezése után hálaadó
istentisztelettel avatják fel a felépült vagy
megújult templomot, parókiát, gyülekezeti
házat. Vannak viszont ezek mellett olyan
értékeink is, amelyeket óvni, õrizni és
felújítani kell. Ilyen a templom orgonája is.

A Kémeri Református Egyházközség 7
éves küzdelem és áldozathozatal után
felavathatta a teljesen felújított, korszerû
orgonáját. Az orgonát 1819-ben Johannes
Kraemer építette barokk stílusban, és a mai
orgonaépítõk és javítók mindent megtettek
azért, hogy azt eredeti állapotához híven
adják át a gyülekezetnek.

Az orgonaavató hálaadó istentiszteleten
magam hirdettem Isten Igéjét a 150. zsoltár
alapján, amely felszólítja Isten népét:
Dicsérjétek az Urat! Az igehirdetésben 5
kérdésre kaptunk választ a zsoltárból: Kit
kell dicsérni? Hol kell dicsérni? Miért kell
dicsérni? Mivel kell dicsérni? Ki kell
dicsérje? A választ pedig a zsoltár adta meg:
Az Urat kell dicsérni, az Õ szentélyében (a
kõ- és a lélek templomában), az Õ nagysá-
gáért és hatalmas tetteiért, mindenféle
hangszerrel (akár orgonával, akár a szív
húrjaival). Minden lélek dicsérje az Urat.
Mindenki, aki csak felismeri Isten gondvi-
selõ szeretetét életében.

Paniti Zoltán lelkipásztor az 1Kor 15,58
alapján köszöntötte az egybegyûlteket: „Azért
szeretett atyámfiai erõsen álljatok, mozdíthatatla-
nul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor,
tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az
Úrban.” Nem volt hiábavaló a 7 éves fárado-
zás, a több évtizedes betegség után az orgona
újra eredeti szépségében szól.

Tóth József, a testvérgyülekezet lelki-
pásztora (Szentpéterszeg-Gáborján) a Zsolt
138,1-5 verseivel köszöntötte a gyülekeze-
tet, majd imádkozott a felújított orgonáért.
Végül megáldotta a hangszert.

Paniti Eszter lelkipásztornõ arról be-
szélt, hogy milyen fontos egy társ, aki kísér

az úton. Az orgona is ilyen társa a gyüle-
kezetnek az éneklésben. Amíg nem szólt az
orgona, az éneklés is nehézkes, kedvetlen
volt. Ezért nagy áldás az éneklésünket kísé-
rõ orgona. Ez alkalomból egy bizonyság-
tévõ verset is írt Ünnepnap - Orgonaszentelés
címmel.

Oláh Brigitta ifjúsági elnök, a gyüle-
kezet korábbi lelkipásztorának, Máté Lajos-
nak versét olvasta fel, aki az 50-es években
írt alkalmi verset az akkori orgonaszentelés
alkalmából.

Ezt követõen Homolya Dávid bázeli
orgonamûvész és orgonaszakértõ tartott
elõadást, amelyben bemutatta a kémeri
orgonát, a felújítás folyamatát, és közben
orgonajátékkal örvendeztetett meg ben-
nünket. Elmondta, hogy az orgonák meg-
óvása tulajdonképpen a múltunk, az iden-

titásunk megóvását is jelenti. Enélkül nem
lehet jövõt építeni. Orgonajátéka során
olyan neves zeneszerzõk mûveit adta elõ,
mint a holland Sweelinck (az orgonamûvek
atyja), az olasz Storace, a német Handel
vagy az osztrák Mozart. És természetesen
Liszt Ferenc születésének 200 éves év-
fordulója alkalmából két szép darabot
játszott tõle.

Az ünnepség végén Paniti Zoltán
házigazda lelkipásztor emléklapokat osztott
ki azoknak, akik szolgálatukkal, munkájuk-
kal és támogatásukkal hozzájárultak a közel
200 éves kémeri orgona újjászületéséhez és
az ünnepség megvalósulásához.

Minden meghívottat a Kultúrotthonban
láttak vendégül szeretetvendégségen.

Isten áldása legyen a kémeri orgonán,
hogy társként álljon az énekben az Urat
dicsérõ lelkes kémeri gyülekezet mellett, és
szépen csengõ hangjával hirdesse Isten
dicsõségét.

SZŐNYI LEVENTE esperes
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„Minden lélek dicsérje az Urat!“ 

Rév réztornya
Körösrév a Bihari Egyházmegye legkeletibb
„végvára“ a Sebes-Körös völgyében, bõ
félezer református magyarral is belakva.

A '89-es forradalmat és társadalmi, egy-
házi változásokat gyülekezetünk is megérez-
te pozitív és negatív értelemben egyaránt.

Volt egy 1968-ban megépült szép paró-
kia, melyet „nyers“ téglaállagából nemes
vakolattal burkoltunk, s mellette egy „le-
pukkant“ szint volt, melyet imateremmé,
fáskamrává, raktárrá formáltunk át.

A nagy „bummra” az ezredforduló:
Kósa László, majd Kál Géczi Mihály gond-
noksága alatt sor került a templom külsõ és

belsõ megújítására, központi fûtés beépí-
tésére, harang villamosítására.

A tornyot is lefestettük 2002-re, viszont
annak belsõ váza, s lassan tetõburkolata is fel-
újítást igényelt, amire 2011 nyarán került sor. 

Gyülekezeti tagok adományaiból, s
mindenekelõtt egy 30.000 lejes állami szub-
vencióból megvalósult a terv. Hasas János
révi polgármester sikeres projektje nyomán
kaptuk meg a fenti összeget. Az alpolgár-
mester ezt megelõzõen is hathatós támoga-
tásokat eszközölt ki a parókia modernizálá-
sára és más célokra is.

Helyi vállalkozók végezték el a torony-
szerkezet felújítását, s a torony rézlemezzel
való beburkolását. 

Szintén helyi munkacsoport, a Spiler
Kft épített be gyönyörû, hársfából készített
négy zsalus toronyablakot. 

Mihók Géczi István gondnok szorgossá-
ga is nagyban elõmozdította a munkálatok
ütemes haladását. (Helyettese, Prága Cseri
Ferenc és a révi presbitérium is pozitívan
állt és áll az egyház gyarapodásához.)

A megújított torony ünnepélyes meg-
áldására/szentelésére augusztus 14-én ke-
rült sor. Isten áldása legyen velünk, s lelki-
evangéliumi gyarapodásunknak is adja azt
a lendületet, amit más vonatkozásokban
talán hatványozottabban kaptunk meg.

BOROS J. ATTILA lelkész

Minden lélek dicsérje az Urat. Mindenki, aki csak felismeri Isten gondviselő szeretetét életében



Január elsejétõl, a visszahonosítási tör-
vény érvénybe lépésétõl több tízezer
erdélyi magyar igényelte a magyar
állampolgárságot. Összeállításunkban
református közéleti személyiségek
arról vallanak, õk hogyan élték meg
személyesen és gyülekezetükkel az
azóta eltelt idõszakot.

„Az erdélyi magyarok történelmi igazságté-
telnek, de legalábbis a 2004. december 5-i
népszavazás jóvátételének tekintik a ma-
gyar állampolgárság könnyített megszerzé-
sének lehetõségét” – nyilatkozta Nagy
József Barna szociális munkás-diakónus, a
nagyváradi Demokrácia Központ iroda-
vezetõje. Hasonlóan vélekedik Forró László
hegyközkovácsi lelkipásztor, mb. fõjegyzõ
is, aki a II. bécsi döntés óta eltelt idõszak
legjelentõsebb magyar nemzetpolitikai
döntésének tartja a visszahonosításról szóló
törvényt.

Nagy József Barna a kezdetekrõl is szól:
„Az elsõ hónapokban leginkább idõsebb
magyar honfitársaink kerestek fel ben-
nünket, olyan magyarok, akik 1940-44
között már voltak magyar állampolgárok.
Késõbb középkorú és a fiatalabb erdélyi
magyarok is jöttek, akik szüleik, nagy-
szüleik magyar állampolgárságára hivat-
kozva, szintén megkaphatják az állampol-
gárságot. A nagy érdeklõdés miatt elõjegy-
zési rendszert kellett bevezetnünk, ami a
mai napig zökkenõmentesen mûködik.”

Az irodavezetõ egy különleges kiállítás
történetét is elmeséli: „Már az elsõ napok-
ban megkértük a magyar állampolgársá-
gukat visszakérõket, engedjék meg, hogy
lemásoljuk azokat a becses családi pa-
pírokat, amikkel egykori magyar állam-
polgárságukat bizonyítják. Számos érdekes
irat gyûlt össze: himlõoltási bizonyítvány,
leventekönyvek, cselédkönyvek, származási
bizonyítványok, iskolai bizonyítványok,

italmérési engedély.” A dokumentumokat a
nagyváradi Lorántffy Egyházi központban
tekinthették meg az érdeklõdõk.

A nagyváradi Demokrácia Központ
(Széles /Menumorut/ utca 23. szám, tel:
0259/220-126) irodavezetõje számos érde-
kes, szívszorító esetnek is tanúja volt a
visszahonosítások során. Az állampolgár-
sági eskü letételére vár az a bihari néni, aki
úgy lesz harmadjára magyar állampolgár,
hogy soha nem hagyta el szülõfaluját. Egy
arab, magyarul jól beszélõ fiatalember is
megjelent náluk, aki szintén magyar
állampolgár szeretne lenni. Kiderült, hogy
Szudánból, a magyaráb törzsbõl származik.
A magyarábok Núbia, Egyiptom és Szudán
határán elõ népcsoport, történelmileg
igazolhatóan magyarországi származásúak,
valószínûleg 1571 körül érkeztek jelenlegi
lakhelyükre. Az eset külön érdekessége,
hogy a férfi felesége csángó asszony, aki fér-
jével szintén megkapta a magyar állam-
polgárságot. Nagy József Barna legszíveseb-
ben arra az idõs bácsira emlékszik vissza,
aki azt mondta, azért kéri vissza a tõle elvett
magyar állampolgárságát, mert érzi, tudja,
hiszi és hirdeti: magyarnak lenni jó!

„A nagy-nagy öröm mindig
belül marad”

„Természetes, hogy a hegyközkovácsi
gyülekezetben is azonnal szervezkedni
kezdtünk” – meséli Forró László. Az irat-
csomók összeállítását helyben, a gyülekezeti
teremben oldották meg, a Demokrácia
Központ helyszínre kiszálló munkatársai
segítségével. Útjuk, magától értetõdõen
testvértelepülésükre, Kapuvárra vezetett,
ahol a városháza hivatalnokai már ünnepi
díszben vártak rájuk. 

A papírmunka megkönnyítése végett
négy anyakönyvvezetõ lépett nem is
annyira hivatali, mint inkább örömteli
munkába. Ez idõ alatt, a papírok leadásán

túllévõ gyülekezeti tagok, külön teremben
bõséges kínálásban és sok-sok jó szóban
részesülhettek. A végén mindenki díszokle-
velet és ajándékokat vehetett át. Este a
gyülekezet tagjai közösen vacsoráztak a
városháza tiszt- és tisztségviselõivel, majd
hajnalig tartóan ünnepelték az alkalmat. 

„Az egész kapuvári utunk olyan volt,
mint az elmúlt idõszak nemzetpolitikája” –
emlékszik a hegyközi lelkész. „Olyan hóban
és fagyban indultunk, mintha a december 5-
i népszavazás utáni lelki állapotunkat
fejezte volna ki a természet, s mire megér-
keztünk az elsõ igazi tavaszi verõfény foga-
dott. Nem tomboltunk örömünkben, mert a
nagy-nagy öröm mindig belül marad és
éltet, nem akar kiszakadni az emberbõl.
Vigyázunk örömünkre, óvjuk és babus-
gatjuk, hisz nem újra magyarok lettünk, ha-
nem immár elfogadnak ott is, ahová szület-
ve tartozunk.”

Tóth Zsigmond hegyközcsatári pres-
biter az állampolgársági eskü ünnepélyes és
megható pillanatait idézi fel: „Felemelõ,
nemzetegyesítõ pillanatoknak voltunk
részesei”. Külön örömet jelent számára,
hogy éppen június 4-én, a nemzeti össze-
tartozás napján és családtagjaival együtt
részesült a magyar állampolgárságban. A
Királyhágómelléki Presbiteri Szövetség ügy-
vezetõ elnöke végül Meleg Vilmos
nagyváradi színmûvész szavait idézi, aki az
újdonsült magyar állampolgárok nevében
szólalt fel Derecskén: „Mi is szeretnénk
hozzátenni ennek a nemzetnek az értékei-
hez”.

F. T.

PARTIUMI REFORMÁTUSOK A HONOSÍTÁSRÓL 

Magyarországon - otthonosan

WASS ALBERT

Véren vett ország
Egy ország van a lelkünk mélyén,
más országokkal nem határos.
Úgy épült fel a szívünk vérén
sok könny-falu, sok bánat-város.

Egy ország van a lelkünk mélyén,
úgy építgetjük napról-napra.
Csalódás-házak gond-falakból,
keserûség a tetõ rajta.

Véren vett ország ez az ország,
önnön vérünket adjuk érte,
s addig fog bennünk egyre nõni,
amíg telik még könnyre, vérre.

Amíg, hogy fa égig ne nõjjön:
alkony vigyáz a napsugárra.
Míg minden este gyújtott mécses
koromba fullad éjfél tájra.

Egy ország van a lelkünk mélyén:
más országokkal nem határos.
Véren vett ország ez az ország,
nagyon ködös és nagyon sáros.

4 HIT ÉS ÉLET Harangszó

A hegyközkovácsiak csoportosan igényelték a honosítást



Isten gondviselése folytán az Aradi Egyház-
megyéhez tartozó nagyzerindi gyülekezet
volt a házigazdája az elsõ erdõháti ifjúsági
tábornak az Erdõháti Szövetség kezdemé-
nyezésére. E célra Csáky Barna Zsombor, a
helyi gyülekezet fõgondnoka ajánlotta fel
családi kúriáját.

A hagyománykezdésnek számító ren-
dezvényen nyolc erdõháti gyülekezet ifjú-
sága képviseltette magát. A Csáky kúriában
hetvenhét fiatal talált szállásra, otthonra.
Bihari részrõl Nagyszalontáról, Mezõbajról,
Erdõgyarakról és Árpádról érkeztek fiatalok
élükön gyülekezetük lelkipásztorával, az
Aradi Egyházmegye részérõl pedig a
Körösközi települések fiataljai vettek részt,
Erdõhegy-Kisjenõrõl, Ágyáról, Feketegyar-
matról és Nagyzerindrõl. Ott, ahol sajnos
elfogyott az ifjúság, helyettük a gyülekezet
lelkipásztorai vettek részt a rendezvénye-
ken, hiszen õk is fiatalok még. 

A nagyzerindi önkormányzat, Simándi
Sándor polgármesterrel az élen ismét bi-
zonyságát adta Krisztus Anyaszentegyháza
iránti szívélyes, önzetlen segítõkészségé-
nek. A tábor rendelkezésére bocsátotta
minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül a
községi kultúrház jól felszerelt konyháját,
valamint teremfoglalkozások és étkeztetés
számára a mûvelõdési ház a legmegfelelõbb
feltételeket biztosította. A helyi Pro Zerind
Kulturális Egyesület, mint minden ünnepi
rendezvény alkalmával, most is segítsé-
günkre sietett, mégpedig úgy, hogy ifjaink
étkeztetéséhez mindennemû evõeszközt
biztosított. A helyi gyülekezet vezetõi és
hívei is szívélyes szeretettel tették magu-
kévá e nemes ügyet. A fõzés mûvészetében
Szilágyi Erzsébet szakácsnõ jeleskedett, ki-
nek a konyhában segítségére volt a zerindi
gyülekezet három presbiter asszonya:
Higyed Erzsébet, Kiss Irma és Mészár Irén-
ke, valamint Vass Enikõ, Szilágyi Andrea,
Erdõdi Rózsika, Csáki Appolónia, Dénes
Erzsébet és mások. A helyi IKE tagjai a fel-
szolgálásban segítettek. A tábor kiadásait az
erdõháti gyülekezetek és a résztvevõ ifjak
anyagi támogatása biztosította. A zöldség-
féléket a zerindi gyülekezet hívei hordták
össze.

A tábor vezérigéje a Jn 1,44-ben van
megfogalmazva: Kövess engem! Ennek az
igei üzenetnek a jegyében álltak elõ a reg-
geli és esti áhítatok megtartására, Krisztus
követésének útjára lelkesíteni az ifjakat, a
lelkipásztorok: Dénes József helyi lelkipász-
tor tartotta a megnyitó áhítatot, majd este
Lõrincz Lóránd vadászi, a továbbiakban
Demeter Szilárd mezõbaji, Komlósi Szilvia
feketegyarmati teológus, Papp Csaba
szentleányi ifjúsági elnök és Földesy Márta
erdõgyaraki lelkipásztorok. A számbavétel
után, terített asztal mellett Módi József aradi

esperes köszöntötte az ifjúságot és kérte
Isten áldását a tábor életére. Csáky Barna
Zsombor ismertette a házirendet, majd
Filep Ferenc, az Erdõháti Szövetség elnöké-
nek buzdító szavai hangzottak el. 

Az elsõ napon, az ebéd után került sor
az ismerkedésre, csapatépítésre, bemutatko-
zásra. A szabadtéri programok a község
megújított, megszépült központjának fõte-
rén és parkjában zajlottak. Nagy nyere-

mény volt a tábori rendezvények tekinte-
tében Csáki Rozália személye. A tábor
szakszerû megszervezésében vállalt vezetõ
szerepe mellett, a szabadtéri foglalkozások
által lopta be magát az ifjúság szívébe.
Segítségére voltak Jakab Zsuzsa és barátja,
mint ifjak az ifjú életek között.

A szabadtéri foglalkozást a helyi tele-
pülés bemutatása követte. Fazekas József
ny. történelemtanár érdekes elõadásában
kitért a falu történetére kiemelve falunk
büszkeségét, a képtárat. Elõadás után meg-
nyílt a képtár ajtaja és az ifjúság megtekint-
hette a gyönyörû és értékes festményeket. A
legtöbb festmény az évenként megrende-
zett zerindi festõtáborban részt vevõ mûvé-
szektõl származik. Megalapításában orosz-
lán része volt Fazekas tanár úrnak is.

Az esti áhítatok alkalmával áttüzesedett
lelkek minden este tábortûz mellé ülhettek
a kúria kertjében, ahol a tûzmester a helyi
gyülekezet gondnoka, Pap Sándor volt. Pat-
togó szikrák világították meg a boldog te-
kinteteket, miközben szólt a gitár, a hegedû
és szintetizátor. Máskülönben a tizenkét er-
dõháti gyülekezet lelkipásztorai mind meg-
fordultak, felvigyáztak a táborban, kivétel
az, aki el volt utazva.

A második napon pankotai lelkész test-
vérünk, Szász Zoltán elõadására került sor
Járnál Vele? cím alatt. Az ifjúság nyelvén
szóló, fiatalos lendülettel, a párbeszédes for-

mát mutató, felszabadult légkört teremtõ
elõadás, több odaillõ történettel fûszerezve
tárta fel a Jézussal való járásnak és az Õ
követésének buktatóit. 

Az elõadást a csoportonkénti megbe-
szélés követte. A délutáni szabad, alternatív
foglalkozás keretén belül a Krisztussal „járni
akarók” Dénes Attila jóvoltából megtekint-
hették a Mindenható címû filmet. Ugyan-
akkor a tábor tízes csoportokban megcso-
dálhatta a Szénási Ferenc otthonában felál-
lított szövõszéket, „osztovátát”, szemlélhet-

ELSŐ ERDŐHÁTI IFJÚSÁGI TÁBOR

Kövess engem!

Harangszó IFJÚSÁG 5

Hagyománykezdés. Nyolc gyülekezet ifjúsága képviseltette magát első erdőháti ifjúsági táborban

MÜLLER DEZSŐ

Harangkehely
Nem lettem
hûvös árnyék
izzó sebeket enyhítõ
hideg jég

nem lettem
zord vadnyom
útbaigazító
sekély keréknyom

nem lettem
szilaj panasz óhaj
emésztõ lángokban
didergõ sóhaj

s nem lettem
oltalom sátor
szívtüzeket oltó
serény könnyzápor

de míg odafönn
kéklik az ég
kárpótlásul bárcsak 
harangkehely lehetnék.

DÉNES JÓZSEF nagyzerindi lelkipásztor

FOLYTATÁSA A 6. OLDALON



ték a hagyományõrzõ család háziasszonya,
Zsuzsa asszony által bemutatott szövési
technikákat, valamint megtekinthették az
általuk készített mézestészta-csodákat és a
különbözõ, háziszõttesekbõl, kézimunkával
kimûvelt népi örökségeket, a tipikusan
zerindi terítõket.

Módi Kinga ágyai nagytiszteletû asszony
az origami rejtelmeibe vezette be a kultúr-
termet betöltõ ifjúságot, és a fürge, ügyes
kezet és ujjakat igénylõ kézimunkák bizto-
sították a nem kevés örömöt nyújtó elfog-
laltságot. A szabad foglalkozás rendjén a
fiúk fõleg a bõrgolyó rugdosásában lelték
örömüket.

A nap másik kiemelkedõ eseménye a
zene és énektanulás volt. Ennek mesterei:
a Demeter lelkészházaspár, Dénes
Erzsébet, Földesy Márta és Komlósi Szilvia
voltak, az utóbbi gitárral a kezében. A
programban minden napon szerepelt
többszöri alkalommal énektanulás és így
ifjaink sok új énekkel gazdagodtak. Zenei
téren Komlósi Szilvia teológusnõnek
jutott a fõszerep, aki saját dalaiból készült,
elsõ CD lemezét is az ifjúság asztalára
tette és szívére helyezte. Segítségére volt
nagyszerû zongorakíséretével Prentel
Mihály, a helyi gyülekezet „volt” ifjúsági
zenei vezetõje és elnöke. 

Az esti áhítat után, amit szintén Komlósi
Szilvia tartott, az esõ ellenére is felgyúlt a
tábortûz, mintha csak az Illés kármeli
csodaoltára kapott volna lángot. 

Az utolsó tábori napon kezdetét vette a
csoportonkénti kiértékelése a tábornak,
máris a jövendõ felé terelve a gondolatokat,
hiszen Földesy Márta leleményessége és
ötletessége folytán arra a kérdésre kellet
feleletet adni, hogy õk a jövõben hogyan
szerveznének meg egy tábort? Mi az, amit
még szívesen beillesztenének a tábori
programba? Az így jól megtornáztatott lélek
és szellem újraerõsítõje, katalizátora az
együttlétet záró áhítatnak Igéje volt, szintén
Földesy Márta tolmácsolásában: Ti vagytok
a föld sója (Mt 5,13). 

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik anyagilag, szellemileg és lelkiekben,
vagy kétkezi munkával járultak hozzá
ahhoz, hogy ez a tábor létrejöhessen és
minden ékes szép rendben mehessen vég-
be. Mindezért Istené legyen a dicsõség!

6 PRESBITER Harangszó

KÖVESS ENGEM
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALRÓL
A

A presbiterek és diakónusok szolgá-
lata a Feketeerdõi Református Gyüle-
kezetben.

I. Gyülekezetvezetés
1. Az ünnepnapi (vasárnapi) és a hétköznapi

gyülekezeti alkalmakon lehetõségük szerint
lelkiismeretesen részt vesznek, példát mutatva
ezzel az egész gyülekezet számára.

2. A presbiteri istentiszteleten aktívan is
részt vesznek az istentisztelet levezetésében.

3. Az istentiszteletre és a bibliaórára Bibliá-
val és énekeskönyvvel jönnek, példát mutatva ez-
zel az egész gyülekezet számára.

4. Istentisztelet elõtt összegyûlnek a gyûlés-
teremben és valamelyik presbiter imádságát köve-
tõen együtt vonulnak be az istentisztelet helyére.

5. Istentiszteleten a számukra kijelölt
„presbiterek padjában” foglalnak helyet.

6. Istentisztelet után a gyûlésteremben rövid
munka-megbeszélésre havonta egyszer a diakó-
nusokkal együtt visszamaradnak.

7. Az istentisztelet-felelõs presbiter minden
istentiszteleten és a bibliaóra-felelõs presbiter
minden imaközösséggel egybekötött bibliaórán
lehetõsége szerint lelkiismeretesen részt vesz,
példát mutatva ezzel a presbitertársai és az egész
gyülekezet számára.

8. Az istentisztelet-felelõs presbiter az isten-
tisztelet megkezdése elõtt felolvas egy kijelölt
részt a Bibliából és megkezd egy gyûlekezõ
éneket, a bibliaóra-felelõs presbiter pedig a
bibliaóra megkezdése elõtt megkezd egy
gyûlekezõ éneket a gyülekezet számára.

9. Ha a lelkipásztor nem tud részt venni az
ünnepnapi (vasárnapi) vagy hétköznapi gyüleke-
zeti alkalmak valamelyikén, akkor az azzal meg-
bízott felelõs presbiter gondoskodik az istentisz-
telet vagy bibliaóra levezetésérõl.

II. Családok lelkigondozása
1. Minden év elején a lelkipásztor kíséretével

a körzeti presbiterek meglátogatják otthonaikban
a gondozásukra bízott testvéreket.

2. A lelkipásztor heti rendszerességgel vég-
zett családlátogatásait a körzeti presbiterek elõké-
szítik és szükség esetén azokra elkísérik.

III. Anyagi ügyek
1. Az egyházi szolgálatot fenntartó járulékot

összegyûjtik a gondozásukra bízott testvérektõl
és az önkéntes adományok összegérõl kiállított
nyugtákat visszajuttatják az adományozóknak.

2. A vasárnapi és hétköznapi gyülekezeti al-
kalmak után az alelnök-presbiter (gondnok) be-
diktálja a jelenlévõk számát, a pénztáros-presbi-
ter pedig a perselypénz összegét.

A presbiterek külön megbízatása

1. Épület- és tûzifafelelõs presbiter
Szolgálata: - az egyházközség épületeinek

karbantartásáról gondoskodni,
- a téli tûzifát beszerezni és felvágatni.

2. Iratterjesztés-felelõs presbiter
Szolgálata: - a megrendelt folyóiratok és

eladott hitépítõ könyvek árát összegyûjteni.

3. Istentisztelet-felelõs presbiter
Szolgálata: - lelkipásztor hiányában az isten-

tiszteletet presbitertársai segítségével levezetni,
- a kórus istentiszteleti szolgálatát elõkészí-

teni és levezetni.

4. Úrvacsora-felelõs presbiter
Szolgálata: - úrvacsorai közösség alkalmával

a lelkipásztornak az asztal körül segíteni,
- az úrvacsorához kenyeret és bort adomá-

nyozók neveit nyilvántartani.

5. Bibliaóra-felelõs presbiter
Szolgálata: - lelkipásztor hiányában a biblia-

órát levezetni.

6. Vendéglátás-felelõs presbiter
Szolgálata: - a vendégek fogadását és ellátá-

sát megszervezni,
- a vendéglátásban részt vállalók neveit nyil-

vántartani.

7. Tisztaság-felelõs presbiter
Szolgálata: - az egyházközség épületeiben a

szükséges nagytakarítást megszervezni,
- a takarításban részt vállalók neveit nyil-

vántartani.

8. Virágfelelõs presbiter
Szolgálata: - gondoskodni az istentisztelet

helyén a vázába friss vagy száraz virágról,
- gondoskodni az illetõ ünnep idejére adventi

koszorúról és karácsonyfáról,
- gondozni a virágokat a templomban.

A diakónusok szolgálata 

I. Gyülekezetvezetés
1. Az ünnepnapi (vasárnapi) és a hétköznapi

gyülekezeti alkalmakon Bibliával és énekes-
könyvvel lehetõségük szerint lelkiismeretesen
részt vesznek, példát mutatva ezzel az egész gyü-
lekezet számára.

2. Istentisztelet után a gyûlésteremben rövid
munka-megbeszélésre a presbiterekkel együtt
havonta egyszer visszamaradnak.

II. Betegek lelkigondozása
1. Jelentik a lelkipásztornak, ha a gyüle-

kezeteti tagok közül valaki megbetegedett vagy
kórházban volt, a beteglátogatást megszervezik és
arra a lelkipásztort szükség esetén elkísérik.

III. Szegények anyagi támogatása
1. A diakóniai perselybe szükség szerint

gyûjtést szerveznek helyi és nem helyi rászorulók
megsegítésére.

2. A gyülekezet gyermekei, fiataljai számára
a gyermek- és ifjúsági evangelizációs héten sze-
retetvendégséget szerveznek és ajándékcsomago-
kat állítanak össze karácsonyra.

3. A külföldi testvérgyülekezet diakóniára
szánt adományait (készpénz, élelmiszer, hasz-
náltruha, stb) a rászorulókhoz eljuttatják.

A feketeerdői presbiterek szolgálata
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Egyházzenei honlap született

Apai nagyapám, Makay Elek, a szatmárhegyi
pap egy lakodalom alkalmával, amikor valaki
véletlenül fölborított egy teletöltött borospo-
harat, azt találta mondani, hogy inkább egy
véka búza ömöljön ki, mint egy pohár bor. 

Hívei megbotránkozva szóltak a fele-
lõtlen kijelentésre: 

- De hát mégis, tiszteletes úr!... a búza az
mégis csak az élet! 

- Igen - hangzott a bölcs válasz - ám a
kicsorgott búzát össze lehet szedni, de a ki-
ömlött bort soha! 

MAKAY BOTOND

MAGYARNAK LENNI (3.)

Õshaza, vándorlási
vonal 
Legalább annyira „csiklandós“ téma az õshaza,
vándorlási vonal, a Kárpát-medence felé „sírülõ“
õsök állomáshelyeinek, formálódásának a kérdése,
mint az etnikai gyökerek „kitapogatása“. 

Kiszeli István, aki az õshazát Belsõ Ázsiába
helyezi, a következõ „útvonalat“ tulajdonítja a
hun-ujgor-magyar õsöknek:

– elõször a turáni alföldön telepedtek le (ez a
terület a dél-Ural, Kaspi-tenger, az Aral-tó és a
Tien-san között terült el);

– másodszor a Kubán folyótól délre, a
Kaukázus vidékén volt, a grúzok és örmények
szomszédságában (s nem az Ural vidékén);
Kiszeli szerint az õsmagyarság két csoportból jött
létre: a magyarul beszélõ szabir hunból és a
törökül beszélõ onogur türkbõl;

– harmadik állomás Magna Hungaria volt,
ahonnan a honfoglaló magyarokéhoz hasonló
leletek kerültek elõ a kb. 150-nyi sírból;

– a negyedik állomás Levedia volt, a Don-
Dnyeszter; s az Azovi-tó között, majd innen
ötödik letelepedési helyükre, Etelközbe érkeztek a
szabir-türk õsök.

Etelköz egy 360.000 km²-nyi terület a Kár-
pátok, a Fekete-tenger és a Volga folyó között.
Ebbõl a korból már írásbeli dokumentumok is
maradtak ránk, s Ibn Rusztah szerint „… a ma-
gyarok hatalma kiterjedt mindazon szlávokra,
akik közel laktak hozzájuk. Súlyos adókat vetnek
ki rájuk.“ A kortárs Bölcs Leo (886-911) görög
császár objekciója: „A magyar népes és szabad
nemzet… kevés bennük az összetartás… az õ
népük sok törzsbõl van összeszerkesztve… nem
hagynak fel a harccal, amíg erõsen le nem
veretnek.“

A perzsa krónikás, Ibn Rusztah írta: „A be-
senyõk és eszegel bolgárok tartománya közt
terült el a magyarok földje. 20.000 lovasuk van,
fejedelmüket kendehnek nevezik: ez a név királyi
cím; aki tényleg uralkodik, azt dsilának nevezik."
(Harmadik tisztség a horka volt.)

Az õsi hagyomány szerint a magyarokat már
Lebédiából a turul, a kerecsensólyom vezette
Etelközbe, s miután a hét törzs a vérszerzõdésben
szövetséget kötött egymással, várták a táltos által
értelmezett jelet arra, hogy Attila örökébe,
Hunniába lépjenek. (Beczur Gyula: Vérszer-
zõdés)

Bizony-bizony, már a tulajdonképpeni hon-
foglalás elõtt ismertek voltak õseink, jó és rossz
vonatkozásban egyaránt: volt hazájuk, harci
erényeik, persze gyepûs önzõséggel, rátartisággal
együtt. Ma pedig egy van: 

„Titokzatos messzeségben 
Istent keres magyar hangja.
Régi honát, testvéreit – mást se
tehet – sirogatja.”

(József Attila: Bús magyar ének)

BOROS J. ATTILA

DERŰS PERCEK

Inkább a búza...

„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek
gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és
intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki
énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben
az Úrnak.” Kol 3,16

Áldás, békesség az olvasónak! Fontos-e
nekünk az egyházzene? Milyen zenét szere-
tünk, milyet hallgatunk és milyet tanítunk?
Ismerjük-e értékeinket, szeretnénk-e az
istentiszteleteket szebbé, jobbá tenni, meg-
tanulni, hogyan építsük be az egyházzene
gyöngyszemeit szolgálatainkba, megfelelõ
kórusanyagot tanítani ünnepi alkalmakra,
szeretnénk-e tájékozódni az egyházkerület
vagy az anyaország egyházzenei program-
jairól? Ha igen, akkor mindehhez szeret-
nénk most segítséget nyújtani egyházzenei
honlapunkkal.

A Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület (KRE) egyházzenei honlapjának
szükségessége az öt éve indult Kántorképzõ
Tanfolyam munkálatai során fogalmazódott
meg. Az egyházkerületben zajló egyházzenei
reform munkálataiban, a Magyar Református
Énekeskönyv bevezetésének folyamatában, a
kántorok képzésének munkájában nélkülöz-
hetetlen egy olyan szakmai adatbázis, mely
segíti a kántorok, egyházzenészek munkáját,
tájékoztat az egyházkerületben zajló zenei
eseményekrõl, ugyanakkor fontos szerepe
van a kapcsolattartásban. Nemcsak az egyes
egyházmegyék, hanem Erdély és a határon
túli magyar egyházak zenei eseményeibe is
szeretnénk betekintést nyújtani. 

A mögöttünk lévõ húsz esztendõ egy-
házzenei eseményei fontos mérföldkövei
voltak a ma már folyamatosan mûködõ
nyári Kántorképzõ Tanfolyamnak, az õszi
kántorkonferenciák megszervezésének. Mind-
errõl az Egyházzene-Eseménynaptár rovatban
olvashatunk bõvebben. A kántorok munká-
jához bõséges kottatárat kínálunk az Oktatás
rovatban. A szakmai képzés igénye elen-
gedhetetlen, amely nemcsak a gyülekeze-
tek, lelkipásztorok, hanem a kántorok ré-
szérõl is évrõl-évre nagyobb hangsúllyal je-
lentkezik. A Kántorképzés rovatban a képzõ
adattárát találjuk. A Képgalériában az elmúlt
öt év kántorképzõirõl, konferenciáiról talá-
lunk képes beszámolót. A Kapcsolat rovatot

az egyházkerület kántorainak címlistájával
szeretnénk kiegészíteni.

A KRE-ben a 2010-es esztendõben zaj-
lott tisztújítások eredményeképpen 2011 ja-
nuárjában megalakult az Egyházkerületi
Zenei Bizottság, melynek tagjai a kilenc
egyházmegye zenei eseményeinek ötletgaz-
dái, szervezõi, felügyelõi és szakmai irányí-
tói. Bízunk benne, hogy a bizottság tagjai
között felelõsségteljes munkatársi kapcsolat
épül ki, mely reményeink szerint egy új
kezdet is lesz a kántorok szakmai megbe-
csülésének erõsítésében, a kántorok és lelki-
pásztorok jó munkatársi kapcsolatának ki-
alakításában. Mindezeken túl a legfontosabb
az istentiszteletek zenei részének szebbé,
jobbá, minõségivé tétele, mely vasárnapról-
vasárnapra segít a híveknek nemcsak szív-
vel és szájjal, hanem értelmesen dicsérni az
Istent. A Címlapon a Zenei Bizottság mun-
kája valamint a kilenc egyházmegyében
szervezett zenei események krónikája kö-
vethetõ nyomon. A Fórum lehetõséget nyújt
majd a kántoroknak a beszélgetésre, szak-
mai kérdések megvitatására.

Kísérje Isten áldása a most induló hon-
lapot (www.krefegyhazzene.ro), segítse az
egyházzenében tevékenykedõk munkáját,
fûzze szorosabbá a munkatársi kapcsolato-
kat, legyen szócsöve a megoldásra váró fela-
datoknak és nyújtson segítõ kezet mind-
azoknak, akik igénybe veszik. Köszönetet
szeretnék mondani Rácz Lóránd Márton
zenetanárnak, a Zilah-Belvárosi Református
Egyházközség kántorának, aki szakértelem-
mel, elkötelezettséggel több hónapi munká-
val dolgozott a honlap szerkesztésén, Isten
adjon áldott magvetést és gazdag aratást.

OROSZ OTÍLIA VALÉRIA egyházkerületi zenei előadó

Egyházzene a világhálón: www.krefegyhazzene.ro



BUDAPESTI NYARALÁSON VOL-
TAK A VÁRADI ROMA ÉS MAGYAR
GYEREKEK. A Királyhágómelléki Egyház-
kerület Cigánymissziós Központjába járó
roma és magyar gyerekeknek szervezett
táborozást az intézmény vezetõje, Nagy
József Barna és munkatársai. Az öt napos
budapesti nyaralás során ellátogattak az
Állatkerbe, a Természettudományi Múze-
umba, az Országházba, volt hajókázás a
Dunán, városnézés és sok játék a tábornak
helyet adó, az Erdélyi Gyülekezet által
létrehozott és mûködtetett Reménység
Szigetén. A kilenc gyerek még sohasem járt
Magyarországon, de sokan még Nagyvárad
határain kívül sem. A tábor felejthetetlen
emlékeket jelent a gyerekek és kísérõik
számára is. Öt nap többet jelentett a cigány
és a magyar gyerekeknek egymás meg-
ismeréséhez, mint akár egy iskolai év. Az öt
nap alatt mindenki elfelejtette, hogy milyen
nemzetiségû, milyen anyagi háttere van a
családjának, csupán az volt fontos, hogy
egymásra utalt, együtt játszó gyerekek.
Bízunk benne, hogy a jövõben is így tudnak
egymásra tekinteni, és így tudunk mi is –
felnõttek – rájuk tekinteni. Köszönet a
nyaralás lehetõségéért a Bethlen Gábor
Alapnak, az Erdélyi Gyülekezetnek és az
Egyházkerület vezetõségének.

N. J. B.

KÁRPÁT-MEDENCEI FIATALOK TA-
LÁLKOZÓJA NAGYVÁRADON. A Kárpát-
medencei magyarlakta régiók fiataljai
közötti kapcsolat élõvé tételét tûzte ki célul
a tíz évvel ezelõtt elsõ ízben megszervezett
Kárpát-medencei Nyári Egyetem (KMNYE)
a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyete-
men. Tõkés László, akkor még királyhágó-
melléki püspökként, illetve a helyszínt
biztosító felsõoktatási intézmény elnöke-
ként támogatta a fiatalok kezdeményezését,
melyet az önképzõ tudásvágy, valamint az
ismerkedésre és tartalmas szórakozásra való
igény hívott életre. Az eredeti célkitûzések-
nek többszörösen eleget téve, a tíz év alatt
mintegy ezer fiatalt mozgósított a rendezvény.

Augusztus 14-én a Partiumi Keresztény
Egyetem dísztermében Ráksi Lajos egye-
temi lelkész igehirdetésével vette kezdetét
az idei nyári egyetem. Csûry István püspök
az együtt gondolkodás fontosságára hívta
fel a mintegy száz fiatal figyelmét. Márkos
István, a Partiumi Keresztény Egyetem
Diákszervezetének elnöke rámutatott, hogy
a közel egy hetes jubileumi rendezvényre
minden korábbi résztvevõt meghívtak.
Almássy Kornél, az I. KMNYE fõszervezõje
a kezdetekrõl szólt az egybegyûlteknek. 

Az egy hét ideje alatt a résztvevõk tudo-
mányos elõadásokon, továbbá kulturális és
szórakoztató programokon vehettek részt. A
szerdai nap folyamán Verespatakon is látoga-
tást tettek, ahol megismerhették az Aranybá-
nya projekt történetét és jelenlegi helyzetét.  

II. EGYHÁZKERÜLETI SZÍNJÁTSZÓ-
CSOPORTOK TALÁLKOZÓJA (KRISZT).
A KRISZ és a Nagyvárad-velencei Reformá-
tus Egyházközség (ez utóbbi mint ötlet- és
házigazda) meghirdeti a II. Egyházkerületi
Színjátszócsoportok Találkozóját (KRISZT)
november 12-i dátummal. Fontosabb tudni-
valók: a mûsorral jelentkezõ csoportok elõ-
adása, mely lehet színdarab (klasszikus
vagy modern szerzõtõl, akár saját szerze-
mény), pantomim, bábelõadás, rockopera,
stb. kimondottan vallásos témájú lehet és
idõtartama nem haladhatja meg a fél órát.
Ha lehet, kevés díszletet igénylõ.

Kérjük az elõadandó mû címének és
szerzõjének megnevezését, a mûrõl egy
nagyon rövid (negyed oldalnyi) ismertetõt,
valamint a szereplõk/elõadók névsorát, ill.
hogy ki a rendezõje (mindezek a kinyom-
tatandó mûsorfüzet és a zsûri számára
szükségesek). 

A fent megadott dátumon, egy rövid
bibliamagyarázattal, a kezdési idõpont de.
10 óra. A találkozó helyszíne a Petõfi Sándor
kultúrotthon (a velencei templom tõszom-
szédságában), Nagyvárad, Kolozsvári út 85
szám. A színjátszócsoportok találkozója egy
napos és a résztvevõk számára biztosítunk
étkezést. Jelentkezési határidõ: október 1.

Szeretettel bátorítunk és ugyanakkor
várunk több ifjúsági (gyülekezeti és intéz-
ményi) csoportot is  erre a missziói célból
rendezendõ színjátszócsoportok találkozó-
jára. Elérhetõségek: 0723465499, 0259417285,
varadvelence@freemail.hu.

A szervezõ intézmények nevében: 
KÁNYA ZSOLT ATTILA LELKIPÁSZTOR, KRISZ ELNÖK -
FARKAS ANTAL NAGYVÁRAD-VELENCEI LELKIPÁSZTOR

TIZENNÉGY EGYHÁZAT ÉS VAL-
LÁSFELEKEZETET ISMERT EL A MA-
GYARORSZÁGI ÚJ EGYHÁZÜGYI TÖR-
VÉNY. A jogszabály értelmében az Ország-
gyûlés a következõ egyházakat ismeri el:
Magyarországi Katolikus Egyház, Magyar-
országi Református Egyház, Magyarországi
Evangélikus Egyház, Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége, Egységes Magyar-
országi Izraelita Hitközség, Magyarországi
Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség,
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye, Kons-
tantinápolyi Egyetemes Patriarchátus –
Magyarországi Ortodox Exarchátus, Ma-
gyarországi Bolgár Ortodox Egyház, Ma-

gyarországi Román Ortodox Egyházmegye,
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházme-
gyéje, Magyar Unitárius Egyház Magyar-
országi Egyházkerülete, Magyarországi
Baptista Egyház, Hit Gyülekezete. A tör-
vény 2012. január 1-jén lép hatályba.

HARANGSZÓ A VILÁGHÁLÓN IS.
A partiumi reformátusok lapja több, mint
két éve a világhálón is önálló, naponta
frissülõ tartalommal jelentkezik a
harangszo.blogspot.com oldalon. 
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„Z. egyre az örökkévalóságra sandít, Istenre,
sorsra, nagy időre. M. a hatalomra sandít,
vezérre, posztra, kitüntetésre, sarzsira. G. a
közönségre sandít, tetszési indexre, sikerre,
pénzre. L. nem sandít semmire. Úgy tesz,
mint a fák, felhők, kövek. De mivel a fák,
felhők, kövek nem tesznek így, mégiscsak
sandítás ez: Istent dicséretesnek tartja, a
hatalom kitünteti érte, és méltán hangzik fel
felette a piaci siker. Nincs sandák között
őnála sandább. Nincs sandaságban őnála
nagyobb!”

SZILÁGYI ÁKOS

IDÉZŐJEL

Székely asztali áldás
Étkezés elõtt
Ki asztalt terítesz
az égi madárnak,
Teríts asztalt,
teríts szegénynek
s árvának!
Nyújtsd ki Atyánk,
nyújtsd ki jóságos kezedet!
Adj a koldusnak is
tápláló kenyeret!
Ételben, italban
legyen bõven részünk,
Gondviselõ Atyánk,
könyörögve kérünk!
Ámen.

Étkezés után
Gondviselõ Atyánk,
asztalodtól kelve,
szívbõl hálát adunk,
kezünket összetéve.
Áldd meg ezt a házat,
s ennek a gazdáját!
Fordítsd vissza néki
a vendéglátását!
Szánd meg a szegényt,
a szenvedõt s az árvát,
s a benned bízóknak
viseld mindig gondját!
Ámen. 


