
A magyar történelemben kitörölhetetlen
szerepet játszott a XVI. század végétõl a
XVIII. század elejéig a Rákóczi család,
amelynek azonban nem minden tagja
volt református, ennek ellenére közöt-
tük is voltak, akik a református egyház
történetét alakították akár pozitív, akár
negatív elõjellel. Különösen igaz kato-
likus vallása ellenére a reformátusság,
evangélikusság és unitáriusság irányába
tanúsított jóindulat II. Rákóczi Ferencre,
akinek 1703-1711 között lezajlott ered-
ményes szabadságharcára emlékezünk
annak 300 éves jubileumán.

Rákóczi Zsigmond
A család szédületes kiemelkedése egyet-

len tagjának, rákóczi és felsõvadászi Rákóczi
Zsigmondnak a nevéhez fûzõdik. Katona-
nemesi sorból õ küzdötte fel magát az erdélyi
fejedelmi trónra. 1544-ben a család nemesi
elõnevét adó Felsõvadászon született, édes-
apja Likava várkapitánya, Zemplén várme-
gye alispánja volt. Nem tudjuk, hogy milyen
felekezetûnek keresztelték Zsigmondot,
azonban akkor még aligha lehetett reformá-
tus, evangélikus azonban minden bizonnyal.
Annál is inkább ez gyanítható, mert az erõs
lutheránus Perényi Gábor országbíró várá-
ban, Sárospatakon volt apród, ott tanulta a
katonai, közigazgatási és gazdasági pályára
egyaránt felkészítõ ismereteket. (1580-ban

Felsõvadásznak már református lelkipásztora
volt, akkor már Zsigmond is református kel-
lett, hogy legyen.) Királyi szolgálatban állt
Rákóczi Zsigmond. 1575-ben Báthori István
erdélyi fejedelem ellen Bekes Gáspár sere-
gében harcolt, amelyben a királyi segédcsapat
parancsnoka volt. A következõ években to-
vább emelkedett a katonai pályán, 1588-ban
Eger várának fõkapitányaként Szikszónál egy
tízezres török sereget vert meg, amiért bárói
rangra emelte a király. Az 1593-ban kezdõ-
dött a törökökkel vívott tizenöt éves háború
egyik sikeres hadvezére, több vár visszafog-
lalója volt Rákóczi Zsigmond. Részt vett a
hegyaljai borkereskedésben, ami hozzájárult
vagyonosodásához. 

1587-ben megnõsült, feleségül vette
Mágócsy (írják Mágóchy-nak, Mágocsy-nak
is) András (+1586) özvegyét, alaghy Bekényi
Juditot (Alaghy Juditnak is emlegetik).
Mágócsy Gáspár (1514-1587), András ugyan-
csak nagybirtokú, magas katonai és közigaz-
gatási tisztségeket viselõ unokabátyja kérte
fel Rákóczi Zsigmondot, hogy vállalja el Má-
gócsy András árván maradt gyermekeinek
gyámságát. Rákóczi Zsigmond ezt elvállalta,
majd a gyermekek anyját is feleségül vette.
Így Rákóczi Zsigmond igazgatása alá jutott, a
300 ezer katasztrális holdra rúgott Mágócsy
birtok. Ekkor került birtokába Vizsolynak. Az

A Rákócziak címerében zöld hármas halmon aranykerék, s azon kiterjesztett szárnyú sas áll.
A címer felirata: „Si Deus pro nobis, quis contra nos“, Ha Isten velünk, ki ellenünk? (Róm 8,31)
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Az utolsó vendég
Lágy napsugár érleli már a veranda szőlőit.
Darazsak szívják a mézes nedűt.

– Megértek a szüretre, akárcsak jóma-
gam – gondolta a fekvő beteg, miután órák
hosszat követte az ablakkeretbe zárt kinti
életet.

Két éve nyomja már az ágyat, itt a nyári
konyha apró magányában. Az asszony
megértette vele, hogy itt hátul, a kert
csendjében jobb lesz néki.

Csend az van, de sajnos magány is.
Felesége gondját viseli: mos, főz rá,

eteti… De ő az utcai szobában él, ugyan-
olyan egyedül. Sokat imádkozik, énekel – át-
hallatszik minden a vékony falon. Temp-
lomba jár, asszonyokkal beszélget, rendbe
teszi a kertet, udvart, fát hozat és vágat té-
lire. Derék, jóravaló asszony, csak hát sokat
van távol a háztól. Dolga van a nőszövet-
ségben, énekel a dalárdában, bibliaórákról
sem hiányzik sosem.

Ő csak fekszik, nyomja az ágyat, mert a
bánya beszívta tüdejét, mint darázs a nek-
tárt. Az ágya melletti széken minden kéznél
van: az étel, a víz, a biblia s a botok. A botok-
kal elsántikál a rádióig, hogy bekapcsolja
vagy segítségért kopog velük a falon.

Jönnek az unokák: „Csókolom tata!” És
már mennek át nagymamához, aki finomsá-
gokat sütött jöttükre. Aztán hallja, mint bő-
getik a tévét, mint vitatkoznak, nevetgélnek.

Ő akkor nagyon fülel, hogy minden sza-
vukat hallhassa. Mikor megjönnek, nem győ-
zi cirógatni a két nebulót, de azok elhárítják
a remegő mozdulatot.

– Mindenki nagyon szeret téged, Imre –
bíztatja az asszony. Nézd, mit hoztak neked.
Látod, ez a szeretet – szokta kihangsúlyozni.
Látod, nem feledkeztek meg rólad névnapo-
don sem!

– Névnapom van? Minek az? – kérdi
sóhajtozva, de nem tudja őket megsérteni az
ajándékba kapott ingért, amit talán magára
sem vesz már soha.

Felveszi két kopott botját s az ablakhoz
tipeg. Gyönyörű, zizegő ősz van. Már piroslik
a rizling levele s utolsó virágait bontja a
verandai rózsa. Maradék tüdejével nagyot
szippant az édes levegőbe.

– Ha így múlnék el, mint a nyár, jó volna.
Hamar este lett. Feljöttek a csillagok s a

félhomályban ő még mindig a kis ablak előtt ült.
Léptek zaja hallatszik az utca felől és

már a lépcsőn kopognak. De nem hozzá
jönnek.



Zacharias Ursinus és Caspar Olevianus,
református hittudósok, akiket III. Frigyes
pfalzi választófejedelem azzal bízott meg,
hogy a Biblia alapján írjanak olyan vallás-
tani népkönyvet, amelybõl minden korú és
állapotú református hívõ tisztán és igazán
megismerje a keresztyén vallást, és amely
hitvallási irat gyanánt is szolgáljon. A két
felekezet szertartásaira vonatkozó lényeges
különbségekrõl szóltak a Heidelbergi Káté
80. kérdésében.

Mi különbség van az úrvacsora és a pá-
pista mise között? Az úrvacsora nekünk arról
tesz bizonyságot, hogy minden bûneink teljes-
séggel megbocsáttatnak Krisztus amaz egy áldo-
zatáért, melyet õ maga a keresztfán egyszer vég-
hezvitt. Továbbá, hogy mi Szentlélek által Krisz-
tusba oltatunk, ki most a maga valóságos testével
a mennyekben, az Atyának jobbján van és azt
akarja, hogy õt ott imádjuk. A misében pedig az
taníttatik, hogy élõk és holtak bûnei nem bo-
csáttatnak meg Krisztus kínszenvedéséért, ha
misemondó papok által Krisztus azokért na-
ponként is meg nem áldoztatik. Azonfelül az is

taníttatik, hogy Krisztus teste szerint, igazán és
testileg jelen van a kenyér és a bor színe alatt, és
ennek okáért azokban kell õt imádni. Eszerint a
mise alapjában véve nem más, mint megtagadása
Jézus Krisztus egyetlenegy áldozatának és kín-
szenvedésének.

E kérdés-felelet miatt nagyon sok táma-
dás érte a Kátét. Dr. Victor János a válasz-
ban rejlõ modort tagadhatatlanul élesnek és
nyersnek tekinti, kifejtve, hogy „érthetõ, ha
a római katolikus egyház nagy sérelmet
csinált abból, hogy a Káté ’kárhozatos bál-
ványimádásnak’ bélyegzi az õ legfõbb
szertartását: a miseáldozatot”. Igazából a
kérdésben kiélezett tanítás az Isten Igéje
alapján elõadott úrvacsorai felfogáshoz
méri hozzá a római egyház miseáldozatát,
és megállapítja, hogy az nem felel meg
ennek a mértéknek.

Arra kell fókuszálnunk, hogy Krisztus
egyszeri és tökéletes áldozata „minden bû-
neink tökéletes megbocsáttatását” szerezte
meg számukra, tehát ez örökre elegendõ.
Ezzel ellentétben a katolikus tanítás arra

utal, hogy ezt az áldozatot szükségszerû
Isten színe elõtt (többszörösen is) feleleve-
níteni. Pontosabban: Krisztusnak a keresz-
ten bemutatott áldozata magában véve nem
elegendõ, hanem szükséges hozzá még ez
az emberek által mindig újra véghezvitt en-
gesztelõáldozati szertartás is. 

Mi azt valljuk, hogy az úrvacsora a Krisz-
tus egyszeri áldozatára emlékeztet, amit a ke-
resztfán véghezvitt. Az úrvacsorában vele va-
lóban találkozunk, Õt magunkhoz vesszük,
de nem a szájunkkal a gyomrunkba, hanem
hit által a lelkünkbe, a szívünkbe pecsételjük
bele. Ez a manducatio spiritualis (Krisztussal
lelkileg való táplálkozás). A katolikus mise
szertartásai folyamatosan megismétlik az
„áldozást”, hogy az érvényes legyen, sõt azt
tanítják, hogy „a miseáldozat során a papi
áldás ráolvasása folytán a kenyér és a bor
valósággal átváltozik Krisztus testévé és
vérévé, hogy áldozatként újra bemutatható
legyen Istennek megengesztelésére”. Ez újból
téves, hisz akkor a már átváltozott, ám
elõttünk lévõ kenyér (ostya) és bor elõtt
Istennek kijáró imádattal és alázatossággal
kellene leborulni. De hogy tehetnénk ezt, ha
azok emberi kéz által lettek elkészítve? 

ORBÁN LEVENTE

„Mikor még beszél vala, odajövének a zsina-
góga fejétõl, mondván: Leányod meghalt, mit
fárasztod a Mestert? Jézus pedig, amint hallá
a beszédet, amit mondanak vala, azonnal
mondá a zsinagóga fejének: Ne félj, csak
higyj.” (Mk 5,35-36)

Az evangélium egyik legkedvesebb jelenete
Jairus lányának föltámasztása. Azt mondja
Jézus a megrendült apának: Ne félj, csak higgy! 

Vergilius, a nagy római költõ – Kr. e. 19-
ben halt meg – ezt írta az Aeneis utolsó so-
rában: Életünk zokogva hullik az árnyék-
világba. A középkor hangja Danténál szólalt
meg. Az isteni színjáték utolsó versében ezt
olvassuk: A szeretet mozgatja a napot és a
csillagokat. A XX. században vajon mit
mondott az ember? Enzensberg írta a Ti-
tanic pusztulása utolsó versében: Nehéz
megmondani, miért úszom üvöltve tovább?
A három vallomás közül, mely az életrõl, a
hitrõl vall, melyik az igaz? 

Mi, keresztyének Dantéval mondjuk,
hogy a szeretet mozgatja a napot és a csilla-
gokat, de ehhez élõ hit szükséges. 

Amikor Einstein 1905-ben publikálta
speciális relativitáselméletét, végérvényesen
világossá vált, hogy sohasem leszünk képe-
sek elképzelni a világmindenséget. Miért?
Egyszerûen azért, mert mindent csak há-
rom dimenzióban tudunk megragadni. Vi-
szont most már tudjuk, hogy van egy ne-
gyedik dimenzió is, túl téren és idõn.
Nekünk, keresztyéneknek is van egy
negyedik dimenziónk és ez a hit. Ezzel
látjuk a láthatatlant és tapasztaljuk az
örökkévalót. Mulandó világunk mélyén

lappang egy erõ, egy titokzatos sugárzás,
valami rejtett kovász, amely dolgozik ben-
nünk és alakit. Amikor Jézust  a sírba he-
lyezték, az új élet magja a földbe került,
amikor pedig föltámadt, ez a mag kicsírá-
zott s az élet új dimenziója kezdte birtokába
venni a kozmikus világot. Jézus azt mondta
tanítványainak: Nektek jutott, hogy meg-
értsétek a mennyek országának titkait. Fog-
lalkozzunk a hit titkaival, hogy elmélyed-
jünk lényegében, hogy tisztába jöjjünk az
elrejtett kinccsel.

Jézus ott, Jákob kútjánál mondta a sa-
máriai asszonynak: Az a víz, amit én adok,
örök életre szóló vízforrás. Sivatag a világ,
szomjan halhat benne az ember, ám aki
nem csupán szájával hisz, hanem egész sze-
mélyiségével, abban új élet forrása tör elõ.

Aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi
tovatûnt, lám valami új valósult meg –
mondta Pál apostol. A Léleknek nem szá-
mít, hogy valaki zsidóból vagy pogányból
lett keresztyén, mindenik új életet él, a ke-
resztyén hit mindenütt, mindenkinek
ugyanaz. Igen, a természetes élet folytonos
halál: a virág elhervad, a legnagyobb szere-
lem is kifakul, a szellemi erõk roskadoz-
nak… Ezzel szemben az élõ hit Krisztus föl-
támadásának gyümölcse, bennünket is az
örök életben részesít már itt a földön. Re-
ménytelen korunkban bíztat a reményre,
bátran párbeszédet kezd a világgal, a szo-
rongó emberek között képes új kap-
csolatokat létrehozni…

A hitet megfogalmazhatom így is: Isten
otthon akar lenni nálunk, lelkünkben is az
otthon légkörét sugározza belénk. Hitünk
lényege az, hogy Isten nincs távol tõlünk,
nem idegen, belénk költözik, életünket ala-
kítja. Szívünk tanúsítja, hogy Isten az
Apánk, nem csak a világmindenség Ura,
elsõsorban lelkünk Lelke. 

Az atyai jóságot, szeretetet, közelséget,
a halál feletti gyõzelmet, az új életet tapasz-
talta meg hite által Jairus és tizenkétéves
leánya is. A legnehezebb pillanatokban mi
is megtapasztalhatjuk hitünk által, hogy Is-
ten szeretõ Atyánk, életünk és a halál Ura,
bennünk munkálkodik, életünket alakítja,
Benne vagyunk otthon igazán. A legnehe-
zebb pillanatainkban nem félni kell a bekö-
vetkezendõktõl, az eljövendõtõl, hanem
Atyánkhoz fordulni, Aki képes mindent újjá
és jóvá teremteni.   

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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A LÉLEK CSENDJE

A hit dimenziója

HISZEM ÉS VALLOM

Egyszeri és tökéletes áldozat

Tolnay Tibor: Szalacsi táj



Falunk egykori kegyura, gróf Teleki
Sándor, az alábbi „prófétai” kije-
lentéssel alapozta meg településünk,
Koltó jövõbeni hírnevét: „... amíg
magyar él, a kis falu mindig geográfiai
nevezetesség lesz...” 

Jövendölte ezt azon egyszerû oknál fogva,
hogy baráti köréhez olyan személyiségek
tartoztak, mint Petõfi, Jókai, Liszt, Bem
tábornok, Garibaldi, Victor Hugo, Dumas. S
amennyiben Teleki gróf neve összeforrt
Koltóval, barátaié is igen. Néhányan el is
látogattak falunkba. Elég Petõfi és Jókai
látogatásaira gondolnunk. Nem sokon
múlott, hogy Liszt is vendége legyen a
Teleki-udvarháznak.

Nos, múltunk ezen szelete adta az
ötletet egyházközségünk kezdeményezésé-
hez, hogy Petõfi és Szendrey Júlia páros-
szobra körül egy szoborparkot létesítsünk,
emléket állítva az imént felsorolt kiváló
személyiségeknek .

Elsõként a vendégszeretõ házigazda
mellszobra került a park árnyas fái alá. Ez
az év, Liszt Ferenc születésének 200. évfor-
dulója apropóján, lehetõséget nyújtott arra,
hogy a 19. század egyetlen, világszerte is az
igazi nagyok közé sorolt magyar muzsi-
kusának, Teleki „utazópajtásának” emel-
jünk maradandó emléket. Dinyés László
budapesti szobrászmûvész lelkes szervezõ
és alkotó munkája nyomán, az önkormány-
zat és a református egyház összefogásának
eredményeként áll tehát Koltón Erdély elsõ
Liszt-szobra.

Bensõséges hangulatú ünnepségen
Csendes Lajos polgármester, dr. Jávor
András államtitkár és a szobor alkotója,
Dinyés László köszöntötték a szép számmal
egybegyûlteket, majd Lieb József kanonok,
s e sorok írója mondott imát a szobor
talapzatánál.

Koszorúzás után a résztvevõk átvonul-
tak a templomba, ahol Felvégi Béla debre-

ceni Liszt-kutató tartott elõadást a lenyû-
gözõ hatású zongoramûvészrõl, a merészen
újító zeneszerzõrõl, a karmesterrõl, a nagy
vonzáskörû pedagógusról és zenei íróról. A
magyarul nem tudó, de magát követke-
zetesen magyarnak valló virtuóz zenészrõl,
aki Lammenais abbénak írt soraiban egy-
értelmûvé teszi: „Gyermekeim apjuk állam-
polgárságát viselik. Akár tetszik nekik, akár
nem, magyarok.” A nagybányai zeneiskola
két kiváló diákja rövid hangversennyel
zárta a Koltó hírnevét tovább öregbítõ ün-
nepi alkalmat.

VARGA KÁROLY
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Erdély első Liszt-szobra

LISZT, A KERESZTYÉN GONDOLKO-
DÓ. „Te a mûvészeté vagy, nem az
egyházé.” – gyõzködte Liszt Ádám
kamasz fiát, amikor a 15 éves Liszt
Ferenc, mind nagyobb érdeklõdést
kezdett tanúsítani a vallásos irodalom,
mi több, a papi pálya iránt. Az apai
tekintély gyõzött, azonban Liszt
figyelmébõl mindig, még a legviharosabb
virtuózéveiben is jutott a hit örök, s az
egyház meg egyházi zene aktuális
kérdéseinek. Vallásos áhítatot ébresztõ
mûvek egész seregét alkotta meg az
esztendõk során: zongoradarabokat és
miséket (így például a Ferenc József és
Erzsébet megkoronázására írt Koronázási
misét), orgonamûveket és egyházi
kórusokat, zsoltárokat és oratóriumokat
– köztük a monumentális, 1855 és 1867
között komponált Krisztus oratóriumot. 

Liszt figyelméből még a legviharosabb
virtuózéveiben is jutott a hit örök, s az egyház
meg egyházi zene aktuális kérdéseinek

Erdély első Liszt-szobra. Lieb József kanonok és
Varga Károly esperes mondott imát a szobor
talapzatánál

MÁRAI SÁNDOR

Halotti beszéd
Látjátok, feleim, szem’ tekkel mik vagyunk
Por és hamu vagyunk 
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. 
Össze tudod még rakni a Margit szigetet? ... 
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat 
A halottnak szakálla nõtt, a neved számadat 
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak 
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt 
A „pillangó”, a „gyöngy”, a „szív” - már nem az, ami volt 
Amikor a költõ még egy család nyelvén dalolt 
És megértették, ahogy a dajkaéneket 
A szunnyadó, nyûgös gyerek álmában érti meg 
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké 
A gyereknek T o l d i - t olvasod és azt feleli, o k é 
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett: 
„A halál gyötrelmei körülvettek engemet”
Az ohioi bányában megbicsaklik kezed 
A csákány koppan és lehull nevedrõl az ékezet 
A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát 
Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát 
Még szólnak és üzennek õk, mély szellemhangokon 
A tested is emlékezik, mint távoli rokon 
Még felkiáltsz: „Az nem lehet, hogy oly szent akarat ...”
De már tudod: igen, lehet ... És fejted a vasat 
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már. 
Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár 
A Konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét 
Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét - 
Havi ezret kap és kocsit. A Mistress s a baby 
Fénykép áll az asztalán. Ki volt neki Ady? 
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene? 
Arany szava?... Rippli színe? Bartók vad szelleme? 
„Az nem lehet, hogy annyi szív ...” 

Maradj nyugodt. Lehet. 
Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. 
Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál 
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál 
Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved 
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek 
Még azt hiszed, élsz? ... Nem, rossz álom ez is. 
Még hallod a hörgõ panaszt: „Testvért testvér elad ...”
Egy hang aléltan közbeszól: „Ne szóljon ajakad ...”
S egy másik nyög: „Nehogy ki távol sír e nemzeten ...”
Még egy hörög: „Megutálni is kénytelen legyen.”
Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitõl, m i é r t? 
Vagy: „Rosszabb voltam mint ezek? ...” 

Magyar voltál, ezért.
És észt voltál, litván, román ... Most hallgass és fizess. 
Elmúltak az aztékok is. Majd csak lesz, ami lesz. 
Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet 
A radioaktív hamu mindent betemet 
Tûrd, hogy már nem vagy ember itt, 

csak szám egy képleten 
Tûrd, hogy az Isten tûri ezt s a vad, tajtékos ég 
Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség 
Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet 
Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet 
Õrizd eszelõsen néhány jelzõdet, álmodat 
Ne mukkanj, amikor a b o s s megszámolja fogad 
Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény 
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt - 
Mert ez maradt. Zsugorin még számbaveheted 
A Mikó-utca gesztenye fáit, mind a hetet, 
És Jenõ nem adta vissza a Shelley-kötetet 
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet 
És elszáradnak idegeink, elapadt vérünk, agyunk 
Látjátok, feleim, szemtekkel, mik vagyunk 
Íme, por és hamu vagyunk 

(Possilipo, 1951.)
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Emlékezés Csiha Kálmánra CSIHA KÁLMÁN

Szeressétek
a templomot

Tudom, sok a gond és a baj,
és sokszor nagyon sok a bánat.
Mégis, mégis szeressétek,
szeressétek e drága házat:
szeressétek a templomot.

Sok értéktelen limlomot
elrabolt tõlünk ez az élet.
De légy áldott, hogy meghagyott
mi Istenünk, örökre Téged,
és meghagyta a templomot.

Szeressétek a templomot,
hol Ige szól és szál az ének,
s azoknak, kik el nem jöttek
mondjátok el: kik hisznek, élnek,
s Istenben bíznak szüntelen.

Mondjátok el: ki hûtelen,
s ki hitetlenül gyenge, gyáva,
az Isten szent, nagy seregében
azokra nincs szükségünk máma,
csak arra, kiben hit lobog!

Igen, lehet, hogy nagy dolog
mindent egy lapra tenni fel,
de higgyétek: ha Isten szól,
hogy induljunk, hát menni kell
hõsen, erõsen, biztosan.

Lehet, hogy nem jönnek sokan,
de aki jön az itt ne féljen,
annak a szívén tûz lobogjon,
annak a lelke lángban égjen
és mondja el mindenkinek:

Van egy hely, ahol nincs hideg,
van egy hely, ahol láng lobog,
van egy hely, ahol béke van,
van egy hely, ahol szív dobog,
s szeretet árad szüntelen.

Ne jöjjön, aki hûtelen,
de jöjjön, akinek van hite,
jöjjön boldogan, biztosan,
jöjjön Istenhez el ide
az õsök drága templomába.

És tegyen hitet itten állva,
hogy vérrel, könnyel és imával
és mindenekkel harcra szállva
és szembe nézve a halállal
megõrzi ezt a templomot!

Sok értéktelen limlomot
elrabolt tõlünk ez az élet,
de meghagyta a templomot.
A templomot ne hagyjátok,
a templomot szeressétek!
Szeressétek a templomot!

A magas termetû, fehér hajú, méltóságot és
derût árasztó, meleghangú püspök életét
fények és rácsok, gyalázatok, megaláztatások
és ünneplések, magasztalások jellemezték.

Az igehirdetõ, tanító püspök – 1990. jú-
nius 29-tõl az Erdélyi Református Egyház-
kerület 44. püspöke – tisztelt és népszerû
személy. Gyülekezeteket, intézményeket,
iskolákat szervez; sûrûn látogat, az õ ide-
jében harminckét templom épült. Az újjá-
született Magyar Református Világszövet-
ség egyik alelnöke, és az Egyházak Világ-
tanácsa Központi Bizottságának is tagja
lesz. Teológiájának lényege, hogy az egyén,
az egyház, a magyar nép csak a Szentlélek
által történt újjászületéssel, Krisztusban
maradhat meg. Tudományos, köz- és
szépíró, költõ volt.

Forrón szerette Erdélyt. Leírta és gyak-
ran elismételte, hogy Magyarországot há-
rom szörnyû csapás sújtotta: 1526-ban Mo-
hácsnál törökök zúdultak az országra. 1920-
ban a trianoni vérbíróság Magyarország
kétharmadát hasította le és ajándékozta
idegeneknek. 2004. december 5-én pedig
nem az ellenség vágott rajtunk mély sebet,
hanem a magyar kormány elnöke által
félrevezetett nép ötmillió magyart közösí-
tett ki a nemzet testébõl. „Magyarországon
már nincs nemzet, csak lakosság, hamis
juhászok által terelgetett birkanyáj. Keser-
vesen csalódtunk a már nem létezõ anya-
országban.“ 

Az MRETZS elnöke

A Magyarországi Református Egyház
1990-tõl ismét hozzáfogott a szétszóródott
református egyházakkal való szorosabb
közösség építéséhez, de a Református Világ-
szövetségben dolgozó magyarellenes
tisztviselõk akadályozták ezt a szándékot.
Nehezen haladt a szervezeti egység létre-
hozása, de végül 1995. április 20-án meg-
alakult a Magyar Református Egyházak Ta-
nácskozó Zsinata. Az elnökség tagjaivá a
következõket választották: Csiha Kálmán
lett a lelkészi elnök, Szabó István egyetemi
tanár, a Független Amerikai Református
Egyház fõgondnoka a világi elnök, Hegedûs
Loránt dunamelléki püspök az ügyvezetõ
elnök. Csiha Kálmánt a liturgiai bizottság is
elnökévé választotta (ez a bizottság készítet-
te el az egységes ágendáskönyvet). Máté Já-

nos szerkesztésében a különféle országok-
ban élõ egyháztestek szakképviselõinek
közremûködésével a himnológiai bizottság
kiadta 1996-ban a Magyar református éne-
keskönyvet, hogy az egységes liturgia által is
közeledjünk egymáshoz a Krisztusban.

Történelmünk folyamán a magyar re-
formátusság 43 országba szóródott szét.
Csiha Kálmánnak az volt a véleménye,
hogy a magyar diaszpóra nem fölszámolan-
dó, mert régi és komoly történelmi múltja
van, ezért az európai és szétszóródott ma-
gyarok között megindulhat újból az egy-
séges vérkeringés. Az MRETZS elnökeként
magyar reformátusokat látogatott a Kárpát-
medencében, Európában, Észak- és Dél-
Amerikában és Ausztráliában. Melbourne
milliomos református gondnoka így fordult
hozzá: „Püspök úr, házam van, hazám
nincs!” Csiha arra biztatta õket, hogy ra-
gaszkodjanak Krisztushoz, a református
egyházhoz és magyarságukhoz.

A vándorprédikátor

Nyugdíjba vonulása után „vándorpré-
dikátorként“ evangelizált Erdélyben, Ma-
gyarországon, a Kárpát-medencében, Euró-
pában és a nagyvilágban. „Azt hiszem, én
vagyok az elsõ nyugalmazott püspök, aki
evangelizációs világ körüli utakat jár” – írja.
A haldokló, morális válságban lévõ magyar-
ságot ébresztgetni kell, mert csak úgy ma-
radhat meg, ha szembenéz önmagával és
találkozik Istenével a legyõzhetetlen Jézus
Krisztus által, akit megfeszítettek, hogy
megsemmisüljön, de él és uralkodik örökké
a mennyben és a földön!

Marosvásárhely Gecse utcai templomá-
nak harangjai 2007. november 7-én siratták
elköltözését. Vasárnap, 11-én Bustya Dezsõ
püspökhelyettes, kedves szolgatársa hirdet-
te az igét a Jn 9,14 alapján az óriási gyüleke-
zetnek. Szívünkben ma is visszacseng a szö-
veg és a dallam, amit a temetõbe induláskor
énekelt a gyászoló gyülekezet: „Te vagy nap-
világom, te vagy énekem, Téged várlak Jézus, kí-
nos éjeken. Oszlasd el a homályt, ûzd el a bána-
tot, Ragyogjon fel rajtam szép fényes napod".
(MRÉ /451.) A vándorprédikátoron fölra-
gyogott Krisztus ereje és dicsõsége.

BOJTOR ISTVÁN

Csűry István püspök az érsemjéni Csiha-szobor
avatásán (archív)

Életét fények és rácsok, gyalázatok, megalázta-
tások és ünneplések, magasztalások jellemezték 
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egyik Mágócsy fiú gyermek korában meg-
halt, édesanyja elhunytával, a felnõtt kort
megért Mágócsy Ferenc (1580-1614) Rákóczi
Zsigmondtól az atyja után õt megilletõ bir-
tokrésznek csupán kis részét kapta vissza.

Mágócsy Gáspár és András kívánsága
volt a Biblia magyarra fordíttatása és kinyo-
matása. Károlyi Gáspár Mágócsy birtoko-
kon lelkészkedett, Gönc is az volt. Rákóczi
Zsigmond teljesítette a Mágócsyak végaka-
ratát, vállalta a magyar nyelvû Biblia kinyo-
matásának költségeit, a szükséges nyomda
felállíttatását, a nagy mennyiségû papír és
új betûkészlet beszerzését, részben a kom-
paktori (könyvkötõi) munka biztosítását.
Vizsolyba hívta Mantskovit Bálint (Mansko-
vits) lengyel származású nyomdászt. A
templommal szembeni üres földesúri ház-
ban helyeztette el 1588-ban a nyomdát, ahol
elkészült 1590. július 20-ára a magyar nyel-
vû teljes Szentírás. Mindez mutatja Rákóczi
Zsigmond elkötelezett református voltát,
hiszen megtehette volna, hogy nem nyom-
tattatja ki az elsõ magyar nyelvû teljes Bib-
liát és a Mágócsyak által arra szánt pénzt
másra, pl. birtokszerzésre költi. Nem azt tet-
te. Sõt Ernõ fõherceg parancsával is szembe
szállt, aki pedig megparancsolta neki, hogy
Mantskovitot tartóztassa le és nyomdáját
kobozza el, mert az 1588-ban Vizsolyban ki-
nyomatott egy következõ évre szóló kalen-
dáriumot, de még a Julianus naptár szerint,
holott abban az évben a magyar országgyû-
lés is törvénybe iktatta a Gergely-féle naptár
kötelezõ használatát. Mantskovit – tudva,
vagy nem tudva - kétség kívül megszegte a
törvényt. A nyomda elkobzásával és Mants-
kovit elfogásával a Biblia kinyomtatása vált
volna lehetetlenné. Rákóczi Zsigmond
Heves és Borsod vármegye fõispánjaként,
magas katonai tisztsége és immár hatalmas
birtokára való tekintettel, sikerrel dacolha-
tott Ernõ fõherceg parancsával.

A Vizsolyi Biblia elõszavában nem sze-
repel Rákóczi Zsigmond és más patrónus
neve, mint akik a Biblia kinyomattatását se-
gítették, de a kortársi iratokban Rákóczi
Zsigmondot nevezik meg a bibliakiadás fõ
patrónusaként. Ez a borivásban is mérték-
tartó, kortársai által dicsért józan gondolko-
dású, igazságszeretõ, kiváló hadvezér, köz-
igazgatási és vagyonszerzõ, gazdasági szak-
ember a Bocskai István vezette szabadság-
harchoz csatlakozott. Bocskai István fejede-
lem erdélyi helytartójává nevezte ki. A feje-
delemnek 1606. december 29-én gyanús kö-
rülmények között – a kortársak mérgezésre
gyanakodtak - történt halála után 1607-1608-
ban Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelemsé-
get viselt. 1608-ban hajdúfelkelés tört ki,
aminek ha élére áll a fejedelem, akkor hábo-
rúba sodródhatott volna a magyar királlyal,
azt elkerülendõen – jelentõs birtokok fejé-
ben - mondott le a trónról Báthori Gábor ja-

vára. Rákóczi György viszont 1630-ban kö-
vette apját az erdélyi fejedelmi trónon, Zsig-
mond fejedelem Pál fia (1595-1636) pedig
országbírói méltóságra emelkedett. Pál
mostoha anyja, Rákóczi Zsigmond harma-
dik felesége, a katolikus Thelegdy Borbála
hatására katolizált. Ezt édesapja tudomásul
vette. Reformátusként hatalmasra duzzadt
birtokain a református egyházat Rákóczi
Zsigmond segítette és oltalmazta, ha kellett.
Szerencsen megújíttatta a református temp-
lomot és abban építtette meg temetkezési
helyét, ott is nyugszanak földi maradványai.

I. Rákóczi György

Rákóczi és felsõvadászi Rákóczi György
báró (1593-1648) Szerencsen született édes-
apja második feleségének, Gerendi Anná-
nak a fiaként, a már említett Pál országbíró
bátyjaként. György református hitéhez ha-
láláig hûséges is maradt, egyházának földes-
úrként és erdélyi fejedelemként (1630-1648)
messzemenõen támogatója volt. Bocskai Ist-
ván kassai udvarában volt apród. 1616-ban
vette feleségül Lorántffy Zsuzsannát (1600-
1660), akitõl négy fia született, de csupán
kettõ érte meg a felnõtt kort. Lorántffy Zsu-
zsanna révén jutott Sárospatak birtokába és
annak iskolája fejlesztéséért sokat tett. Fe-
jedelemként a gyulafehérvári csonka egye-
tem segítése szívügye volt, ahová az õ ide-
jében érkeztek meg a Bethlen Gábor által
meghívott külföldi professzorok, akik egy-
úttal politikai, diplomáciai tanácsadói is vol-
tak. Kiemelkedett a gyulafehérvári kollégi-
um külföldi professzorai közül Bisterfeld
János Henrik (1605-1655), aki 1630-tól halá-
láig ott tanított. Sárospatak 1629-tõl számí-
tott fõiskolának, oda meghívta Comenius
Ámos Jánost (1592-1670), a cseh testvér egy-
ház számûzetésben élõ magyar származású
püspökét, európai hírû tudóst és neveléstu-
dományi szaktekintélyt, de akkor az még
nem fogadta el a meghívást. A debreceni
kollégium 1588-tól õrzi beiratkozási matri-
kuláját, ott tanszéket alapított a fejedelem,
az iskolai törvényeket megszigorította, a
diákoknak egyenruha viselését írta elõ, a
nagyváradi kollégium 1636-ban az õ gon-
doskodása révén emelkedett felsõoktatási
intézményi rangra, amit Várad 1660-ban
történt török kézre kerüléséig meg is õrzött.
Gondja volt a kolozsvári középfokú iskola
színvonalának emelésére. A diákság ellátá-
sáról ez az egyébként nem adakozó kedvû,
sõt a kortársak által zsugorinak tartott
fejedelem gondoskodott, ezekre alapítvá-
nyokat tett. Külföldön évente 3-6 diák ta-
nult az õ költségén.

Bethlen Gábor ama rendeletét, amely a
jobbágyok gyermekeinek tanulását engedé-
lyezte, õ is következetesen végrehajtatta és
a Bethlen Gábor által a jobbágy származású
lelkészek és mindkét nembeli utódaiknak
1629-ben adományozott nemesi rangját
tiszteletben tartotta. Ezzel új, tehetséges
értelmiség kialakulását mozdította elõ õ is.

Nyomdát alapított 1646-ban Váradon azzal
a fõ céllal, hogy ott jelenjék meg egy új
bibliafordítás. Gondja volt a bibliafordításra,
hiszen õ naponta olvasta a Szentírást. Halá-
la után kezdõdött meg az új bibliafordítás és
annak kinyomtatása. Váradi Biblia néven
vált híressé, azonban csupán 1661-ben lett
teljesen készen. Sárospatakra az 1640-es
évek elejétõl vásároltatta a legfrissebb
nyomdai felszereléseket külföldi ágenseivel,
de az ottani nyomda szintén halála utánra,
1651-ben kezdte meg munkáját. 

VISSZATEKINTÉS...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

ADY ENDRE

Halottak napján
Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percrõl-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkezõ szolgák vagyunk!
- Dobjuk el a tettetõ álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk! 
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk -
- Dobjuk el a tettetõ álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!... 

1899. november 1.

I. Rákóczi György református hitéhez haláláig
hűséges maradt, egyházának földesúrként és
erdélyi fejedelemként is támogatója volt
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A levél, amelybõl a cím alatti vers való, az
ún. pásztori levelek csoportjába tartozik. A
pásztori levelek nem gyülekezetekhez és
nem is magánszemélyekhez íródtak, hanem
„pásztorokhoz“, az egyház felelõs tisztség-
viselõihez. Pál legközvetlenebb munkatár-
sainak ad ezekben eligazítást. Buzdítja õket,
felvértezi az üldözések és szenvedések el-
hordozására. Elmondja, hogyan vezessék a
rájuk bízott gyülekezeteket.

A presbiterek a gyülekezetek bizalmát
élvezik, mert felelõsséget vállaltak és fele-
lõsséget hordoznak a gyülekezetekért/egy-
házukért. Ezt nem elég egyszeri döntéssel
vállalni. Nem elég presbiterként a felelõs-
ségben osztozni. Nem elég itt-ott „bese-
gíteni". Szükséges, hogy kipróbált ember-
ként állhassanak meg Isten elõtt. Ez pedig
csak úgy lehetséges, ha kegyelmére hagyat-
kozunk, ha lelki tápláltatásunkat Tõle
vesszük. Ha újra és újra átéljük, hogy Tõle
van alkalmasságunk. Ha igényeljük vezeté-
sét és erõt is Tõle kérünk. Ahogy énekeljük
is: „Tanúságra erõt csak te tõled kérünk, / Hogy
szent istenséged dicsértessék tõlünk; / Ha elõször
a te országod keressük, / Semmiben nem lészen
fogyatkozás nékünk."

Így szól az apostol biztatása Timóteus-
hoz: Igyekezz kipróbált emberként megállni
az Isten elõtt! Lényeges, hogy Isten elõtt
kell megállni. Végsõ soron nem csupán a
választó, a megbízást adó testület elõtt. Ez
azt is jelenti, hogy elsõsorban nem emberek
tetszését kell keresni.

Nem az számít, hogy mit gondolnak
rólunk, munkánkról. Ez fel is szabadít ben-
nünket az alól, hogy túlságosan figyeljünk
arra, hogy mit gondolnak vagy mondanak
rólunk. Megbízatásunk Istentõl van, elõtte
kell számot adnunk. Elõtte kell kipróbált-
nak bizonyulnunk. Kipróbált a tûzben tisz-
tított nemesfém, amelybõl kiégettek min-
den salakot, minden értéktelen anyagot.
Kipróbált az a kõ, amely alkalmas arra, hogy
az építõmester által elgondolt helyre kerül-
jön. Megfelelõ alakú és méretû, odaillõ, amely
nem gyengíti, hanem erõsíti az épületet.

Engedjük, hogy mennyei Atyánk tisztít-
son bennünket. Tisztítsa gondolatainkat,
legbelsõ ösztönzéseinket, késztetéseinket,
szavainkat. Hogy a mennyei oltárról vett
parázzsal érintse ajkunkat, hogy jót gondol-
junk és szóljunk. Engedjük, hogy faragjon
bennünket, hogy odaillõ és élõ kövekként
épülhessünk fel lelki házzá, szent papsággá,
lelki áldozatokat ajánlva fel, amelyek
kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.

Jó, ha tudjuk azt is, hogy mindez nem
azért történik, hogy szépen kifaragottak,
önmagunktól tetszetõsek legyünk. „Jól
ápolt“ szentek.

Mindez a szolgálatra nézve történik.
Azért, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy
ajándékait átvéve a közösség, az egy test
épülésére használjuk azt, amit Tõle kaptunk.

Igyekezz kipróbált emberként megállni
az Isten elõtt, mint olyan munkás, aki nem
vall szégyent. Egyikünk sem szeretne
szégyent vallani. Nem szeretnénk a neki-
buzdulás után megtorpanni. Nem sze-
retnénk, hogy a szolgálat mérlegén híjával
találtassunk. Szeretnénk megfelelni a meg-
bízó bizalmának. Hogyan lehetséges ez?

Úgy, hogy belevetjük magunkat a küz-
delembe, a nemes harc megharcolásába.
Nemcsak fél szívvel, ímmel-ámmal, hanem
teljes erõvel. Nem képzeljük azt, hogy
megérkeztünk, amikor még úton vagyunk.
Elõrenézünk és nem hátra. Tudjuk, hogy
aki az eke szarvára veti a kezét, az elõre kell
tekintsen, különben nem alkalmas arra,
hogy az Isten Országa munkása legyen.

Kérdezzük meg: Ha nem mennek úgy a
dolgok, ahogy szeretnénk, nem azért van,
mert ítélet van rajtunk? Mert nem a „zsen-
gét“, idõnk, erõnk, tehetségünk, lehetõsé-
geink legjavát adtuk az Úrnak. Hogyan szól
imádságunk? Így: Íj vagyok a kezedben,
Uram; feszíts meg, mert elkorhadok! Vagy
így: Ne feszíts túl, Uram, mert eltörök! Vagy
így: Feszíts túl, Uram, ha belétörök is!

Szükségünk van arra, hogy „megfeszül-
jünk“, netán néha arra is, hogy túlfeszül-
jünk. A ránk váró feladatok miatt. Azért,
hogy ne valljunk szégyent. Ne valljunk szé-
gyent – gyülekezeteink építésében, – iskolá-
ink fenntartásában, a következõ nemzedé-
kek számára szóló bizonyságtétel tovább-
adásában.

Ha körülnézünk, látjuk, hogy hiányo-
sak soraink. Kik hiányoznak? Nem a mi
gyermekeink, unokáink, ismerõseink? Ne-
tán mi magunk, mert csak fél szívvel, fél
lendülettel veszünk részt a szolgálatban?

Igyekezz kipróbált emberként megállni
az Isten elõtt, mint olyan munkás, aki nem
vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az
igazság Igéjét.

Lehet, hogy úgy érezzük: ez aztán túl-
zás! Nem elég, ha ott vagyunk az alkal-
makon? Nem elég, ha megjavítjuk, ami el-
romlik? Nem elég, ha megszámoljuk a per-
selypénzt? Nem elég, ha részt veszünk és
szavazunk a presbiteri gyûlésen? Mindez
lehet fontos, de nem elég!

A presbiterek a gyülekezet életéért,
annak minden vonatkozásában felelõsek. A
misszióért és a bizonyságtételért is! A hívo-
gatásért és a gyülekezet építéséért is!

Helytelennek bizonyult a mindent a lel-
készre bízó/hárító modell. Tarthatatlan a je-
len kihívásait figyelembe véve. Igenis szük-
séges, hogy a presbiter is, minden õrálló
helyesen hasogassa az igazságnak beszédét!
Ezt Kálvin úgy magyarázza, hogy a családfõ
kötelessége a kenyeret helyesen felvágni és
úgy elosztani, hogy a család minden tagja
megfelelõ részt kapjon. A görög szó általá-
nos használata további jelentésárnyalatokat
sugall: Aki helyesen hasogatja az Igét, az

egyenes utat készít az igazsághoz, és nem
hagyja magát félrevezetni féligazságok és
hazugságok által. Helyére teszi a dolgokat,
ahogy az építõmester keze nyomán helyére
kerül a kõ, és szilárddá teszi az épületet.

Úgy kell helyesen fejtegetni az igazság
Igéjét, hogy az éhesek táplálékhoz jussanak,
hogy az igazságra szomjúhozók eljussanak
a tiszta forráshoz. Mint élõ kövek illeszked-
jenek egymáshoz a gyülekezet, az egyház
épületében, hogy az ne legyen ingatag.

Fel kell készülni (állandó önképzéssel,
tanulással, lelki gyakorlatozással is!) a tévta-
nítások és a tévtanítók elleni harcra. A ben-
nünket félrevezetni akarók megállítására.
Akár Szûz Máriának akarják országunkat
felajánlani, akár a keresztvállalás megtaga-
dása árán való üdvélvezetre hívnak.

Nemet kell mondani arra, ha gyöke-
reinktõl akarnak elszakítani minket. Arra is,
ha a teljes evangéliumot akarják megszegé-
nyíteni, vagy bennünket a betû szolgaságá-
ba akarnak kényszeríteni.

S végül mindezt szükséges úgy tenni,
hogy térjünk ki a szentségtelen és üres
fecsegõk elõl. Mert nem beszédben áll az
Isten Országa, hanem erõben. Amit ten-
nünk kell, nem merülhet ki a dolgok meg-
beszélésében. Bizottságaink, gyûléseink,
ötlethalmozásaink is lehetnek a szükséges
cselekvés gátjai. Ne elégedjünk meg a
tervezéssel, a felajánlással. Induljunk és
tegyük a jót és a szükségeset!

Ugyanakkor térjünk ki azok elõl, akik
tisztátalan indulattal közelítenek! Túl a
hamis tanítókon, térjünk ki azok elõl,
akiknek semmi sem jó, akik mindent jobban
tudnak. Akik tele vannak jó tanáccsal, de
maguk semmit nem mozdítanak. Akik ör-
vendeznek azon, ha a valóban munkálko-
dók tévednek. Térjünk ki elõlük, de ne en-
gedjük, hogy eltérítsenek minket!

Igyekezzünk kipróbált emberekként
megállni az Isten elõtt, mint olyan munká-
sok, akik nem vallanak szégyent, hanem he-
lyesen fejtegetik az igazság Igéjét! (Presbiter)

PÁL LÁSZLÓ lelkipásztor

Isten kipróbált embere (2Tim 2,15)

– Gyertek, csak gyertek – hallja felesége
kedves hangját. Kerüljetek beljebb. Úgy örülök,
hogy jöttetek. A jó emberek mindig megtalálják
egymást. Igaz? Meg a szeretet!

Aztán hallja, hogy kedvesen beszélgetnek,
aztán még énekelnek s imádkoznak is.

– Az asszony rokonsága lehet – gondolja a
plafon fekete árnyait bámulva.

– Imre bátyám hogy van? – kérdezi valaki.
– Jól van, jobbacskán, hál’ Istennek, de most

ne zavarjuk, hamar elalszik szegény.
Talán egy óra múlva aztán szedelőzködnek,

és valaki, az utolsó vendég mégis benyit:
– Jó éjszakát Imre bátyám – suttogja valaki

a sötétben.
– Neked is fiam – válaszol vissza halkan,

mély rekedt hangon, miközben sós cseppek
gördülnek le a barázdák között.

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A
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Nepáli naplójegyzetek
MAGYARNAK LENNI (4.)
Honszerzés, államiság
Egyértelmû, hogy a magyar õsök Hunnia öröké-
nek tekintették azt a hazát, amit Kiszely István
antropológus szerint 895. május 10-én elfoglal-
tak. A magyarok ekkor a vereckei, a tatár, a rad-
nai, a borgói hágón, valamint a békási, ojtuzi és
Bodza-szoroson át ömlöttek a Duna-Tisza közére
és a Kárpát-medencébe.

Nemeskürthy István szerint a honszerzõk a
folyók mentén telepedtek meg „végeredményben
viszonylag békésen elegyedve az itt talált gyér la-
kossággal“. Orrvérzésig lehet dicshimnuszokat
zengeni a „kalandozások" koráról, mikor is „ki-ki-
csaptak“ a pogány hadfiak, de az a lényeges, hogy
lassacskán letelepedtek és rádöbbentek, hogy a
keresztény államiság lesz megmaradásuk egyet-
len lehetõsége.

A 955-ös augsburgi vereség I. Ottó bajorjai-
tól megdöbbenést keltett a magyarokban, Géza
nagyfejedelem pedig negyedszázados uralma
alatt fokozatosan elõkészítette a magyar és kazár
törzsek utódainak az alkotmányos államiságot
(és a besenyõk asszimilálását).

I. Ottó Passauból hittérítõket küldött Ma-
gyarországra Géza engedélyével, kijelölték Vesz-
prémben az elsõ püspöki székehelyet és Pan-
nonhalma bencés apátsága építése is elkezdõdött
997-ig, Géza haláláig.

Koppány – Árpádházi herceg, a Dél-Dunán-
túl ura és István (Vajk) – Géza fia aspirált a trón-
ra, amit német segítséggel István szerzett meg.

Koppányt Vencellin ispán ölette meg, tete-
mét néggyé szelték, darabjait kereszt alakban
Esztergom, Gyõr, Veszprém és Gyulafehérvár
kapuira kiszegezték. A magyarság kettõs, koppá-
nyi és istváni arculatát mindmáig megõrizte: „A
magyarságnak mindig legalább két arca van:
Szent István és Koppány, lázadó és lojális, józan
és tékozló; az, aki a gyepûk között él és az, aki
szétszóródik; a keleti és a nyugati, zártság és
nyíltság.“ (Hamvas Béla)

Megvétózhatatlan tény, hogy I. István kirá-
lyunk 41 éves uralkodása számtalan prog-
ressziónak volt forrása, hiszen a kereszténység
felvétele és megkoronáztatása által elindult egy
folyamat, minek következtében Magyarország
Európa „civilizált“ államai mellé „felfejlõdött“.

Dicséretes az, ahogyan a vármegyerendszert,
az egyházmegyéket megszervezte, valamint az is,
hogy törvényt adott fiának, Imre hercegnek,
illetve a magyar nemzetnek. A Legenda Maior
szerint a Szûzanya védte meg Magyarország
határait, ezért a király Mária oltalmába ajánlotta
országát. (Augusztus 20-i ünnepeink méltó
tiszteletet adnak országalapító Szent Istvánnak.)

Valami más is igaz: még 972-ben Géza trón-
ralépésével I. Ottó levele szerint Bruno püspököt
azért küldték a magyar végekre, „hogy királyukat
minél elõbb összeköttetésbe hozza hatalmunkkal".

Államalapító I. István királyunk korára teljes-
séggel megvalósult a német tendencia: szinte tö-
kéletesen Passau vigyázó szemeinek és tutor-
kodásának jegyében bontakozott ki a magyar élet.
Hogyan alakulhatott volna ez nélkülük? Ki tudja?

BOROS J. ATTILA

Királyhágómelléki református gyülekezetek
is támogatják (Biharszentjános, Érszõllõs,
Biharvajda, Szatmár-Szamosnegyed, Szi-
lágyperecseny) a marosvásárhelyi Szabó há-
zaspár három éves külmissziói szolgálatát a
dél-ázsiai, maoista befolyás alatti Nepálban.
Lapunk a nyilvánosság erejével segíti a re-
formátus külmissziósokat, akikkel nt. Hermán
M. János segítségével sikerült kapcsolatba
lépnünk. További epizódokkal folytatjuk a
tavasszal megkezdett nepáli naplójegyze-
teket. 

Aki több éve Bibliáért imádkozott

A hegyek között megbúvó kis házak la-
kóihoz érkeztünk a trekingünk (hegyi fal-
vakban való szolgálat) során. A falu neve
Lopráng. Egy fiatal fiúnak Bibliát ajándé-
koztunk. A Bibliát a szívéhez szorította és
elmondta, hogy keresztyén és már évek óta
imádkozik, hogy Isten ajándékozza meg
egy Bibliával. A szemei csillogtak és egy
könnycseppet vettem észre a szeme
sarkában. 

Azért is megragadó ez a történet, mert
ezek az emberek ritkán utaznak Katmandu-
ba (Nepál fõvárosa), talán egy évben egy-
szer, így nehezen jutnak Bibliához. Ezért
szükséges az evangéliumot a magas he-
gyekbe is eljuttatni.

Aunusz, aunusz!

Garthi Gaunban hívogattuk az em-
bereket, házról házra járva. Fél hét van, és
még nem jött senki... Bárcsak eljönnének,
bárcsak meghallanák a hívó szót! Miközben
ezen gondolkodtam és imádkoztam a
gyülekezet épülete elõtt, egy ötletem
támadt. Mivel erõs a visszhang a hegyek
között, kezemmel tölcsért formálva kiál-
tottam a hívó szót: „Aunusz, aunusz! Adza
beluka cha badzse, matima mandalima, film
cha, aunusz, bosznusz, ra hernusz. Film free
cha, paisza chaidejna!” (Jöjjetek, ma este 6
órától, a hegyen épült gyülekezetben filmet
vetítünk. Gyertek, üljetek le és nézzétek a
filmet. Ingyen van, ne hozzatok pénzt!). 

A nepáliak lassan érkeztek és kint állva
beszélgetni kezdtek a ház elõtt. Mivel
nagyon szégyenlõsek, behívtuk õket a
gyülekezeti házba. Hét órára megtelt a
terem. A hívó szóra, a 450 lakosú faluból 60-
an jöttek el, és ebbõl 20 hívõ. Végignézték a
filmet, és meghallhatták a mennyei
otthonba hívogató szót. 

Egy idõsebb néni jött hozzám és a kö-
vetkezõket meséli, miközben a hegy másik
oldalára mutatott. „Én ott lakom, a hegy
túlsó oldalán, (ez sietve kb. 1 órai járás egy
2500 méter magasságú hegyrõl egy 2000
méter magasságúra) de hallottam, hogy

Jézus-filmre hívnak. Én soha nem láttam
még a Jézus filmet, engem is hívnak gon-
doltam, így hát a film közepére én is el-
jöttem.” 

A néni boldog volt, ragyogott az arca. A
falvakon nincs áram, így a kézzel hajtható
magnetofonról hallgattuk együtt a helyiek-
kel a Lukács evangéliumát magar nyelven.

Maoisták között

Muszikot Khalanga 2500 méteres he-
gyek közé van építve, az 5000 lelket számlá-
ló városban lüktet az élet. A gyülekezetet
kerestük. Az emberek rángatták a ruhánkat,
5 óra alatt 450 könyvet adtunk el, 150 csa-
ládhoz került traktátus, 15 embernek tet-
tünk bizonyságot. 

A rendõrségre és a katonai bázisra is be-
jutottunk az örömüzenettel és a kommunis-
ta maoistákat is meglátogattuk és beszél-
tünk Krisztusról. A maoista irodában Lenin,
Marx, Mao és a többi kommunista vezetõk
képe díszítette a falat. „Krisztus a legna-
gyobb kommunista!” – magyarázták. Vissza-
kérdeztem: „akkor miért nincs a képe a
falon?” Erre nem tudtak válaszolni. Elma-
gyaráztam a János 3,16 alapján az örömüze-
netet. Mindegyik maoista vásárolt egy-egy
traktátust és azt mondták szívesen elolvas-
sák, sõt most már érdekli is õket, hogy ki ez
a Krisztus. Hálás szívvel léptünk ki az épü-
let ajtaján, miközben arra gondoltam, hogy
„az oroszlán barlangjában is Isten az Úr.”

Az úton Rukumkot erdõváros felé
haladva, egy fiúval találkoztunk, aki így
kezdte a bemutatkozást: „Hat ujjam van a
jobb kezemen és hindu vagyok.” Megkér-
dezte, ha Isten, a keresztyének Istene a sze-
retet Istene, akkor miért teremtette õt 6 ujjal
és hindunak. A beszélgetés végén traktátust
adtunk neki, megígérte, hogy elolvassa. 

SZABÓ CSALÁD, Nepál

Evangelizálással egybekötött iskolai program
Rangshiban



LELKÉSZ FOCIBAJNOKSÁG LEVELE-
KEN. Tizenegy kárpát-medencei lelkészcsa-
pat – Erdélybõl, és a Partiumból Szatmár,
Zilah, Bihar és Maros - versengett a nyírségi
Leveleken, a helyi gyülekezete által szerve-
zett kispályás labdarúgó tornán. Az elsõ
négy között három határon túli csapat
végzett, az elsõ helyet a legkiegyensúlyozot-
tabb teljesítményt felmutató felvidéki
lelkészcsapat érte el. F.T. 

MÚLT ÉS JÖVÕ ERDÕDÖN. Szep-
tember 25-én, vasárnap délután emléke-
zetes ünnepséget szervezett Erdõd kicsi re-
formátus gyülekezete. Sógor Csaba lel-
kipásztor, EP-képviselõ igehirdetésében biz-
tatta a gyülekezetet, ugyanakkor a meg-
maradás lehetõségét mutatta meg, ami nem
más mint az Istenben való hit.

Az együttlét során jelképesen szö-
vetséget kötött Erdõd, Szatmárhegy, Dobra

és Magyargéres reformátussága. Nagy
Attila, Kurta-Tõtös Szabolcs és Kovács
Ferenc lelkipásztorok bemutatták gyüleke-
zeteiket, majd az egységet jelképezõ plaket-
tet átvették Rácz Ervin helyi lelkésztõl. A
Szatmári Egyházmegye Lelkészkórusa,
Balaskó Balázs és Székely Alpár zenemû-
vészek, valamint az erdõdi református ifjak
emelték az együttlét színvonalát. Kovács
Sándor esperes által Isten megáldotta a gyü-
lekezet zászlaját. 

Istentisztelet után a templom udvarán a
gyülekezet a jövõbe is tekintett. Kovács Sán-
dor esperes áldásközvetítésével a helyi lel-
kész egy idõkapszulát helyezett el, üzenve a
jövõ nemzedékének és együtt letették a
Drágffy Gáspár Egyháztörténeti Központ és
Parókia alapkövét. 

A gyülekezeti találkozó jövõre Szatmár-
hegyen folytatódik. RÁCZ ERVIN

BRÜSSZELBE LÁTOGATTAK A PAR-
TIUMI KERESZTÉNY EGYETEM (PKE)
TANÁRAI. Szeptember 19-22 között,
Tõkés László EP-alelnök meghívására
Brüsszelbe látogattak a PKE tanárai. Erdélyi
képviselõnk meghívása abba a sorozatba
illeszkedik, amely az erdélyi magyar nyelvû
oktatási intézmények oktatói és diákjai
számára biztosítja az Európai Parlament
meglátogatását. Kedden, szeptember 20-án
a közel ötven fõt számláló látogatócsopor-
tot meghívójuk, az egyetem alapító-elnöke,

Tõkés László köszöntötte, majd a csoport
tagjai szeminárium keretében ismerkedtek
meg az Európa Parlament munkájával.
Szerdán a csoport Brugge-be látogatott,
ahol a College of Europe az egyetem aka-
démiai bizottságának elnöke, Thierry
Monfortival mutatta be Európa egyik
legnevesebb felsõoktatási intézményének
munkáját. 

HARANGSZÓ-KOLLEKCIÓ A VILÁG-
HÁLÓN. A Királyhágómelléki Presbiteri Szö-
vetség (presbiteriszovetseg.gportal.hu) és
Nõszövetség (kreknoszovetseg.gportal.hu)
honlapján, a portálokat szerkesztõ Tóth
Zsigmondnak köszönhetõen fellapozhatók
a Harangszó 2007-tõl megjelent lapszámai.
A kollekció folyamatosan bõvül a friss
lapszámokkal. 
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„Isten léte evidens. Nézzen meg egy falevelet!
Hogyan lehet ilyet tervezni? Szimmetrikus
minden, s mégis egyedi. Milyen szellem az,
amely mindezt fenntartja és kormányozza?
Mert a rendszer működik. Hacsak le nem téped
a levelet, az örök törvények szerint nő meg.
Jelen van egy állandóan megújuló, kreatív,
felfoghatatlan színvonalú, befoghatatlan mé-
retű világ, amely nem valahol van, hiszen én is
belőle vagyok. Meg maga is, ahogy a kutya, a
hernyó, a lepke, a felhő meg minden létező.
(…) Azt viszont, aki erre a valóságra rányitotta
a szemünket, úgy hívják: Jézus Krisztus.”

MAKOVECZ IMRE

IDÉZŐJEL
A partiumi Szatmári Egyházmegye csapata.              

A Magyarkakucsi Református Egyházköz-
ség vezetõsége, Szilágyi Gyöngyi lelki-
pásztor, Barabás Imre fõgondnok és a pres-
biterek, azok családjai, a falu egész népe
összefogott, hogy méltó fõhajtással ünne-
pelje annak a monográfiának a születését,
mely õseikrõl és róluk szól: szorgalmukról,
akaraterejükrõl, megmaradni vágyásukról,
hitükrõl. 

A megható, nagyon családias ünnepség-
re díszbe öltözött az Árpád-kori, kicsi
templom, a lelkészi hivatal udvarán pedig te-
rített asztal várta az ünneplõket, vendégeket.

A 100. zsoltár alapján szólt az igei útmu-
tató nt. Sándor Lajos, Nagyvárad-újvárosi
lelkipásztor szolgálatában. „Azért gyûltünk
össze, hogy a faluról megjelent könyvbõl
múltat tanuljunk és Istentõl való jövendõt
reméljünk.” – mondta az igehirdetõ, aki
elismerõ hangon szólt Magyarkakucsról, ki-
csinységével járó küzdelmeirõl, de kihang-

súlyozta, hogy a falu népe élni akar, mert
tudja, hogy Istentõl életre ítéltetett, és re-
méli, hogy a Mindenható holnap is Ura
marad ennek a gyülekezetnek. 

A szívbéli köszönet hangján szólhatunk
a könyv szerzõjének tudatos, aprólékos, jól
megtervezett és eredményes munkájáról,
mely munkát Isten kezdeményezte, õ adta
kõszikla hitét, hogy maradandót alkosson.
A szerzõ, a nyugdíjas levéltáros: Kovács
Veronika. Az írónõ elmondta, hogy 30 éves
kutatómunkájával az Úrnak akart szolgálni
és emléket kívánt állítani magyarkakucsi
származású, néhai férjének. 

A lélekemelõ igei szolgálat után sorra
szólhattak a meghívottak, köztük a Buda-
pesten élõ, kakucsi származású dr. Aniszi
Kálmán író, nyugalmazott egyetemi oktató
és Kendéné Toma Mária, a magyarországi
testvértelepülés, Kakucs község képviselõje,
illetve a gyülekezet fõgondnoka. Szép,

ünnepi mûsorral szolgált a helyi lelkipász-
tor két nagylánya, Szilágyi Lilla és Eszter.

Napjaink kakucsiainak, mint megannyi
sorstársuknak a Partiumban, szükségük van
a biztatásra, a segítségre azoktól, akiknek ez
fontos, kötelességük és megtehetik. Õk tud-
ják, hogy ismerniük kell a múltat, hogy ké-
pesek legyenek a jelenben élni és erejük le-
gyen a jövõt építeni.

CIAVOINÉ LÉTAI ANDREA tanítónő

MAGYARKAKUCS MONOGRÁFIÁJA

Múlt és jelen könyve

Szilágyi Gyöngyi lelkipásztor, Barabás Imre
főgondnok és Kovács Veronika, a monográfia
szerzője


