
Visszajelzõ lap

Kedves Olvasóink!

A 16 oldalas, összevont, magazinosabb, a szokásosnál több
vizuális elemet és olvasnivalót tartalmazó lapszám nem újkeletû
lapunk életében. Legutóbb 2007 karácsonyán jelent meg a
Harangszó hasonló terjedelemben és lapszámmal.

Lapszámukkal és általában lapunkkal, rovatainkkal kapcsolat-
ban szeretettel várjuk Kedves Olvasóink pár mondatban összefoglalt
visszajelzéseit, illetve témajavaslatait. 

A Visszajelzõ lapon közölt véleményeket az impresszumban
található postacímre vagy e-mail-címre várjuk. 

A szeptember 15-ig beérkezõ visszajelzések küldõi között egy egész
évre szóló ajándék elõfizetést és két könyvcsomagot sorsolunk ki.
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Vass Lehel: Mindennapi kenyerünk

Mindennapi kenyerünk
A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA l 2013.AUGUSZTUS XXIV. ÉVFOLYAM 15-16.SZÁM 

HETEDIK KÜRTSZÓ

Túláradó öröm tölt el, amikor asztalunkon
látjuk újra a mindennapi kenyeret. Amikor
hálaadó istentiszteletünkön az új zsenge
részesei vagyunk a megterített úrasztalánál.

Az új kenyér áldásának tudata nem me-
rülhet el hétköznapjaink megszokottságának
szürkeségében. Nem amolyan magától ér-
tetõdõ tény az, hogy ismét van kenyerünk,
hogy testvéri közösségben lehettünk együtt
gyülekezeteinkben a „királyi vendégségen”.

A szeszélyes idõjárás ellenére, a pusztító
árvizek, tomboló viharok sok kárt okozó bor-
zalmai után, szárba szökkent a vetés, kalász
nevekedett, búzaszemeket érlelt, s az új kenyér
ismét asztalunkra került. Most is beteljesedett
az imádkozó boldog hittapasztalata: „adsz
nekik, és õk takarnak, megnyitod kezedet és
megtelnek a te jó voltoddal.” (Zsolt 104,26) 

Jól tudjuk, hogy a kenyér: életfeltétel. A
vízzel együtt, elemi létszükséglet. Mindkettõ
Istennek ajándéka. A választott nép pusztai
vándorlása idején nem volt sem vetés, sem
aratás. A tikkasztó sivatagi hõségben nem üdít-
hetett a víz, de volt mennybõl hulló naponkénti
manna, kõsziklából víz fakadt az ígéret földje
felé közeledõ gyülekezet számára. Mindkettõ
Isten atyai szeretetének beszédes jele.

A kenyér, bármennyire is ajándék, az em-
bernek meg kell dolgoznia érte. Így rendelke-
zett a Teremtõ az elsõ emberpárnak a bûneset
után, amikor munkára kötelezte (1Móz 3,19).
A földi lét feltételeit szabta meg az özönvíz
után bekövetkezett új korszakban is, és biz-
tosította ígérete szerint a vetést és az aratást
az évszakok szabályos váltakozásával, a hi-
deg és a meleg idõszakot, a pihenést és a nyu-
galmat a munka után (1Móz 8,1-22). Így lesz
a kenyér, verítékezõ munkánk nyomán, Isten
áldásából származó ajándék. Isten áldása
nélkül minden munka, emberi fáradozás
hiábavaló, amint a zsoltáros imádkozó tanítja
(Zsolt 127,1-2). Ezért az ember munkája után
lehetnek ugyan sikerek, bámulatos eredmé-
nyek, de csak önmagukban, végsõ fokon ha-
szontalanok és károsak. Minden emberi tevé-
kenység csak Isten áldásával lehet hasznos, és
gazdagító napjainkban.

Krisztus, aki vállalta mindenben az em-
beri sorsot, jól ismerte a kenyér jelentõségét a
mindennapokban. Maga is evett tanítványai-
val. Nem átallta, hogy a vámszedõk és a gõ-
gös farizeusok asztalához üljön. Kenyeret

Fogadják szeretettel lapunk 16 oldalas augusztusi számát!

ESZENYEINÉ SZÉLES MÁRIA

FOLYTATÁSA A 11. OLDALON

SOMOGYI BOTOND

FOLYTATÁSA A 7. OLDALON

Copy-paste
társadalom
Évtizedekkel korábban ünnepek előtt
nemcsak főztek, bevásároltak és takarí-
tottak az emberek, hanem ismerőseiknek,
szeretteiknek levelet írtak. Emlékszem,
egyes családokban külön rituálé volt le-
ülni, elővenni a postacímeket, beszerezni
a képeslapokat, megírni a jókívánságokat,
különböző gyenge ragasztókkal felbélye-
gezni a leveleket, utána pedig hosszú sor-
ban állás után feltenni őket a postára.

Az e-mail vagy drótposta megjelené-
sével azonban lassan ez a szokás a múlté
lett. Egyre többen a számítógépek segít-
ségével kívántak áldott ünnepet a távol
levőknek. Először még mindenkinek sze-
mélyre szólót. Aztán ez is elmaradt. Mert
egyszerűbb volt megírni néhány üdvözlő
sort, személytelen stílusban fogalmazva,
és néhány kattintással elküldeni. Egyszer-
re mindenkinek.

Ma már az embereknek még keve-
sebb idejük marad a kapcsolattartásra. A
világháló kínálta lehetőségek, a közösségi
oldalak megjelenése a drótpostát is hát-
térbe szorította. Mi pedig még kevesebbet
írunk. Inkább „lájkolunk”, megosztunk. De-
cemberben egy karácsonyfát, húsvét előtt
egy nyuszit. Jobb esetben egy jászolt és
feltámadott Jézus-képet. Vagy átmásolunk
copy-paste (másol-beilleszt) stílusban.
Ahogy egyesek a doktori dolgozatukat
írják. Vagy ahogy manapság az egyete-
misták dolgoznak. Lassacskán pedig már
a kisiskolások is. Akiket a tanárok nem fe-
leltetnek. – Kiment ez már divatból –
mondta nemrég egy tanár. Az elemi osztá-
lyosok is inkább munkafüzeteket firkálnak
tele vagy – a régi rögtönzés helyett – fela-
datlapokat töltenek ki. Amelyekben nem
kell mondatokat vagy fogalmazást írni,
hanem kipipálni helyes vagy helytelen
állításokat. Esetleg egy i vagy egy h betűt
odakörmölni (igaz-hamis). 

Mindinkább körvonalazódik a tenden-
cia: fölösleges az írást megtanulni. Bár a
kézírás elsajátításának számos előnye
van (kézügyesség, összpontosítás, gon-
dolkodás stb.), ezt egyre kevésbé veszik
komolyan. Az amerikai államok többsé-
gében már nem kötelező az iskolásoknak



„És monda nékik: A szombat lõn az em-
berért, nem az ember a szombatért.
Annakokáért az embernek Fia a szom-
batnak is ura.” (Mk 2,27-28)

Jézus leleplezte a farizeusok törvényesség-
gel palástolt rosszindulatát és kicsinyessé-
gét, hogy világossá tegye, Isten az embert a
hetedik napi nyugalommal megajándékoz-

ni akarja, nem pedig arra kötelezni vagy
szabályaival leterhelni. A munkát is azért te-
remtette, hogy azáltal a dolgozó ember
dicsérje Teremtõ Urát.

Egy pár búzaszem kimorzsolása csak
rosszindulattal nevezhetõ aratásnak, mun-
kának. A farizeusok azonban rosszindulatú-
ak voltak Jézussal, ezért aratásnak nevezték
az éhséget pillanatnyilag csillapító búzasze-
mek morzsolását. Rosszindulatú hazugsá-
guk volt az is, hogy ez a morzsolás olyan
munka, mellyel Jézus és tanítványai meg-
szegték a szombatnapi nyugalmat. Jézus,
aki a szívével látott, leleplezte a farizeusi
rosszindulatot, a szombatnapról terjesztett
hazugságokat, a látszólag-törvényes rendel-
kezések hiábavalóságát. Jézus egyértelmûvé
tette, hogy Isten ajándéka a nyugalom, a
sabbath napja, melyet az ember lelki és testi
javáért rendelt el. 

Isten teremtményét, az embert, nem
gépnek, rabszolgának tartja, hanem az õ
képviselõjének, aki munkájával dicséri az
Urat, õrzi és védi a teremtett világot, a hét
hetedik napján pedig szájával, szívvel-
lélekkel dicséri Õt, sabbath napján Õbenne
nyugszik meg.

A farizeusok rosszindulatával és kicsi-
nyességével szemben egyetlen egy megol-
dásod van: a jézusi szó, a jézusi leleplezés
és tisztázás. Munkád, hetednapi nyugal-
mad, a vasárnap megszentelése akkor válik

testi-lelki javadra, ha abban Istent dicséred,
ha a napot, az alkalmakat ajándékként foga-
dod el kezébõl. Ne forgasd ki mások szavát,
ne ferdítsd el mások tettét a rosszindulat és
a látszat-törvényesség jegyében, ne bélye-
gezz meg valakit és ne ítélkezz oly
könnyen, ha csak látszólag vitás helyzet áll
elõ. Elõbb tarts „nyugalmat” Istennél, meg-
látod, Úrként vezetni fog.

„Evének azért mindnyájan, és megelége-
dének” (Mk 6,42)

Jézus, ha kell csodák által is, gondoskodik
testi szükségleteinkrõl, ételünkrõl és ita-
lunkról. Jézus áldásával megelégedetté és
hálássá válunk.

Csodálkozz rá arra az ötezer férfi meg-
vendégelésének történetében, hogy Jézus
áldásával és jelenlétében az éhezõk megelé-
gedtek. Jézus áldásával minden család nem
csak jóllakott, de maradék is maradt bõven.
Jézus áldásával bõséges a megterített asztal.

Tudd, Õ gondoskodik rólad, minden-
napi kenyeredrõl. Bízz Jézusban, ha tested
táplálásáról van szó! Bízd rá magad, Õ
megelégíti életed! Ha a lelked éhes, Õ elé-
gítheti ki azt is, magával és táplálékával!

Légy hálás Jézusnak, hogy megelégítet-
te eddig is testedet, lelkedet. Légy hálás
azért, mert olyan gazdag Urad van, aki
szüntelen táplálja, fenntartja életedet! Adj
te is a szûkölködõnek, hogy õ is megeléged-
jen, általad tapasztalja meg Isten gondosko-
dó szeretetét és irgalmát!

„És Õ inti vala õket mondván: Vigyázzatok
és õrizkedjetek a farizeusok kovászától és a
Heródes kovászától!” (Mk 8,15)

Jézus a farizeusok és a Heródes-pártiak jel-
kívánását nevezi „farizeusok kovászának”

és a „Heródes kovászának”. Jézus a tanítvá-
nyok életét, lelkét tisztán akarja tartani, fi-
gyelmezteti õket és óvja õket a romlást,
bomlasztást adó kovásztól, ellenségeitõl
származó kísértésektõl.

A látványos csoda-jelek kívánása kísér-
tés, égi jelek kívánása és kérése Jézustól,
bomlasztást, rothadást, halált hordoz, mint
a kovász. A tanítványok lelke nem válhat
kísértés áldozatává, a tanítványi lelkület
nem válhat „kovászossá”, mérgezett és
mérgezõ lelkületté. 

Jézus csodákat az isteni szeretet és irga-
lom jegyében tett, a benne bízók életében,
nem pedig a kételkedõk és az ellenséges-
kedõk lefegyverezéséért. A farizeusok és a
Heródes-pártiak is csak azért kérték Jézust
arra, hogy mutatványosként, színészként
vagy akár szinte varázslóként mutassa meg,
bizonyítsa be jelek által isteni erejét, mert az
égi jelek elmaradása is csak ürügy volt arra,
hogy ne higgyenek benne. A farizeusok és a
Heródes-pártiak nem is akartak hinni ben-
ne, nem is akarták hinni, hogy Õ Isten Fia,
a megváltó Úr.

Mi, tanítványok, nem kételkedhetünk
abban, hogy Jézus Isten Fia. Nem azért
hiszünk Benne, mert csodát tett velünk,
hanem azért tett csodát velünk és azért
tehet még csodákat velünk, mert mi Benne
hiszünk, csak Õbenne bízunk. Mi nem ürü-
gyeket keresünk Jézusra nézve, hanem
szolgálatot; nem jeleket kérünk, csodákat
kívánunk, hanem követjük õt; bízunk ben-
ne, áldására várunk. Nekünk nem a farizeu-
si kovászra van szükségünk, hanem az Ige
kovászára, mely által az élet kenyerére ta-
lálunk és azt esszük, ami táplál, ami lelkileg
egészséges, ami lelki növekedést ered-
ményez.  

BALÁZSNÉ KISS CSILLA
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Homok Magdolna: Friss kenyér

A Lélek csendje

BÓDÁS JÁNOS

Új kenyér 
Az új búza már ömlik a garatra.
A föld hálás volt, most is fizetett.
Hogy új kenyér került az asztalodra, 
tudod-e, hogy kinek köszönheted?

Köszönd meg népem dolgos önmagadnak,
köszöntsd az ekét, kaszát, szekeret, 
követ, szitát – s mind kik szerszámot adtak, 
ki fúrt, kalapált, szõtt vagy tervezett,

a vetõket, az aratót, a molnárt, 
a péket, s kik a kenyeret kihordták...
De az égre is emeld fel szemed,

(tudod, hogy fényt, szellõt, záport ki ad)
s töltse be szíved csendes áhítat, 
mikor az új kenyeret megszeged.



Tizedik alkalommal rendezett önkéntes to-
vábbképzõt erdélyi és hollandiai lelkipász-
toroknak a Romániai Református Lelkészér-
tekezleti Szövetség (RORLÉSZ) és a Juhász
István Alapítvány a Kolozsvár melletti
Györgyfalván. A tanulmányi napok keretét
Dietrich Bonhoeffer: Az egyház lényege címû
munkája adta. A vértanúságot szenvedett
német lelkipásztor summásan mutat rá az
egyház világban elfoglalt helyére és köteles-
ségére, ami a második világháború elões-
téjén, a nácizmus szorításában elodázhatat-
lan állásfoglalásra és hitvallásra készteti. A
kötetet igényes és gördülékeny fordításban,
Visky S. Bélának köszönhetõen immár ma-
gyarul is kézbe veheti az olvasó. 

A továbbképzõ két részbõl állt. Május
30. – június 2. között a holland lelkipász-
torok ellátogattak egy-egy gyülekezetbe,
hogy betekintést nyerjenek az itteni spiritu-
ális szolgálatba, majd hétfõtõl csütörtökig
Györgyfalván tudományos kerekasztal mel-
lett próbálták megfogalmazni, miben áll ma
a lelkészi identitás?

Így köszönthettük Irinyben is Wim
Loosman tiszteletest, aki az Amszterdam
vonzáskörzetéhez tartozó Hilversum város
Morgenster (Hajnalcsillag) nevû templomá-
nak lelkésze. Az 1300 lelket számláló közös-
ség neve a Jel 22,16 versére utal, ahol Jézus
felfedi kilétét az idõk teljességében. Loos-
man tiszteletes részt vett a konfirmációs elõ-
készítõn, egy gyermekbibliaórán, sõt pré-
dikált is a vasárnap délelõtti istentiszteleten.
Alkalma nyílt találkozni Érendréd község
polgármesterével, Papp Tiborral, a helyi ta-
nács RMDSZ-frakciójával, illetve kötetlen

beszélgetést folytatni az egyházközség pres-
bitériumával.

A vasárnapi istentisztelet különlegességét
az adta, hogy a hívek holland, angol és ma-
gyar nyelven is hallhatták az igét. Vetített ké-
pes bemutatóval mutattuk be vendégünk
szolgálati helyét. A Morgenster egy új temp-
lom, amely egy csillagot formáz meg, az abla-
kait is úgy alakította ki tervezõje, hogy a fény
egy szikrázó csillag játékát teremtse meg a
belsõ térben. A gyülekezet istentiszteletében
megõrizte az egyetemes egyház örökségébõl
a liturgikus színeket, és a modern külsõ elle-
nére nem holmi elektromos, hanem valódi
koncertorgonán kísérik az énekeket. Nagy
hangsúlyt helyeznek rá, hogy a gyermekek
otthon érezzék magukat a gyülekezetben,
akiket gondosan be is vonnak a vasárnapi
alkalmak során: számunkra talán szokatlan
látvány, de náluk teljesen természetes, hogy
a kicsik a templomban a padlón ülve fogják
körül a szószéket és a prédikáló lelkészt. Lé-
nyeges különbség egy holland és egy erdélyi
egyházközség között, hogy németalföldi test-
véreinknél a lelkipásztor munkaidejét a csa-
ládlátogatás, beteglátogatás és prédikálás tölti
ki, mivel a gazdasági ügyek felügyelése, a kü-
lönféle beruházások megtervezése és kivite-
lezése a presbiterek dolga.

Györgyfalván 26 résztvevõ gyûlt össze. Dr.
Visky S. Béla és dr. Wilken Veen voltak a tovább-
képzõ tudományos mentorai, a szervezõk
nevében pedig Sógor Géza RORLÉSZ-elnök és
Ries Nieuwkoop, a Juhász István Alapítvány
elnöke moderálta a fórumbeszélgetéseket.

GERÉB MIKLÓS

Harangszó REFORMÁTUS ÉLET 3

Lelkésztovábbképző
gyülekezetlátogatással

A györgyfalvi továbbképző résztvevői, Erdélyből és Hollandiából

Képes hírmondó

Ballagási ünnep a Partiumi Keresztény Egyetemen

Kórusok ünnepe a Parlamentben. Erdélyt a Bihari
Egyházmegye lelkészkórusa képviselte

Diaszpóra-konferencia a Niagara-vízesés
közelében 

Hegyközkovácsi él és látszani akar

Végvári lelkészértekezlet
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Immár 10. alkalommal került sor a Szi-
lágysomlyói Egyházmegye hagyomá-
nyos nõszövetségi találkozójára június
8-án. A közel 250 résztvevõ napfényes
idõnek és gazdag programnak örvend-
hetett a festõi Sólyomkõváron.

A megnyitó istentiszteleten, az Ippi Refor-
mátus Énekkar szolgálatát követõen Orosz
Béláné Farkas Réka lelkipásztor hirdette Isten
Igéjét az 1Kor 6,19-20 alapján. A keresztyén
ember tudatában kell legyen annak, hogy
teste a Szentlélek temploma. Nem tehet azt,
amit akar, hanem csak azt, ami méltó az
Isten Lelkének lakóhelyére. A templom a
szolgálat színtere. A templomban azt dicsõí-
tem, azt imádom, azt szolgálom, aki szá-
momra a legfontosabb, aki az elsõ helyen
van az életemben. Hogyan lehetek én a
Szentlélek temploma? Ha magunkba tekin-
tünk, méltatlanoknak, bûnösöknek, tisztáta-
lanoknak tekintjük testünket-lelkünket. De
Isten Lelke mégis lakni akar bennünk úgy,
hogy elõbb meg akar tisztítani, újítani, át
akar formálni. Engedjük hát, hogy végezze
bennünk ezt a tisztító munkát, hogy mél-
tókká váljunk.

Az igehirdetést ismét az ippi énekkar
szolgálata követte, majd Paniti Eszter lelki-
pásztor, egyházmegyei nõszövetségi elnök-
nõ köszöntötte az egybegyûlteket. Beszá-
molt a Nõszövetség 2012. évi tevékenységé-
rõl, kiemelve a szolgálatok sokszínûségét.

Jómagam, a köszöntés rendjén a nõk,
asszonyok szolgálatának tisztességérõl,
megbecsülésérõl szóltam. A templomban
vagy otthon, a konyhában, a kertben, a
gyermek vagy a férj mellett, mindenhol
szolgálatkészen állnak helyt az asszonyok.
A bányászok egymásnak „Jó szerencsét!”, a
hajósok pedig „Jó szelet!” kívánnak. Én az
asszonyoknak „Jó szolgálatot!” kívántam,
hogy ezután is töretlenül, kitartóan szol-

gálják családjaikat és Anyaszentegyhá-
zunkat.

Ezt követõen egy elõadást hallgattunk
meg Dr. Marsiné Görgényi Márta, szentpéter-
szegi háziorvos részérõl A test és a lélek
egészségének fontosságáról. Családorvosként a
test gyógyításával foglalkozik, de legalább
ilyen fontosnak tartja a lélek egészségét,
gyógyítását, ápolását. A tartós lelki betegsé-
gek testi problémákat is elõidézhetnek.
Ezért is fontos a lélek ápolása, gyógyítása.
Befolyásolhatjuk a táplálkozásunkat, az
életvitelünket, a mozgásunkat. De ez nem
elég. Az érzeteink, érzéseink, lelki funkció-
ink és a gondolkozási funkcióink is rendbe
kell legyenek. Mindig ki kell egyensúlyoz-
nunk a lelki mérleget. Vessünk számot a
gondjainkkal, bajokkal és a mérleg másik
oldalára helyezzük el örömeinket, áldásain-
kat. Nem igaz az, hogy csak bajok vannak.
Mindig meg kell látni a sok jót, a sok áldást,
a rosszban is a jót, és ezekkel kell kiegyen-
súlyozni a mérleget. 

Nem mindenkinek sikerül ez. Sokan
jutnak el egészen a depresszióig. Minden
ötödik ember szenved benne. Legtöbbször
valami veszteség okozza azt a lelki fájdal-
mat, ami depresszióba sodorja az egyént.
Ennek vannak tünetei: érzelmi tünetek (le-
vertség, sírógörcs); gondolkodási tünetek
(önvád, bûntudat, öngyilkossági gondola-
tok); motivációs tünetek (passzivitás, kedv-
telenség); testi tünetek (étvágytalanság,
gyomorpanasz, alvászavar). Bármelyik tü-
netet észleljük magunkon vagy másokon,
forduljunk szakorvoshoz. A pszichiáter ré-
gen csak az idegbetegekkel foglalkozott, ám
az utóbbi évek azt igazolják, hogy egyre
több lelki beteg szorul a segítségükre. Az el-
magányosodás ellen fel kell vennünk a har-
cot. Fontos a közösség, fontosak a csoportos
foglalkozások, a lelki beszélgetések. Ebben
legyünk egymás segítségére.

Az elõadás utáni szünetet követõen a
Krasznai Ifjúsági Zenekar szolgálatát
hallgathattuk meg Kovács István lelkipásztor
vezetésével. Ifjúsági dalokat, klasszikus
énekeket és énekeskönyvünk õsi kincseit
hallhattuk gitár, zongora és furulyakísé-
rettel.

Kocsis Klára zászlóanya felkötötte az
Egyházmegyei Nõszövetség zászlójára az
erre az alkalomra készített szalagot. Ezután
bizonyságtételek következtek az asszonyok
részérõl, majd emléklapokat osztottak ki
minden nõszövetség részére.

A záró áhítaton Dakó Éva kórházlelkész
szolgált a Zsolt 29,11 verse alapján. Az erõ
és a békesség isteni áldásairól szólt. Vannak
dolgok az életben, amiket ellentétpárokban
értünk meg igazán. Az erõt akkor értékel-
jük, amikor erõtlenek vagyunk, a békessé-
get pedig akkor, amikor háborúságot szen-
vedünk. Az egészség a betegség tükrében
válik értékessé. Isten mindenbõl a legjobbat
akarja nekünk adni. Isten az erõ Istene és a
békességé, és aki kér Tõle, az kap minden-
bõl, amire szüksége van.

A konferencia szeretetvendégséggel
zárult. Köszönettel tartozunk a szervezõk-
nek, a sarmasági szakácsasszonyoknak, a
szolgálattevõknek és mindenkinek, aki
hozzájárult e találkozó sikeréhez.

SZŐNYI LEVENTE esperes

NŐSZÖVETSÉGI KONFERENCIA SÓLYOMKŐVÁRON

Egymás segítségére lenni

Nők a szolgálatról. Fontos a közösség, a csoportos foglalkozások, a lelki beszélgetések

ADY ENDRE

A kenyér 
Mit esdve kért a jámbor názáréthi,
Ma száz és száz átkozva, sírva kéri.
Nem változtunk mi emberek: magunk,
De, jaj, sokan, nagyon sokan vagyunk,
Halk sóhajban ezreknek vádja reszket:
Ma nem egy váll hurcolja a keresztet... 

Szent õrület, felséges, bamba, léha,
Embernek lelke, életnek babérja,
Amit lövell gyötrõdõ ember-elme,
Embernek lángja, vágya, gerjedelme,
Mit a tudat, az eszmélés felér:
Mind testi tûz, mind gerjedés, kenyér!... 
Teremtõ tûz, versenyre, síkra késztõ
Vagy megtörõ, siránkozó, emésztõ... 

Mit esdve kért a jámbor názáréthi,
Ma száz és száz átkozva, sírva kéri...
Ki bámulója földi szépnek, nagynak,
Hivõje diadalmas akaratnak
S kenyér-tûztõl, teremtõ tûztõl lángol:
Hallgassa meg, mit ezrek jaja vádol
S a lelkét ossza, vágja ketté néha,
Közös babér az életnek babérja.
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Szentháromság vasárnapja nemcsak az
Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,
egy örök, igaz Isten dicsõségét hirdette,
hanem egyházmegyénk életében ez a nap
gyülekezeteink kórusai találkozásának
áldott alkalma is volt.

Isten akaratából immár a XI. kórustalál-
kozóra került sor május 26-án, melynek
helyszíne a sarmasági református templom
volt. Püsök József Attila házigazda lelkipász-
tor a Zsolt 81,2a szavaival köszöntötte a
népes gyülekezetet: „Az Úrnak kegyelmessé-
gét hadd énekeljem örökké!” A lelkipásztor azt
is elmondta, hogy ugyanezzel az igével kö-
szöntötte a 10 évvel ezelõtti elsõ kórusta-
lálkozó résztvevõit is, amely szintén Sarma-
ságon volt megtartva.

Isten üzenetét a 150. zsoltár alapján
Szõnyi Levente esperes hirdette. Isten ma-
gasztalásának különleges alkalma ez a kó-
rustalálkozó is, hiszen dicsõíthetjük Õt
hangszerrel, hangszállal, szívünkkel, lel-
künkkel, egész lényünkkel – hangzottak a
bevezetõ gondolatatok.

Igehirdetés után újra Püsök József Attila
vette át a szót, aki azt kívánta a kórusoknak,
adjon az Úr a tehetség mellé Lelket is, hogy
az elhangzó szolgálatok valóban elnyerhes-
sék az Õ tetszését. A házigazda szomorúan
állapította meg, hogy sajnos vannak hiány-
zók. A templom jó néhány padsora üresen
maradt, azok a helyek, amelyek a szilágype-
recseni kórus számára voltak fenntartva.
Megdöbbent és együttérzõ szívvel vettük
tudomásul ennek az okát: a perecseni kórus
úton a találkozó helyszíne felé balesetet
szenvedett, és sajnos személyi sérülések is
történtek. A szomorú hírt közlõ lelkipásztor
értük szóló imádságra buzdított mindenkit.

De hiányzott a kórustalálkozóról egy
olyan személy is, aki már nagyon hozzánõtt
minden résztvevõ szívéhez: Guttman

Mihály, a Romániai Magyar Dalosszövetség
tiszteletbeli elnöke, mindnyájunk „Misi bá-
csija”, akit a találkozó elõtt néhány nappal
szólított haza az Úr. Fáj a szívünk a hiány-
zókért – zárta köszöntését a sarmasági lelki-
pásztor –, de örülünk azoknak, aki itt van!

Ezek után Széman Péter, a Báthory István
Alapítvány elnöke, a kórustalálkozók min-
denkori lelkes támogatója szólt az egybe-
gyûltekhez, megemlékezve Guttman Mihály
munkásságáról és arról a sok bíztatásról,
amely által mindent megtett, hogy második
anyanyelvünk, a zene, megtalálja helyét az
életünkben. A szeretetteljes méltatás végén
néhány pillanat csenddel adóztunk Misi
bácsi emlékének.

A kórusok szolgálatát Paniti Zoltán,
egyházmegyénk zenei elõadójának szavai
vezették be, aki az ApCsel 16,25 („Éjféltájban
pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsõíték
az Istent”) alapján bíztatta Isten dicsõítésére
az énekkarokat, majd egyenként a szószék
elé szólította a szolgálatevõket. A sort a Sze-
derinda citeracsoport kezdte, s folytatták a
gyülekezeti kórusok a következõ sorrend-
ben: Ipp, Kraszna, Sarmaság-Bányatelep,
Szilágybagos, Szilágyborzás, Szilágylompért,
Szilágynagyfalu (két kórussal), Szilágy-
somlyó, Varsolc, Sarmaság. A sor a Csillag-
virág kamarakórus szolgálatával zárult.
Ezek után csendült fel az idei kórustalálko-
zó közös éneke: Brahms: Az Úr kezében életem
címû, mely megrendítõen csodálatos lelki
élményt ébresztett mind az éneklõk, mind
pedig a hallgatók szívében.

Paniti Zoltán zenei elõadó az értékelés
rendjén mindegyik kórusnak gratulált a
fejlõdésért, elmondva azt is, hogy számára
egy csodálatos igehirdetés volt az egész kó-
rustalálkozó. A részvételi emléklapok ünne-
pélyes kiosztása és nemzeti imádságunk el-
éneklése után bõséges szeretetvendégségre

került sor a templomkertben és a gyü-
lekezeti teremben.

Isten után illesse köszönet a sarmasági
gyülekezet minden tagját, akik az Úr áldott
eszközeiként szeretõ szívvel mindent meg-
tettek e találkozó sikeréért és áldásaiért!

BOGDÁN SZABOLCS lelkipásztor

A SZILÁGYSOMLYÓI EGYHÁZMEGYE XI. KÓRUSTALÁLKOZÓJA

Az Úr kezében életem!

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. 

Isten magasztalásának különleges alkalma volt a kórustalálkozó
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Manapság a külhoni egyházak inkább
gyanakvással, semmint érdeklõdéssel
tekintenek Romániára, a bizánci típu-
sú, kétarcú ortodox egyházpolitikát is
ide értve – mondja Antal János külügyi
elõadótanácsos, aki tizenkét éve tölti
be ezt a tisztséget.

– Az önnel kapcsolatos cikkek tanúsá-
ga szerint három fõ téma kapcsolódik egy-
házkerületi tevékenységéhez: külügyek,
restitúció és átvilágítás. A honi viszonyok
ismeretében az utóbbi kettõ nem lehet túl
hálás feladat. De haladjunk sorban, mióta
vezeti a kerület külügyi szolgálatát?

– Tizenkét éve, 2000 óta. Hivatali elõdö-
met, Sógor Csabát abban az esztendõben vá-
lasztották csíkszéki szenátorrá. 1996 októbe-
rétõl külügyi referensként dolgoztam az
egyházkerületnél, belülrõl ismertem egyhá-
zunk külhoni kapcsolatait, kézenfekvõ volt
a kinevezésem. 1996 augusztusában, a III.
Magyar Református Világtalálkozó alkalmá-
val kerültem önkéntesként az egyházkerü-
lethez, angol nyelvû sajtótudósításokat
készítettem a rendezvény-sorozatról. Tõkés
László püspök úr marasztalt, megtisztelõnek
tartottam, szívesen maradtam.

– Hogyan tekintenek manapság a kül-
honi egyházak Romániára, illetve a romá-
niai reformátusokra? Gondolom, már vé-
letlenül sem úgy, mint a rendszerváltozás
hajnalán.

– Összetett a kérdés, a válasz is sokrétû.
Manapság a külhoni egyházak inkább gya-
nakvással, semmint érdeklõdéssel tekin-
tenek Romániára, a bizánci típusú, kétarcú
ortodox egyházpolitikát is ide értve.
Huszonkét év után tisztábban látnak a
hazai ökumenikus kapcsolatok vonatkozá-
sában, illetve ráeszméltek, hogy az 1991-ben
alapított romániai felekezetközi szervezet –
közismertebb nevén az AIDRom – sem
váltotta be a hozzá fûzött reményeket… 

Külföldön szeretettel és tisztelettel vi-
szonyulnak a magyarokhoz, a tájékozottak
nagyrabecsüléssel tekintenek az erdélyi és
partiumi református hagyományokra, a
rendszeres hitvallásban és hitvalló rendben
élõ egyházunk szilárd önazonosságára.
Velük könnyû dolgunk van: közösséget
vállalni, segíteni, építeni jönnek évrõl-évre,
1989 óta lankadatlanul. Míg némelyek
kiábrándultan, vagy épp ellenségesen te-
kintenek egyházunkra. A nemzetközi po-
rondon való, világi érdekérvényesítéshez
hasonlóan az egyházi diplomácia is „csata-
tér”: jól azonosítható érdekek mentén szá-
mos alkalommal oktatták már ki egyház-
kerületünket külföldrõl, egy szûk liberális
csoport ugyanolyan hangnemben „ke-
ménykedett” velünk nemzetközi egyházi
fórumokon és a külhoni egyházi sajtóban,

mint manapság a világi szövetségek és a
nemzetközi sajtó Magyarországgal – és hát
minket is többnyire „hallomások” alapján
leckéztettek… A jogos vagy oktalan kritikák
elfogadásához, a félreértések tisztázásához
méltó alázat és kellõ türelem szükséges. Sok
külhoni beszélgetõpartnerem például
semmiképpen sem tudja megérteni, hogy
mire való ez a „magyar reformátusság” –

Romániában. Legutóbb két jóhiszemû hol-
landus gyõzködött arról, hogy „célraveze-
tõbb” volna román nyelven tartani istentisz-
teleteinket. 

Mások érdektelenül viszonyulnak egy-
házunkhoz, és õk vannak többségben; az õ
megszólításuk komoly kihívás. Keleti és
nyugati egyházaink és társadalmaink nem
egyesületek automatikusan újra a vasfüg-
göny leomlása nyomán. Az ateista diktatú-
rák hermetikusan elzárták a kelet-európai
egyházakat nyugati testvéregyházaiktól,
idehaza hosszú évtizedekig üldözték a val-
lási élet megnyilvánulásait, és módszeresen
rombolták az egyházi struktúrákat. Ez idõ
alatt nyugaton kiüresedtek a templomok,
mára erõsen meggyengült a református
egyházak ereje és tekintélye, aggasztó mé-
reteket öltött az elvilágiasodás. Számunkra
elképzelhetetlen, de egy nyugati ember
például már teljesen rendjén valónak találja
egy vendéglõvé vagy luxusszállodává alakí-
tott templom látványát környezetében. A
rendszerváltás hajnalán tódultak vidékünk-
re a nyugati „misszionáriusok”, de nyuga-
ton a belmisszió jelenleg elsõbbséget élvez a
külmisszióval szemben.

– Melyek azok az egyházak, amelyek-
kel elmélyült a kerületi szintû kapcsolat-
tartás?

– Hagyományos jó kapcsolatot ápolunk a
svájci, a holland és a németországi refor-
mátus egyházakkal. Csûry püspök úrral az
elmúlt idõszakban ellátogattunk Bernbe és
Hannoverbe, a Svájci Protestáns Egyházak
Szövetségéhez, illetve a németországi Refor-
mátus Szövetség székhelyére. Õsszel a Skót
Egyház moderátora tesz látogatást egyház-
kerületünkben, illetve június folyamán a

Németországi Protestáns Egyházak tanácsá-
nak elnöke érkezett vidékünkre. Egyház-
kerületünk a Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház mellett szoros testvéregyházi
kapcsolatokat ápol 2000 óta az Írországi, il-
letve az Amerikai Presbiteriánus Egyházzal
és a Lengyelországi Református Egyházzal. 

A rendszerváltozás utáni 20 évben – Tõ-
kés László püspöki mandátuma idején –
felekezeti oktatásunk visszaállítására kon-
centrált egyházunk – ezen a téren kamatoz-
tattuk leginkább egyházkerületünk külhoni
kapcsolatait. „Az óvodától az egyetemig”
jelszóval kitûzött célt sikerült megvalósí-
tani. Csûry István püspök úr 2010-es hiva-
talba lépése óta a diakóniai munka kiter-
jesztése és megerõsítése, az egészségügyi el-
látás javítása és a szórványmunka kiemelt
támogatása a legfõbb cél. Felvállalt céljaink
eléréséhez elengedhetetlen a nyugati test-
véregyházaink segítségnyújtása, és nyitot-
tak is az együttmûködésre. Az egyházkerü-
leti szintû külügyi munka nemzetközi kon-
ferenciákon, egyházvezetõi szintû vagy se-
gélyszervezetekkel való egyeztetések alkal-
mával, a református vagy felekezetközi egy-
házi szervezõdések közgyûlésein, azok éves

Az egyházi diplomácia is „csatatér”

Csűry István püspökkel a Református Világközösség alakuló ülésén
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területi vagy szakbizottsági ülésein zajlik, és
szerves része a világi döntéshozó testületek
és nemzetközi szövetségek rendszeres tájé-
koztatása híveink helyzetérõl, jövõképérõl.
Tapasztalataim szerint a gyülekezeti szintû,
külhoni testvérkapcsolatok áldásosan mû-
ködnek, bár igaz, hogy az egyházkerület-
nek leginkább csak a megromlott kapcsola-
tokra van rálátása, de ezek száma el-
enyészõ.

– Restitúció... A kárpótlási folyamat
akár 2030-ig is elhúzódhat, mivel a román
állam nem érdekelt a folyamat felgyorsí-
tásában – mondta egy tavaszi elõadásában.

– Jól érzékelhetõ, hogy a restitúciós fo-
lyamatban a mindenkori román államhata-
lom ellenérdekelt, annak intenzitása külsõ,
nemzetközi nyomásra erõsödik. Egyház-
kerületi ingatlan-visszaszolgáltatási statisz-
tikáink igazolják, hogy a tulajdonképpeni
restitúció a NATO-csatlakozás évében
(2004-ben kezdõdött el) és az EU-csatlako-
zás évében (2007-ben) vett újabb lendületet,
majd szép csendben kifulladt. A 90-es évek
közepén egy, a bukaresti kormány által
megrendelt kimutatás szerint a romániai
egyházaktól elkobzott ingatlanok értéke el-
érte az ország egy éves bruttó nemzeti
össztermékének értékét – és ez már önma-
gában is elég indok volt arra, hogy a román
kormányok ellenérdekeltek legyenek a
restitúcióban, ráadásul napjainkban is
további idõhúzásra rendezkednek be, hisz a
jelenlegi kormány a következõ parlamenti
ciklusra hárítaná a kárpótlás terhét, amely
egyes becslések szerint akár 16 milliárd
euróra is rúghat.

Egyházkerületünk méltánytalannak tart-
ja az új kárpótlási törvényt, akárcsak azt,
hogy a visszakapott épületekben további 10
évig kell megtûrni bérlõként a bennük
mûködõ közintézményeket. Még szerencse,
hogy a strasbourgi bíróság javaslatára az
eredeti szöveget úgy módosították, hogy a
tulajdonosoknak nem 25, hanem legfeljebb
10 évig kell megtartaniuk a közintézmé-
nyek által használt ingatlanok rendelteté-
sét… A visszaadott épületek rendszerint
katasztrofális mûszaki állapotban voltak. És
noha a visszaadott ingatlanok többségük-
ben igencsak lelakott – mondhatni romos –
állapotban kerültek vissza az egyházhoz, a
román többségû önkormányzatok szinte
minden esetben a pereskedést választották,
meggátolva az országos Restitúciós Bizott-
ság által visszaszolgáltatott ingatlanok egy-
házi birtokbavételét.

A nemzetközi döntéshozók tájékoztatá-
sához nélkülözhetetlen, pontos adatok ér-
dekében, 2000 augusztusára készítettem el a
címekkel és helyrajzi számokkal ellátott,
hiánypótló összesítõ kimutatást a romániai
magyar történelmi egyházaktól elkobzott
ingatlanvagyonról, amely tételesen kimu-
tatta, hogy a román kommunista rendszer
több mint 2140 ingatlant kobozott el az

erdélyi magyar egyházaktól – egyházkerü-
letünktõl pedig 348-at. 

Ezidáig a Restitúciós Bizottság mintegy
230 kérésünk sorsáról döntött, az elutasító
válaszokat is ide értve. A vissza nem szol-
gáltatott épületeink közül a legjelentõsebb a
Wesselényi Kollégium, illetve a máramaros-
szigeti iskolaépületek utcányi sora.

– Van-e reális esély arra, hogy a zilahi
református kollégium visszakerüljön egy-
házi tulajdonba?

– A zilahi kollégium õsi épülete vissza
fog kerülni egyházkerületünk tulajdonába.
A Wesselényi Kollégium épülete egyébként
az egyetlen olyan református kollégium
Romániában, amely nem került vissza jogos
tulajdonosához. A dokumentumcsomagot,
mely alátámasztja a jogviszonyt a reformá-
tus egyház és a református kollégium kö-
zött, és ugyanakkor megfogalmazza az épü-
let visszaigénylésére vonatkozó kérelmet,
iktatták az országos restitúciós bizottságnál.
Tudomásom szerint 2008 õszén már kész
volt a határozattervezet az épület vissza-
szolgáltatására, erre mégsem került sor.

– Átvilágítás... Tizenöt év alatt a 90
kikért iratcsomónak csupán felét kapta
meg a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Bizott-
ságtól (CNSAS) az Egyházkerület. Vagyis
itt is látványos a folyamat lassúsága.

– Az egyház nem „evilági” intézmény.
Az egyháznak etikai, erkölcsi, teológiai
tartása van, amit a hívek elvárnak és
számon is kérhetnek. Következésképpen a
közvélemény az egyházi besúgókat más-
ként kezeli, másként viszonyul hozzájuk,
mint egy közönséges gyári spiclihez. Az ate-
ista állammal való lelkipásztori együttmû-

ködés, a véreskezû politikai titkosrendõr-
ségnek a kiszolgálása megbotránkozást kelt
a hívek körében. A lelkészekre nehezedõ
hatalmas nyomás bûnöseit viszont – a tartó-
tiszteket, a titkosszolgálatok megannyi
tisztségviselõjét, a kommunista rezsim pri-
békjeit – a mai napig nem vonta senki fele-
lõsségre, híveink keserûen tapasztalják,
hogy az egykori funkcionáriusok és szeku-
sok megúszták az elszámoltatást, sõt jelen-
leg is jól megy soruk. Ugyanakkor szembe
kell néznünk a tényekkel: következményei
kell legyenek annak, ha az egyházi szol-
gálattevõ karrierjét köszönhette a román
titkosrendõrséggel való együttmûködésnek,
vagy pénzért árulta el lelkésztársait, híveit,
barátait. A kilencvenes években lelkiismere-
ti alapon történt az átvilágítás: több közgyû-
lési, igazgatótanácsi határozat mondta ki,
hogy akik együttmûködtek a kommunista
rendszer titkosszolgálatával – „lelkiismereti
kényszer alatt” – ne vállaljanak egyházi
tisztséget, tartózkodjanak a jelöléstõl.

Egyházkerületünk vezetõ testületei
„belsõ amnesztiával” szerették volna lezárni
egyháztörténelmünk egyik legsötétebb sza-
kaszát – az érintettek viszont nem öntöttek
tiszta vizet a pohárba. A Securitate Irattárát
Vizsgáló Bizottság megalakulása nyomán,
2007-ben szembesültünk a korabeli doku-
mentumokkal, azóta több ezer oldalnyi do-
kumentumot bányásztuk elõ a bukaresti
levéltárból. A CNSAS egyébként hivatalból
bírósági eljárást indít az egykori szekus-tisz-
tek és szekus-besúgók ellen, több királyhá-
gómelléki lelkipásztort is elmarasztalt már a
világi bíróság. Ezen eljárásokkal párhuza-
mosan, illetve ezek módszertani mintájára
folyik a belsõ titkosszolgálati átvilágítás egy-
házkerületünkben. Az átvilágítási folyamat
valóban lassú, de érezhetõ hatása van, azok
akik „könnyûnek találtattak” többen is
nyugdíjba vonultak, mások lemondtak vá-
lasztott tisztségükrõl, van, aki külföldi szol-
gálatra szegõdött el, mások már nem jelöl-
tették magukat új tisztségre. Ez az öntisztu-
lási folyamat része. 

FÁBIÁN TIBOR

„Felvállalt céljaink eléréséhez elengedhetetlen a
nyugati testvéregyházaink segítségnyújtása”

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

a hagyományos folyóírást megtanulniuk, he-
lyette a gépeléssel kell megismerkedniük a
gyerekeknek. Az ott élő szakemberek szerint a
jövőben úgyis mindent valamilyen gépen írunk
majd, így felesleges ilyen „elavult tudomá-
nyokra” oktatni a kicsiket. Minek is? Már a kér-
vényeket sem kézzel írjuk, hanem sok eset-
ben sms-t kell küldeni. Minden digitalizálódik
és egyúttal degenerálódik. Így lépünk be a di-
gitális demencia korszakába (elbutulás, a
szellemi képességek visszafordíthatatlan ha-
nyatlása – a szerk.), ahol nemsokára ugyan-
úgy hüvelykujjal fogunk „ellátni kézjegyünkkel”
egy-egy papírt, mint a múlt században déd-
anyáink.
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Nem az a református magyar, akinek a
nagyapja is az volt, hanem akinek az
unokája is az. Kemény megállapítás ez,
fõleg tájainkon, ahol az asszimiláció és
az istentelenség egyre forgácsolja so-
rainkat. Kemény, de igaz, még ha nagy-
szülõként és szülõként „tehetetlenül”
is szemléljük az utánunk jövõ generá-
ciók értékvesztését: a hitbeli, erkölcsi
és nemzeti kötelékeink fájdalmas fel-
lazulását.

Amikor Isten az égõ csipkebokorban „bemu-
tatkozott” Mózesnek, ennyit mondott:
„Vagyok, aki vagyok…” (2Móz 3,14a). Ez a
Vagyok az örökkévaló Isten, aki önmagáról
az állandóságot, a létezést, a múltat és a
jövõt egyben tárta fel. Az Úr Jézus ugyan-
csak az állandóságot és a velünk való közös-
ségvállalást hangsúlyozta, amikor azt ígérte
nekünk: „…veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig” (Mt 28,20b). Isten ponto-
san tudja, hogy Õ kicsoda. A Szentírásból
tudjuk, hogy „Isten a maga képmására al-
kotta az embert” (1Móz 9,6b), vagyis nekünk
is tudnunk kellene, hogy kik vagyunk…

Az identitás alatt azonosságtudatot,
önazonosságtudatot értünk; s valami miatt
ezt a fogalmat szinte kizárólag a nemzeti
hovatartozásunkhoz kapcsoljuk. A latin
eredetû kifejezés azonban azt is jelenti,
hogy azonosság. Pusztán így, minden
„tudat” nélkül. Az azonossághoz azonban
nem elég egyetlen valami, hiszen ami
egyedi, az semmivel sem azonos. Kivel vagy
mivel vagyok én azonos? Az Istennel? A
teremtmény nem azonos a Teremtõjével,
ahogy a szobor sem a szobrásszal és az
önarckép sem a festõjével. Nem vagyunk
azonosak az Istennel – de hasonlóak
vagyunk hozzá. Az Úr Jézusról mondja az
írás: „…nem olyan fõpapunk van, aki ne
tudna megindulni erõtlenségeinken, hanem
olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést
szenvedett mindenben, kivéve a bûnt”
(Zsid 4,15). Ez a hasonlóságunk tõlünk füg-
getlenül áll fenn. Vagyis: akkor is így van,
ha nem tudatosítjuk. Ám ha tudatosul
bennünk, akkor értékké válik, megtartó és
gyarapító erõ forrásává lehet: éppen azért,
mert Istentõl való. Az Istenhez való hason-
lóságunk tisztázása után vizsgáljuk meg,
hogy mennyire vagyunk hasonlóak egy-
máshoz. (...)

Nemzeti hovatartozásunk Istentõl való.
És ugyanez az Isten a többi keresztyén nép
és nyelv Istene is. Magyarságunk éppen a
keresztyénségünkben tud felértékelõdni és
tudja megtalálni az Istentõl rendelt helyét.
Ha ezt tudatosítjuk, attól még nem vagyunk
nacionalisták. De ha nem vesszük figyelem-
be, akkor könnyen azzá lehetünk. A nemze-

ti hovatartozásunk nem nõhet a szeretet-
parancsolatban foglaltak fölé! A nacionalista
ember éppen ott téved, hogy figyelmen kí-
vül hagyja a tényt, hogy a másik ember is
Isten teremtménye, sõt Jézus vérén meg-
váltott gyermeke.

Egy hívõ ember soha nem lehet nacio-
nalista, de nem lehet kozmopolita sem. A
kozmopolita azt jelenti: világpolgár, az
egyetemes emberi haladás iránt elkötelezett
ember. Ám mi tudjuk, hogy a keresztyénség
több az emberi haladás eszméjénél, több a
humanizmusnál, hiszen az élet valódi értel-
mét tárja elénk. A keresztyén ember nem az
egyetemes emberi haladás elkötelezettje,
hanem az Úr Jézusé. A kozmopolita tehát a
bûnben lévõ világ embereszményéhez
igazodik, holott Pál apostol egyértelmûen
fogalmazott: „…ne igazodjatok e világhoz,
hanem változzatok meg értelmetek meg-
újulásával, hogy megítélhessétek: mi az
Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetszõ
és tökéletes” (Róm 12,2).

A szónak van egy másik értelme is: a
kozmopolita olyan ember, akit nem fûznek
szorosabb szálak népéhez és nemzete kultú-
rájához. Vagyis nem vállalja az azonosságot
a többiekkel. Ez már a teremtés eredeti ren-
delésével is ellentétes, hiszen Isten nem a
nagyvilágba pottyantotta bele az embert, ha-
nem kijelölte mindannyiunk helyét. A nép-
hez, nemzethez, kultúrához való kötõdés
Istentõl való, és gyökereket jelent. Megmara-
dást abban, amibe az Úr belehelyezett. Ismét
Pál apostol int ennek fontosságára, amikor
Timóteushoz intézi szavait: „De te maradj
meg abban, amit tanultál” (2Tim 3,14a).

De hogyan éljen Istentõl való önazonos-
ságtudattal az egyház és az egyház embere
egy olyan társadalomban, amely ezt a tar-
tást nem értékeli, sõt inkább megveti és tá-
madja?! A mai világ nem akar gerinces és
erkölcsös, tartással bíró embereket nevelni.
Nem kell „magyarkodni” – mondják sokan.
A mi társadalmunk sokkal inkább gerincte-
len, manipulálható, „konzumidióta” embe-

rek tömegének kialakítására törekszik. Mi
magyarok meg különösen is zavarjuk a ké-
pet egy serdült korú nemzetállamban. Ezért
mételyeznek minket azzal, hogy ha Szlová-
kiában élünk, hát igazodjunk a többséghez,
boruljunk össze, és adjunk már le abból a
nagy magyarkodásunkból… Ez az út nem a
krisztusi szeretet és az isteni rendelés útja.
Nekünk õriznünk és mûvelnünk kell azt az
„Édent”, amibe az Úr minket behelyezett.
Ez pedig a keresztyénségünk, magyarsá-
gunk, református egyházunk, a saját gyüle-
kezetünk és a családunk.

És van még egy – ugyancsak provoka-
tívnak tûnõ – kérdés: lehet-e egy keresztyén
egyház nemzeti (vagy nemzeti kisebbségi)
egyház? A válaszom: igen! Isten kegyelmét
egy magyar református (vagy református
magyar) ember magyarul, a maga nemzeté-
ben, kultúrájában, történelmében és élõ
jelenében tudja csak igazán megélni. Ez volt
a reformáció egyik nagy felismerése és vív-
mánya: anyanyelven, érthetõen szólalt meg
Isten igéje. Nemzeti tartása miatt nem lesz
nacionalista egyetlen keresztyén egyház
sem, sõt inkább jobban be tudja tölteni kül-
detését a rábízottak között.

Persze, ez a gondolat politizálásnak tû-
nik, és egyre gyakrabban mondják azt is,
hogy az egyház ne politizáljon. Pedig meg
van írva, hogy: „…a teremtett világ sóvá-
rogva várja az Isten fiainak megjelenését”
(Róm 8,19); „Ti vagytok a föld sója. Ha pe-
dig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét
visszaadni? Semmire sem való már, csak
arra, hogy kidobják, és eltapossák az embe-
rek” (Mt 5,13). Ezek az igék lerombolják a
kételyeink falait, és nevetségessé teszik az
alibista eszméket a bûnös politikáról és a
politizálni merõ keresztyének hitetlenségé-
rõl. Krisztus tanítványa nem maradhat tár-
sadalmi elzártságban! Nem pártpolitikai
vagy ideológiai érdekeket képvisel, hanem
Krisztust a világban. Illés prófétának annak

IDENTITÁS (HAZASZERETET – KOZMOPOLITIZMUS)

Református magyar vagy magyar református vagyok?
VENDÉGOLDAL – 2013. Minden eddigi
Vendégoldal rovatunk beköszöntőjében
felidéztük az indulást, mely egyben magya-
rázatot is nyújt a miértre. A 2007 októbe-
rében, Nagyváradon tartott Királyhágó-
mellék–Felvidék testvéregyházi találkozón
megegyezés született a Kálvinista Szemle
és a Harangszó szerkesztői között, hogy
évente egy alkalommal, Vendégoldal cí-
men, önálló rovatban közölnek válogatást a
testvér-egyházkerület lapjának cikkeiből.
Idén immár hatodik alkalommal – mindkét
lapban hagyományosan augusztus folya-
mán – jelentkezik a két egyháztest testvéri
kapcsolatát a gyakorlatban is megjelenítő
két oldalas rovat. 

FÁBIÁN TIBOR főszerkesztő
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Csicsó az Alsó-Csallóközben, Nagymegyer-
tõl délre, Komáromtól nyugatra fekszik a
Duna bal partjának közelében. Református
temploma 1788-ban épült klasszicista stílus-
ban, tornyát 1796-ban építették. A legutóbbi
népszámlálási adatok szerint 1292 lakosából
577 római katolikus, 471 pedig református (a
többiek felekezeten kívüliként határozták
meg magukat, vagy fel sem tüntették, me-
lyik valláshoz tartoznak). A református gyü-
lekezet lelkipásztora már tizenhárom éve
Lévai Attila, akit idén megválasztottak a ko-
máromi Selye János Egyetem Református
Teológiai Karának dékánjává.

A népszámlálási adatokat elemezve a lel-
kipásztor elismeri, hogy az utóbbi tíz év alatt
volt némi lemorzsolódás. 2001-ben még 546-
an voltak a reformátusok, ami 75 fõs fogyást
jelent. De vannak rejtett tartalékok is, hiszen
a felekezeten kívüliek száma megközelíti a
kétszázat. A gyülekezet tíz évre szóló missziói
tervében az elsõdleges és legfontosabb cél,
hogy igyekeznek megszólítani éppen ezt a
csoportot, miközben törõdnek a jelenlegi
közösséggel is – árulja el Lévai Attila. A
gyülekezet adatbázisa hozzávetõlegesen 440
nevet tartalmaz, s mivel a közösség nem
olyan nagy, majdnem pontosan tudják, hogy
kik a reformátusok a faluban.

A presbitérium eddig is mindent meg-
tett a közösség lelki épüléséért, de akkor
voltak igazán aktívak, amikor fizikailag
kellett tenni – mondja a lelkész. A lelki ér-
telemben vett „építést” korábban meghagy-
ták a lelkésznek, illetve a gondnoknak.
Mostanában viszont egyre több presbiter
veszi ki a részét a családlátogatásból is. 

Önszervezõdéses alapon jött létre az
asszonykör: már az is elõfordult, hogy ami-
kor a lelkész vagy a segédlelkész akadályoz-
tatva volt, akkor is megtartották az összejö-
vetelüket igeolvasás, éneklés és olyan tevé-
kenység mellett, amely számukra hasznos.
Ilyen szempontból látszik egyfajta átértéke-
lõdés – mondja a lelkipásztor, aki bízik ab-
ban, hogy megmarad ez a fajta lendület az
asszonyokban, és intenzívebbé válnak a
találkozgatásaik. 

Lévai Attila úgy látja, hogy még mindig
a vetés a feladata Csicsón. Az utóbbi eszten-
dõkben nagyon sok olyan alkalmuk is volt,
amelyek nem kifejezetten tartoztak a lelki
munkához. Felvállaltak egyfajta közösség-
építési feladatot is, ami azt jelenti, hogy a
gyülekezet helyet adott olyan események-
nek, amelyek a lelki tölteten túl nemcsak a
református közösséget, hanem a faluét is for-
málni voltak hivatottak valamilyen módon. (...)

A gyülekezet lelki vezetõjének meg kell
határoznia azokat az arányokat, amelyek
azt a célt szolgálják, hogy a gyülekezet lelki-
leg megerõsödjék – véli a lelkipásztor.
Azonban azt is elismeri, hogy nem tudja,
mennyire jó az az út, amit követnek – azt
majd csak az elkövetkezendõ idõszak fogja
megmutatni. Ez most a magvetés idõszaka,
ebben kell tennie közösen a gyülekezeti
tagokkal. A növekedést pedig az Isten adja,
és az aratásba is õ küld majd munkásokat –
teszi hozzá Lévai Attila. 

Csicsón hozzávetõlegesen harmincan
járnak templomba vasárnaponként. Min-
den páros héten van hétközi istentisztelet is
(igaz, azon még kevesebben vannak). Azon-
ban annak ellenére, hogy templomba keve-
sen járnak, rendkívül jó közösségnek tartja
a csicsóiakat a lelkipásztor (és nem csak a
reformátusokat). Ám természetesen sze-
retne javulást elérni az istentiszteleteken
való részvétel terén: minden eseményük és
rendezvényük azt szolgálja, hogy a re-
ménylett hatás meg is mutatkozzon. 

A gyülekezet összetétele vegyes, de sza-
porodik a közép- és a fiatalabb korosztály-
hoz tartozók száma. A fiatalok a konfirmá-
cióval itt is „kikonfirmálnak” a gyülekezet-
bõl, és hogy hogyan kellene õket visszahoz-
ni, arra a lelkipásztor sem ismeri a receptet.
Tavaly októberben elindult a vasárnapi is-
kolai foglalkozás a gyerekek számára, átlag-
ban 8-10 gyerek jár ezekre az alkalmakra.
Bibliaórát október és április között minden
páratlan héten tartanak. Viszonylag stabil a
gyülekezet létszáma, de volt sajnos olyan
esztendõ is, hogy négy keresztelõre tizenkét
temetés jutott.

Örvendetes dolog viszont, hogy a gyü-
lekezetnek évek óta mûködik az ifjúsági kó-
rusa, a Fõnix, amely intenzíven képviseli a
gyülekezetet itthon és külföldön (több al-
kalommal voltak Magyarországon, Erdély-
ben, jártak Bécsben és Szlovákia számtalan
gyülekezetében is). 

ISKI IBOLYA

Csicsói közösségépítés

Lévai Attila, a komáromi Selye János Egyetem
Református Teológiai Karának dékánja, csicsói
lelkész

idején ki kellett mondania Aháb királyról,
hogy a kutyák fogják felnyalni a vérét, Jezá-
bel királynéról pedig, hogy a kutyák eszik
meg a tetemét Jezréel falainál. És úgy lett!
Jeremiás még jármot is akasztott a nyakába,
hogy kiábrázolja a hûtlenség jutalmát: a
fogságot. Ez is megtörtént. A „politizálá-
sunk” prófétai szerep ma is. Tartalma az
evangélium hirdetése és a krisztusi érték-
rend felmutatása az igazság és a lelkiismeret
hangján, az Istentõl kapott értékeink
(Édenünk) õrzése és mûvelése során.

Gyakran mondják hívõ emberek is,
hogy ne politizáljon az egyház, és fõleg ne
a lelkipásztor. Ilyenkor meg szoktam kér-
dezni: mi az, amire még nem kíváncsi az én
szeretett testvérem? Ne beszéljek társadal-
mi jelenségekrõl, mert az politika? Ne
mondjam ki, hogy a hazugság bûn, mert
úgy is lehet érteni, hogy a hazug politi-
kusokat bántom? Ne beszéljek a felebarát
tulajdonának megkívánásáról, mert valaki
úgy gondolhatja, hogy a korrupt vezetõket
prédikálom ki? Vagy a paráznaság elítélését
is tegyük indexre, mert – a mostani erkölcsi
viszonyok közepette – sokakat bánthat a
parancsolat? Esetleg azért, mert nem jó és
nem kedves hallani, az ember bûnös voltá-
ról se szóljak? Ám akkor nincs értelme be-
szélnem a bûnbocsánatról sem, a keresztrõl
sem és Jézus Krisztusról sem… Akkor fölös-
leges a megváltásról és az abból fakadó
emberi tartásról beszélni. Akkor nem kell
identitás sem. Lehet, hogy így az emberek-
nek fogunk tetszeni, csakhogy meg van
írva: „Istennek kell inkább engedelmesked-
nünk, mint az embereknek” (ApCsel 5,29b).

Református magyarként legalább annyit
kellene tudnunk ma is, amennyit õseink
tudtak és gyakoroltak: „A református ember
mindennap Bibliát olvas és imádkozik; min-
den vasárnap istentiszteleten vesz részt;
minden alkalommal él az úri szent vacsorá-
val; jövedelmének a tizedét szabad belá-
tásából Isten szent ügyére szánja, de a
»tized tizedét« saját egyházközségének jut-
tatja; »bölcsõtõl a koporsóig« éli egyháztag-
ságát; erényeiben példát adó és bûneibõl,
vétkeibõl alázattal megtérni tudó.” S ha
ehhez hozzátesszük a magyarságunk dol-
gát, akkor folytathatjuk a sort: nemzetiségét
nem adja el és nem adja föl, gyermekeit ma-
gyar iskolában taníttatja, nemzeti ünne-
peinket közösségben megtartja, nyelvét
használja és õrzi, nevét hivatalosan is ma-
gyarul használja, Isten iránti hálával büszke
a múltjára, nemzeti történelmére és ezred-
éves államiságára, s a magyar jövõt Isten
kegyelmében keresi és becsületes munkával
munkálja.

Mi magyarul tudunk megmaradni leg-
könnyebben reformátusnak, és református
keresztyénként fogjuk tudni megõrizni és
gyarapítani Istentõl való csodás ajándékun-
kat: magyarságunkat is. Adja az Úr, hogy
így legyen!

SOMOGYI ALFRÉD



Alkotmánynak nevezik az állami berendez-
kedés legfontosabb normáinak egyetlen
alaptörvénybe foglalását. Ilyen alkotmányok
a polgári forradalmak után születtek, az elsõ
az Amerikai Egyesült Államok 1787. évi
alkotmánya, a francia forradalom 1791. évi
alkotmánya és ezt követõen Belgium, majd
különbözõ német államok alkotmányai. 

Különbséget teszünk az egyetlen alap-
törvénybe foglalt alkotmányok létrejötte te-
kintetében az erõszak alkalmazásának mértéke
alapján. Az USA 1787. évi alkotmánya egy
gyõztes függetlenségi háború eredménye-
ként született, de népképviseleti alapon, ún.
demokratikus úton, a francia forradalom 1791.
évi alkotmányának elfogadása egyenesen
forradalmi erõszak alkalmazásával történt,
de az is hasonló alapon. Ezekkel szemben
létezik az ún. oktrojált alkotmány, amit ural-
kodói akarat, vagy valamilyen diktatórikus
hatalmat gyakorló csoport fogadtat el pusz-
tán erõszakra támaszkodva, ilyen volt az
1849. március 4-i olmützi osztrák alkot-
mány, amit a császár hadseregének fegyve-
res erejére támaszkodva adott ki.

A polgári forradalmak (és függetlenségi
harcok) eredményeként születtek az egy
okmányba foglalt ún. kartális alkotmányok,
mint az USA 1787. évi, vagy az 1791. évi
francia stb. alkotmányok. Ezzel szemben
azokat a polgári átalakulás során született
alkotmányokat, amelyeket a kartális alkot-
mányokkal ellentétbe nem foglaltak egyet-
len okmányba, kartába, azokat történelmi
alkotmánynak nevezzük, ezek alkotmányos
szabályokként törvények és rendeletek
összességébõl állnak. Nota bene a magyar
jogtörténetben történelmi alkotmány a neve
az ezer éves magyar alkotmánynak, noha
az magába foglalja az 1848–49. évi polgári
átalakulás elõtti és az 1848–49-ben, illetõleg
1867–68-ban éppen a polgári átalakulás
miatt hatályukat vesztett régi törvényeket is
mint alkotmánytörténeti örökséget.

Mind a polgári kartális, mind a történel-
mi alkotmányoknak közös vonása, hogy
meghatározzák az államformát, a hatalmi
ágakat elválasztják úgy, hogy a képviseleti
szerveknek elsõbbségük van a végrehajtási
szervekkel szemben, a képviseleti szervek
jogkörébe tartozik a törvényhozás, megte-
remtik a népképviseletet, a törvények el-
sõdlegességét a többi jogszabályhoz viszo-
nyítva, az állampolgári jogegyenlõséget, az
emberi jogok alkotmányos kodifikálását. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a középkor-
ban is elõfordult, hogy a feudalizmus idején
kartális alkotmányhoz hasonlóan egy ok-
iratba (kartába) foglaltan fogalmazták meg a
legfõbb jogok összességét, ilyenre két
klasszikus példát szoktunk emlegetni, 1215-
bõl az angliai Magna Charta Libertatum-ot
(szabadságokról szóló nagy oklevél) és
Magyarországról 1222-bõl az Aranybullát.
Mindkettõnek a célja a nemesség jogvédel-
me a királlyal szemben, továbbá a király ha-
talmának, kormányzati módszerének körül-

határolása, legfõképpen azonban a királyi
önkénnyel szemben az ellenállási jog biz-
tosítása. 

Történelmi alkotmányunk,
a vérszerzõdéstõl 

A magyarság nemzetségi és törzsi kötelékek
között valós vagy vélt vérrokonsági össze-
tartozás alapján állva is pontosan, a szokás-
jog törvényei által szabályozottan élt, anar-
chiáról szó sem lehetett. A kazár, majd
bolgár-török birodalomból önállósodva 851-
ben Levédiában törzsszövetséget alkotott a
magyarság akkor, amikor újabb hazát, Etel-
közt kívánta birtokba venni. A törzsszö-
vetség ünnepélyes megkötése vérszerzõdés-
sel történt, amit Anonymus: Gesta Hungarorum
címû írása hagyományozott az utókorra, ami a
magyarság elsõ alaptörvénye. Hét törzs:
Tarján, Jenõ, Kér, Keszi, Nyék, Megyer és
Kürtgyarmat képviseletében a hét törzs-
fõnök, más néven vezér: Álmos, Elõd, Ond,
Kond (Kend), Tas, Huba, Töhötöm (Tétény)
kötött úgy, hogy vérüket egy edénybe csor-
gatták, a közös vért összekeverve, a közös
õstõl, az egy vérbõl származást, fejezték ki.
(E neveket Bíborbanszületet Konstantin csá-
szár megörökítette.) Ez a különlegesen erõs
fogadalomtétel az eskü egy formája volt.

A szerzõdést öt pontból állt: l. Vezérnek
Álmost választják és nemzetségébõl szárma-
zó utódai fogják e tisztségben követni, amíg
csak lesznek. 2. A közös szerzõképesség.
Amit a szerzõdõ felek közül valamelyik,
vagy néhányan szereznek, azt a többiekkel
megosztják. 3. A vezéri tanácskozó testület-
ben való tagsághoz és a törzsszövetségi mél-
tóságviseléshez való jog. 4. Hûtlenség ese-
tén egységes fellépés a hûtlen ellen (a hût-
lennek vére folyjék). 5. Ellenállási záradék. 

Anonymus írta le a vérszerzõdést 1200
körül keletkezett Gesta Hungarorum címû
munkájában akkor, amikor a késõbbi köz-
nemesek, akkor még királyi servienseknek
nevezett népes, a királyi hadsereg zömét al-
kotó társadalmi rétege, jogai kiterjesztéséért
küzdött, amit 1222-ben az Aranybullában el
is ért. Feltételezik, hogy Anonymus a ser-
viensek és a királyi önkény ellen fellépõ
tényezõk követeléseit is alátámasztotta a
vérszerzõdés leírásával.

A második honfoglalás (895) után egy
fél évszázad múlva elõbb a keleti keresz-
tyénség terjedt a magyarok között, a gyula,
a horka és Ajtony vezér keleti keresztyén
lett. Géza (nagy)fejedelem a maga részérõl a
történelmi viszonyok változásával a nyugati
keresztyénséget vette fel és annak terjeszté-
sét segítette elõ egy missziós püspök útján.
Fia és utóda, István (nagy)fejedelem királyi
címet és koronát kapott Rómából a császár
egyetértésével a pápától, ezzel a Nyugat
elismerte az önálló keresztyén magyar
királyságot. István maga és utódai számára
apostoli jogot is nyert, hogy kiépíthesse
érseki vezetéssel az önálló magyar egyház-
szervezetet és megindult a magyar keresz-
tyén alkotmányos jogfejlõdés. I (Szent)
István áldott emlékezetû elsõ királyunk és
utódai alatt a magyar társadalom a nyugati
feudalizmus szerkezetét vette át és a törvé-
nyek is tükrözték ezt az átalakulást. 

Mérföldkövet jelentõ alkotmánytörté-
neti törvényt képezett a II. András (1205–
1235) által 1222-ben kiadott Aranybulla. Van
hiteles másolata 1351-bõl, amikor is I. (Nagy)
Lajos király oklevelébe másoltatta, kiegé-
szítõ rendelkezésekkel látta el és meg-
erõsítette. 

A magyar alkotmányosság története (1.)

Mérföldkövet jelentő alkotmánytörténeti törvényt képezett a II. András által 1222-ben kiadott Aranybulla
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Melius 11 év alatt 43 nyomtatott mûvet je-
lentetett meg, fõleg Debrecenben. Negy-
vennegyedik könyvét 1578-ban, tehát halála
után 6 évvel adta ki Kolozsváron az akkor
már özvegy Heltai Gáspárné Herbarium cí-
men. Ez az elsõ magyar nyelven, magyar
nyomdában megjelent orvosi füvészkönyv,
ami 629 gyógynövény leírását, elõfordulási
helyét írja le, és azt, hogy a növény mely ré-
sze milyen drogot tartalmaz, azt hogyan
kell kinyerni és milyen betegségre miként
alkalmazni. A gyógynövények latin, majd
német neve után 5-15 magyar nevét is fel-
sorolja egy-egy növénynek. További kéz-
iratban maradt munkái a XIX-XX. század-
ban jelentek meg, de jó néhány munkája
maradt kéziratban, legnagyobb részük el is
veszett. 

Számos hitvallási, és hitvitázó irat mel-
lett megalkotta és megjelentette az 1567. évi
alkotmányozó debreceni zsinaton elfoga-
dott református törvénykönyvét, írt ima-
könyvet, énekeskönyvet s szinte a teljes
Szentírást lefordította. Ahogy haladt a bib-
liafordítással, úgy adta ki azokat külön-kü-
lön kötetekben. Négy kötet bibliafordítást
úgy jelentetett meg, hogy az azok alapján
tartott prédikációit is közölte bennük. Az
Újszövetséget önálló kiadványban nyomat-
tatta ki 1567-ben, amibõl azonban sajnos ed-
dig egyetlen példány sem került elõ. Melius
bibliafordításai magyarázatosak, a prédiká-
ciót nem tartalmazókat magyarázó széljegy-
zetekkel látta el. Melius néhány könyve a
XIX-XXI. században új kiadásban, voltak
amelyek facsimile kiadásban jelentek meg.

Váradi ház, csatári szõlõs

Rövid élete során Melius Debrecenben csa-
ládot alapított és tisztes vagyonra tett szert.
Feltehetõen 1561-ben vette felségül Kis
Erzsébetet, Bocskai György kismarjai
gazdatisztjének, Kis Jakabnak a lányát. Deb-
recenben Melius két házat és egy szõlõt bir-
tokolt. Egyik háza a Hatvan utca és a Múze-
um utca sarkán állt a mostani ún. püspöki
palota helyén, ablakának rácsára nõtt a má-
ig meglévõ, fává alakult és ezzel botanikai
ritkaságnak számító lícium (Lycium halimi-
folium) bokor. A másik háza a Péterfia ut-
cán volt. Szõlõje a (Szent) Miklós utca végén
lévõ szõlõskertben feküdt. Volt még na-
gyobb földbirtoka Szatmár vármegyében
Gebe, Nyírmeggyes és Mátészalka határá-
ban, ezeket eladta Báthory Miklósnak. Fele-
ségének két szõlõje volt a Bihar vármegyei
Csatáron. 1566-ban a gyulafehérvári hitvita
után kapott János Zsigmondtól egy diplo-
mával Nagyváradon egy házat a hozzá tar-
tozó szõlõvel. Ennek jövedelmébõl köteles
volt a debreceni nyomdát fejleszteni. Két
lánya közül az idõsebb, Anna Piskóthi Mik-
lós lelkészhez ment feleségül, míg kisebbik
lánya, Dorottya az ismeretlen foglalkozású

Kovács Mihály neje lett. 1593-ban a debre-
ceni városi tanács elõtt a két lány anyjukról
mint elhunytról emlékezik bizonyos va-
gyonjogi felmérés során. Maga Melius 1572.
december 15-én hunyt el. Kálvinhoz hason-
lóan halála közeledtét érezve magához hí-
vatta paptársait és a városi tanácsot és elbú-
csúzott. Temetése másnap történt. Sírhal-
mára egy feliratnélküli koporsó formájú kö-
vet helyeztek, amit 1908-ban megtaláltak,
de alatta emberi maradványokat nem leltek.
(Vége)

CS. J.

Melius Juhász Péter élete (3.)

Méliusz írt imakönyvet, énekeskönyvet s szinte a
teljes Szentírást lefordította

kért a feltámasztott Jairus fõpap kislányá-
nak. A sokaságot, amely egész nap hallgatta
tanítását, nem engedte el éhen a pusztából.
Errõl tanúskodnak kenyércsodái. Feltáma-
dása után is megrémült tanítványainak
asztalához ült, és éppen õ törte meg és adta
a kenyeret, mint nagycsütörtök estéjén, az
õsi páska-bárány ünnepének elõestéjén.

Krisztus, Isten küldöttje a mindennapi
kenyeret imádságunk tárgyává avatta (Mt
6,11). Ezzel is kifejezte, hogy a kenyérért
nem elég dolgozni, azért imádkozni kell.
Ebben az imádságban a kenyér „mértékét”
is meghatározta. Nem halmozott, tárolt,
holnapi kenyér kérésére tanít, hanem a
„mindennapi” kenyérért való könyörgésre,
amely a „ma” kenyere. Nekünk mindennap
szükségünk van kenyérre, a ma kenyerére,
mert nem biztos, hogy holnap, testi létünk
állapota és állaga szerint, fogyaszthatunk-e
még kenyeret. Ezért kéri a bölcs Agur alá-
zatos kérésében, hogy Isten ne adjon neki
sem gazdagságot, sem szegénységet, hanem
„táplálj engem hozzám illendõ eledellel”
(Péld 30,8).

A kenyér magasztos, páratlan értéke az
által lesz nyilvánvalóvá, hogy a közénk érke-
zett mennyei Követ, Krisztus az „élet ke-
nyerének” nevezi magát (Jn 6,48-56). János
evangélista bizonyságtételében az „én va-
gyok…” mondásokban, Krisztus önmagát
mutatja meg a mindenkori embernek (8,12;
10,11,14; 11,25; 15,1.5). Nem hasonlítja ma-
gát, hanem isteni lényét tárja fel, azokkal az
ajándékokkal, amiket hozott a mennybõl.
Amikor kijelenti, hogy Õ az „élet kenyere”,
azt akarja tudomásunkra hozni, hogy a
mennyek országából életet hozott és örök
életet ad, amikor Megtartónkként jött el
hozzánk. A bûn miatt az embernek csak
puszta léte van, de karácsony óta van, lehet-
séges igazi élete Krisztus ajándéka nyomán.
A kenyércsoda eseményei után éppen erre
tanítja, hallgatóit, hogy Õ az igazi, életet adó
kenyér, aki a mennybõl szállott alá, ha valaki
eszik ebbõl a kenyérbõl, él örökké (Jn 6,53-55).
Nem amolyan titokzatos, misztikus szavak
ezek. Egyszerûen az embernek Krisztussal
való közösségérõl van szó. Arra az organikus
kapcsolatra utal itt Krisztus, ami fenn áll,
testi értelemben, az ember és a kenyér
tápláléka között. Azt jelenti: Krisztussal élni,
közösségében lenni. Az Ige és az imádság
munkálja ezt a közösséget, amely itt a földön
Isten országának és az örök életnek záloga.

Az új kenyér, mindennapi eledelünk fa-
kasszon igazi hálát szívünkben. Magasz-
taljuk Urunkat, Istenünket, aki eledelt ad,
eddig is megtartotta egészségünket, életün-
ket. Ez a tudat irányítson napi munkák ide-
jén. De vegyük észre a mellettünk élõ szû-
kölködõket is, adjunk testvéri szívvel a min-
dennap kenyérbõl mindazoknak, akik nél-
külöznek öregségük, vagy testi gyenge-
ségeik miatt. Adjuk ezt jó szívvel, hálaadás-
sal, hiszen mi is azt naponként ajándékba
kapjuk kegyelmes Atyánktól.

MINDENNAPI KENYERÜNK
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

PATAKI ISTVÁN

érkezés
Tüzes Bálint halálára

sánta a halál.
ahogy biccent,
kaszája megbillen vállán.

szemében szürkés fény.
pislog, hunyorog, 
ahogy botorkál feléd.

jöttél, te kivénhedt rém,
te magányos senki?! –
velem a kezdet és a vég
engem õ tanított lenni
én most is õt kérdezem…

és álltál a kapuban
délcegen.

2013. június 9.
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Tüzes Bálint nyugalmazott magyar-
tanár, újságíró, költõ decemberben
töltötte volna be 63. életévét. Egy vele
készült interjúval emlékezünk reá. 

– Tõsgyökeres váradi vagy?
– Azzá lettem. Váradon születtem, de a

tõ és a gyökér különbözõ helyekrõl került
össze. Édesapám Kolozsvárt született. Édes-
anyám pedig zágoni, Mikes Kelemen szülõ-
falujában volt református lelkész anyai
nagyapám.

– Õk az idõk során váradiakká lettek?
– Váradiakká lettek mind a ketten. Az

egyetem elvégzése után elõször Bihardió-
szegre kerültek. Onnan Váradra. Mind a
ketten itt haltak meg.

– Milyen emlékek kötnek a városhoz?
– Csak kellemes! Egyrészt az, hogy

szabadon használhattam az anyanyelve-
met. Mindenhol, mindenkivel magyarul
tudtunk beszélni. Másodsorban, ilyen kö-
zegben az emberre jobban ráragad a román
szó is. Én román iskolában soha nem
jártam, viszont irodalmi fordításaim is
vannak románból. A másik, ami a régi
Váradot felidézi, az, hogy mennyire tiszta
volt. Ezt értem az utcákra és az emberek
belsõjére. Valószínûleg persze, akkor is
voltak kétes elemek, lumpenek, zsebtol-
vajok, de ezeket nem érzékeltük.

– Milyennek látod a jelenlegi Nagy-
váradot? Ha görbe tükröt állítunk a város
elé, mit látunk benne?

– Nem kell ahhoz görbe tükör. Azt lát-
juk, amit nap mint nap megélünk. Zsúfolt-
ságot, káoszt, feltúrt utcákat. Szürke embe-
reket. A díszletek megmaradtak a régi Vá-
radból, csak sokkal kopottabbak, sokkal
szürkébbek. Az ég sem annyira kék már...
Viszont... elmondhatok egy verset?

– Egy kis háttérmagyarázat az olvasónak:
valahányszor találkozunk, egy-egy új verssel
fogadsz. Reméltem, ezúttal is így lesz.

Itthoni tavasz

Világ tetején ülök.
Alattam talaj.
Fent felhõ, s az ég.
Lent a folyó, s a város.
Áldott föld.
Maroknyi Várad
Noha nagy.
Örök föld.
Hol ember elõtti
Csöndbõl üzennek
Bimbózó magnóliák,
Illatuk lobogón hirdeti
Mindnek: reánk
Már hiába támad a tél.

– Azt mondják a váradiakról, hogy
nagy lokálpatrióták.

– Nem vagyunk mi lokálpatriótábbak
egy élesdinél vagy egy margittainál, vagy
egy brassóinál. Magyarnak lenni, ez kinek-
kinek a bõrén fáj. Erre nincs egy általános
meghatározás. Tény, hogy nem használhat-
ja az ember az anyanyelvét tizedannyira
sem, mint amennyire mi használhattuk az
ötvenes években, a mi gyermekkorunkban.
Ez a város azonban toleráns és szélsõségek-
tõl mentes. Itt még tettlegességig nem fajul-
tak a dolgok. Nem dobálóztak sem kõvel,
sem kenyérrel. Esetleg szóban sértegetik
egymást az emberek. De csak egy adott
pontig. Itt a bennszülött románság legalább
két nyelvet beszélt, és úgy ahogy, kézzel-
lábbal, ha nem is tudta, de megértette ma-
gát. A jövevényekkel, a betelepítettek értel-
mesebbjével sincs gond. A kilencvenes évek
elején, amikor nagy Vatra-hisztéria volt, az
egyik kolléganõm, aki a hegyeken túlról jött
ide, azt mondta: ne félj semmit Bálint! Ha a
magyar Vatra jön, én bújok a nadrágod
mögé, ha pedig a román Vatra, elbujtatlak a
szoknyám alá.

– A Ki kicsodában tanárként és újság-
íróként vagy feltüntetve. Hol marad a sor-
ból a költõ?

– Ez magánügy, nem közügy. A szak-
mát ismerem, de a költõ abból él, hogy
költõ. Ha egy félig tele vagy félig üres pohár
vízrõl kell beszéljen, arról antik versformát
vagy hexametert tud írni. Én nem. Én csak
azt írom, amit a bõrömön érzek.

– Sokan fordítva járnának el.
– Nem érdekel, hogy más hogyan csi-

nálja – mondta Ady Endre. A szakmát tu-
dom. Mind a tanárit, mind az újságíróit,
mind a poétait. De jogosítványt a pedagó-
gus pályán szereztem. Immár 25 éve ezen
teszem a dolgomat. Más, aki már két rímet
összeüt, és költõnek mondja magát, ám
legyen. Én ilyen költõ nem leszek.

– Nyugalmazásodig magyar nyelvet és
irodalmat tanítottál. Miben más, miben
több anyanyelvet tanítani, mint például
franciát?

– A magyar egy átadó szakma. Átad egy
kultúrát, egy zsák kincset, de úgy, hogy egy
zsák homok is oda van téve mellé. Mind a
kettõt a gyerek kezébe nyomja. Õ pedig
vagy összekeveri, vagy szétválasztja õket. A
nyelv megtartó erõ volt nekünk évezrede-
ken át a Kárpát-medencében. Azt kell tuda-
tosítani a gyermekben, hogy mi mindenre
jó ez a nyelv. Ez a nehezebb és ez a szebb. 

– Ebben a sajátos kisebbségi sorsban
mennyire kihívás mindezt elérni? 

– A régi ántivilágban, a Ceausescu-rend-
szerben is tanítottam már. Akkor fogalma-

zódott meg bennem egy tanári credo, hogy
általános iskolában tanítsak, hogy ne nekem
kelljen líceumi tanárként helyrehozni azt,
amit más kolléga elrontott, hanem én vezes-
sem be a gyereket a nyelv és az irodalom
összefüggéseibe. Akkor alakult ki a credóm,
hogy négy év alatt a gyermeket meg kell ta-
nítanom helyesen írni, soha ne aludjon úgy
el este, hogy nincs egy nyitott könyv a ke-
zében. És ne én szabjam meg, hogy mit ol-
vas, hanem õ. A harmadik, hogy járjon szín-
házba és templomba. Mert hol hallhattunk
szép szót a 80-as évekig? A templomban és
a színházban. Számon kértem a gyermektõl,
hogy a háziolvasmányos füzetében legyen
meg a látott darab cselekménye, és ami
ennél is fontosabb: a véleménye.

– Beszéljünk még egy kicsit a „magán-
ügyedrõl”, ahogy a költészetet nevezted.
Amikor több évvel ezelõtt megjelent ön-
álló versesköteted, azt mondtad, nem lesz
több. Nem gondoltad meg magad?

– Nem gondoltam meg magam. Azóta is
írok verseket. Igaz, ebbõl nem tudnék
sarokházat venni. Antológiákban, folyóira-
tokban megjelennek, de nekem „a kötetem”
marad az a 33 vers, ami abban benne van.
És akit érdekel, például téged, öcsém, mert
te fiatalabb vagy, halálom után jó pénzeket
bányászhatsz ki belõle, ha végignyálazod az
összes erdélyi és magyarországi folyóiratot
és összegyûjtöd a verseimet.

– Egész életedben izgó-mozgó ember
voltál. Ebben betegséged sem akadályoz.

– Amennyire tõlem telik izgek és moz-
gok. Ahogy Babits mondja a Jónás imájá-
ban: amíg rossz gégémbõl telik. Szeretek ott
lenni, szeretem rajta tartani az ujjamat
annak a dolognak az ütõerén, ami éppen
foglalkoztat.

– Sokszor emlegetjük Váraddal kap-
csolatban Adyt és a Holnap társaságot. De
vajon lesz-e holnapja is a mai Váradnak?

– Hogy mennyire van Váradnak hol-
napja, azt csak a Mindenható tudja. De,
hogy tegnapja van, az biztos. De nem sza-
bad csak ebbõl a tegnapból élni. Nem sza-
bad alámerülni, csak ezzel foglalkozni, mert
akkor nem vesszük tudomásul, hogy ez a
város elindult valamerre.

F. T.

Nem szabad csak a tegnapból élni 

TÜZES BÁLINT 1951–2013. Igazi ökume-
nikus nyitottság jellemezte Várad katolikus
költőjét, amit az is példázott, hogy számos
református lelkésszel ápolt barátságot.
Örmény gyökerei mellett zágoni református
pap nagyapját is büszkén emlegette.
Hiányozni fog Váradnak, kortársainak,
barátainak és olvasóinak tisztánlátó
gondolkodása, az élet esszenciáját jelentő
„tollbamondott” versei. Emléke legyen
áldott. A szerk.
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A presbiteri rendszert a reformáció korában
sem Luthernek, sem Melanchtonnak, sem
pedig a németajkú Svájc hitújítóinak nem
sikerült életre hívniuk, jóllehet, rendelkez-
tek erre vonatkozó elképzelésekkel és
programmal.

„Egyháztörténeti tény, hogy a világon
elõször Kálvinnak sikerült az újszövetségi
értelemben vett »vének tisztét« a gyakorlat-
ban átültetnie” – állapítja meg a nemzet-
közileg nagy tekintélyre szert tett „Vallás a
történelemben és a jelenben” (Die Religion
in Geschichte und Gegenwart, rövidítve
RGG, Tübingen, 1961, III. kiadás) címû
lexikon V. kötetében W. Jannasch. Kálvin
egyházi rendtartásában a pásztorok és
doktorok mellett a „vének”, a presbiterek
töltötték be a legfontosabb szolgálati tisztet.
E három csoport tagjai alkották Genfben a
konzisztóriumot vagy egyháztanácsot, amit
késõbb presbitériumnak neveztek el. A
presbiterek száma Genfben eredetileg 12
volt. Az egyház vezetésében a lelkészekkel
együtt volt szerepük.

„Az egyház kormányzói véleményem
szerint a nép közül választott vének voltak,
akik a püspökökkel együtt az erkölcsökre
való felügyeletet és a fegyelmi ügyeket is
gyakorolták. Mert másképp nem is lehetne
értelmezni Pálnak ezen mondását: aki
elöljáró, szorgalmatossággal járjon el (Róm
12,8). Megvolt tehát kezdettõl fogva min-
den egyes egyháznak a maga tanácsa, mely
kegyes, tekintélyes és szent férfiakból állott,
s ennél volt az ítélkezés joga a bûnös
megjavítására…” (Kálvin János: A keresz-
tyén vallás rendszere, IV. könyv, III/8).

A presbiterek fontos tennivalója Kálvin
szerint tehát a gyülekezeti élet tisztasá-
gának, rendjének felügyelete, továbbá a
családlátogatások szervezése és végzése. 

Genfben minden csütörtökön a kon-
zisztórium elé idézték, nem ritkán elõállít-
tatták a rendetlenkedõket, s Kálvin mértéke
szerint ilyenek bõven voltak. Így az italo-

zók, a pletykálkodók, az uzsoraszedõk, a
veszekedõk, a kártyások és tivornyázók.
Még azok is kaptak idézést az egyháztanács
elé, akik a templomba járást elmulasztották,
vagy megrestültek a házi bibliaolvasásban!
A testület az ilyeneket megintette, s megja-
vulásuk érdekében nem ritkán súlyosabb
ítéletet is hozott. Kálvin azonban arra is
emlékeztette az egyháztanács tagjait, hogy
ne annyira a jogi szigorra, mint inkább a
lelkigondozói bölcsességre és tapintatra
tegyék a hangsúlyt: „Ne legyen az eljárás
annyira szigorú, hogy abból csak a
kényszerítést érezzék ki; a büntetés semmi
más ne legyen, mint üdvösségre vezérlõ
eszköz, mely által a bûnös ember visszatér
Urához.”

A kálvini irányú protestantizmus által
elterjesztett genfi egyházrend két fontos,
nagyhatású következménnyel járt – álla-
pította meg J. Staedtke: „Kálvin Genfje és a
politikai szabadság létrejötte” címû érdekes
reformációtörténeti tanulmányában: 1.)
gyakorlatilag feloldotta a középkori egyház
sákramentális szerkezetét és dogmáját,
amely hierarchikus különbséget tett a
papság és a világiak között; 2.) a kálvini
egyház alapelvévé a Lélek uralmát tévén,
feloldotta az állam és az egyház áldatlan
összefonódását.

Ez a két gyakorlati követelmény kezdett
megvalósulni Európában ott, ahol Genf
után elõször elterjedt a presbiteri rendszer
és szemlélet. A területileg illetékes presbi-
tériumok rendszere elõször a franciaországi
és a rajna-pfalzi reformátusok között jelent
meg, az 1500-as évek második felében.
Történelmi érdekesség, hogy Kelet-Euró-
pában elõször a lengyel-litván reformátusok
között alakult meg szervezett formában
presbitérium, az 1570-es években. Hazánk-
ban az elsõ református presbitériumot
Kanizsai Pálfi János szervezte meg 1617-ben
Pápán. 

BÉKEFY LAJOS

Tudjuk-e magunkról?

PÉTER CSABA

Mi szükséges a jó
presbiteri munkához? (6.)

Különösen a karácsonyi és a húsvéti ünne-
peket megelõzõ idõszakban nagyon sokan
igénylik a betegúrvacsorát. Vannak azon-
ban olyan határok is, amelyeket nem lehet
túllépni. Nagyobb városi gyülekezetekben a
két nagyobb ünnep körül a betegúrvacsorát
igénylõk száma néha a 100-at is megha-
ladja, és ezt csak gépiesen lehet teljesíteni. A
körzetét ismerõ és jól gondozó presbiternek
oda kell figyelnie arra is, hogy ezt ne csu-
pán kényelembõl, vagy egyéb ki nem mon-
dott okokra hivatkozva vegyék igénybe a
hívek. Ennél fontosabb azonban az, hogy
ezt ne tekintsék utolsó kenetnek, és amikor
a lelkészt elhívják, már csak imádkozni tud
a haldokló ágya mellett. Tudatosítani kell,
hogy a lelki orvosságra, az örökéletre való
táplálékra mindenkinek szüksége van, és ha
kérik a betegúrvacsorát az még nem a véget
jelenti.

2.2. Törvény. Olyan fejezet ez a presbiter
életében és szolgálatában, mely minden-
képpen kétélû fegyver. Kétélûségét elsõ-
sorban abban kell látnunk, hogy egy irány-
ban megszabja az ember életének minden
pillanatát, másik irányban veszélyes farize-
izmusba csaphat át. Ezt elkerülni csak a tör-
vény igaz ismeretével és betartásával lehet.
Ez a törvény azonban nem lehet idegen
törvény. Nem úgy kell engedelmeskedni
neki, mint egy terhes, senki által nem kívánt
rendelkezésnek, utasításnak, hanem úgy,
mint a MI TÖRVÉNYÜNKNEK.

Nem idegen hatalom adja a mi elnyo-
másunkra, hanem a minket szeretõ ÚR a mi
felemelkedésünkre. Ezért kell a törvényrõl
mindkét szövetség vonatkozásában beszél-
nünk: Tízparancsolat és a Szeretet kettõs
törvénye. HK 3., 4., 5., 92–115.

2.3. Imádság. A presbiteri gyûlés imád-
sággal kezdõdik és azzal is végzõdik. Ennek
azonban nem szabad kizárnia, helyettesí-
tenie a presbiter egyéni kegyességi életét.
Ezzel azt is tudatosítani lehet, hogy a tanács-
kozások nem egyszerû eszmecserék, nem
egymásra és önmagukra való figyelés, ha-
nem a szolgálatra elhívó, elküldõ Úr köve-
tése. Ennek kell megnyilvánulnia az egyéni
kegyességben, de a családi életben is.

Nem számít szektásodásnak, sem a lel-
kész ellen elkövetett véteknek az, ha a bete-
get vagy a rábízott családokat meglátogató
presbiter imádkozik, esetleg együtt imádko-
zik a családdal. Ez része annak a puritán ke-
gyességnek, annak a közösségi életnek,
melyre Krisztus Urunk hívott el mind-
annyiunkat. Õ maga tanított meg minket
imádkozni.

Ha a presbiter nem tud szabadon, és
hangosan imádkozni, bõséges szakirodalom
és példa áll rendelkezésre, melybõl válo-
gathat. HK 116–129.

Radványi Károly grafikája
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Pár héttel ezelõtt egy érdekes kéréssel érke-
zett hozzám egy fiatal pár, szeretnék, ha én
tartanám az egyházi esküvõi szertartást az
erdõdi vár udvarán. Félve kérdeztem meg,
hogy mindezt románul szeretnék? Igen, sõt
reformátusok akarnak lenni, mert õk már a
népszámláláskor reformátusnak vallották
magukat, ugyanis ez a vallás áll hozzájuk a
legközelebb. Azt feltételeztem, hogy engem,
a puritán, amerikanizmushoz közelebb álló
papot akasztották le a szögrõl, és már csak
ez hiányzott a tökéletes esküvõhöz. No, de
annak rendje és módja szerint jegyes be-
szélgetésre hívtam a párt.

A görcsösen indult beszélgetés során
hamar kiderült, hogy már régóta forr ben-
nük az áttérés gondolata. Az ortodox vallást
nem érzik magukénak; füst, gyertyák,
titokzatosság helyett tiszta és egyszerû,
érthetõ igét szeretnének. Egy idõ után azt
vettem észre, hogy ott áll elõttem két lel-
kileg borzasztóan éhes ember. Hát akkor el
is kezdtem az „etetést tejnek italával”, mint
Fülöp a szerecsenországi komornyiknak,
(ApCsel 8,26-40) úgy adtam át hitünk sum-
máját, az én igen szerény román tudásom-
mal. Meg is kérdeztem, úgy kétórányi be-
szélgetés után: Hiszitek-e, hogy Jézus
Krisztus a ti személyes Megváltótok, és
egyetlen közbenjáró az Atya és köztetek?
Azt mondták: Igen! Mondom, akkor ti tisz-
tára reformátusok vagytok! Az jó! – tört ki
belõlük az ujjongó öröm, és hiszem, hogy
ugyanazt érezték, amit az emmausi tanít-
ványok Jézussal való két órán át tartó
beszélgetés után. 

Érettségi diplomámon szerénykedõ
ötös román írásbelimmel készültem az eske-
tésre, mint a teológus, aki elõször prédikál.
Hamar eljött a nap, Isten segítségével min-
den rendben lement, a násznép reformá-
tusai büszkén ki is húzták magukat, min-
denki örült, no, de mi lesz ezután?

Mi lesz veletek ezután, kedves Alida és
Alex? És mi lesz a közben elrománosodó
református hívekkel? Vakok vagyunk, ha
nem vesszük ezeket észre. Vagy rábízzuk
õket a neoprotestánsokra? Örülnének neki.
Skizofrén állapot-e az, hogy román is és
református is? Szeretném, ha elgondolkoz-
nánk ezen egy kicsit.

Egyik barátom megjegyezte, hogy ed-
dig azt gondolta, nincs átjárás a kettõ kö-
zött, az ortodox az román, a református az
magyar, de vajon a felekezetek közötti át-
járhatóság lesz a nemzetek közötti megbé-
kélés kulcsa? Isten tudja! Mindenesetre
elgondolkodtam egy kicsit a témán. Refor-
mátus fejedelmeink annak idején mindent
megtettek azért, hogy a románok is
anyanyelvükön olvassák a Bibliát és a Kátét.
No, de mi történt azután? Mindenestre a
nagyjaink, mint Imre Lajos, Makkai Sándor

és Ravasz László, a trianoni nemzeti tra-
gédia után, erõst a fejükhöz kaptak, mond-
ván, hogy az erdélyi református egyház
elhanyagolta misszió hivatását a románok
felé, ugyanakkor kijelentették: a nemzeti
kérdés nem olthatja ki az evangéliumot. Sõt
az is megfordult a fejükben, hogy nem-e
Isten emiatt való büntetése az, amit el kell
szenvedniük? Talán más lett volna minden,
ha a románokat is reformálják? Ki tudja?
Késõ volt? Még most sem késõ!

Mielõtt valaki lenemzetárulózna, utalnék
magyarságom egyik alapigéjére, alaptörté-
netére is a Bibliából: Sokat tanultam a ka-
naneus asszony történetébõl (Mt 15,21-28),
amelyben Jézus elmondja, hogy õ Izrael
fiaihoz jött, de végül meggyógyította az
asszony leányát. Én is tudom, hogy magyar
vagyok, Isten ajándéka ez nekem, de ha
más nemzetiségbõl kérik tõlem az Élõ vizet,
nem tudom nem továbbadni. Szerintem,
csak akkor okoz gondot nekünk ez az
egész, ha nincsenek helyén a dolgok. Nem
szabad hivatásunkat kultúrkeresztyénség-
gé, csak hagyományõrzéssé leszûkíteni, sõt,
szerintem, csak úgy tudunk igaz magyarok
lenni, ha igaz krisztusiak vagyunk. Enélkül
csak féltéglával mellveregetõ magyarkodók
leszünk.

Mindenesetre úgy gondolom, hogy
csak nyerne az egyház azzal, ha megszólíta-
ná a román ajkú testvéreket is, mert Péter
apostollal együtt tudom én is azt mondani:
„Bizonnyal látom, hogy nem személyválo-
gató az Isten, hanem minden nemzetben
kedves Õelõtte, aki Õt féli és igazságot cse-
lekszik.” (ApCsel 10,34-35) Az ezen való gon-
dolkodásunk is szeretetben menjen végbe! 

RÁCZ ERVIN

Impressziók 
a Szentháromság-
vízesésnél
Olvasásra ajánlom a 133. Zsoltárt és a Jn 7,37-
39-et.

Lassan megérkezünk… A fák mögül lassan
elõtûnik a vízesés egyik ága… A középsõ…
Hangja átjár mindent… 80 méterrõl zuhog
alá a víz… Fenséges látvány. Nézem az itt-
ott álló embereket… Arcok, mosolyok,
csodálkozás és valami különös együttlét
érzése érint meg. Nézem a vízesést… Áron
szakálla jut eszembe… Az alácsorgó olaj…
A látvány még a „fagyos szenteket” is
megolvasztja.

Szólnak. Hova álljak? Ide erre a szik-
lára?… Nem… Még feljebb… Ott jó. Ha ki-
nyújtanám, a kezem talán beleérne a víz-
esésbe. Mikrofonpróba! Az emberek figyel-
nek… Vajon hallanak engem? A „hazajáró”
technikus int… Minden rendben. Jézusnak
nem kellett mikrofon azon a napon. Kiál-
tok… Hallanak… és figyelnek. Kicsit szé-
gyellem magamat… Milyen kishitû vol-
tam… Nem tudom túlkiabálni a vízesés
hangját… Nem is kell… Mert nagyon
figyelnek rám… Arcok, szemek, kamerák.
Lopva nézem a vízesés habjait. Íme, az élõ
víz… az élet… Krisztus. Vajon meddig jut
el? A Fekete-Körös a Fehérrel találkozik…
Majd ketten a Sebessel… Majd hárman a
Tiszával... Majd a Dunával.

„Ahol ketten vagy hárman egybegyûlnek”
Mt 18,20. Ott vagyok Én is. Krisztus ott van,
és én ott vagyok? És vajon meddig jut el az
Ige, az üzenet? Megteszi a lelki kilométerek
sokaságát? Eljut egyhez, kettõhöz, három-
hoz az Õ nevében? És õk majd találkoznak
másokkal… Tiszánál… Dunánál… és hoz-
zájuk is eljut? Mi? Az üzenet: összeköt a
víz… a Körös… az élõ víz… Krisztus. Nem
Ádám és Éva… hanem Krisztus! Találkoz-
nom kell azzal, aki összeköt. Zuhog a
vízesés, habjainak hangja a fülemben zúg…
Merre zúgnak hangjai Tiszának, Dunának,
Árpád hõs magzatjai felvirágozának… Virág a
Bibliában… fehér szegfû a sírról… hol
sírjaink domborulnak. A vízesés habjai közé
dobom. Fehér virág… fehér habok… a lélek
fehér?… És a Szentlélek? 

Kovács Krisztián sírjáról volt a virág.
Ismeretlen ismerõs… a lelke ismerõs. Közös
nevezõ… Körösön evezõ… Krisztusban
pihenõ… Imádkozzunk! Kérjük Õt! Isten,
áldd meg a magyart!

SZAKÁCS ZOLTÁN

TOLLVONÁS

Református román vagyok...

A lelkipásztor és a román reformátusok:
Alida és Alex



Napraforgó
A kiságy fölött egy nagy sárga virág forog
körbe-körbe a huzat minden érintésére. Azt
bámulja naphosszat, állandóan hanyatt
fektetve. A két feketére sikerült bogár-szem
már a reggelnek elsõ függönyön átszûrt su-
garainál meglátja a feje fölötti napraforgót,
amelyik pufók arcával azonnal rámosolyog.

Már régóta ébren van a többi „árvácska”
is, fülsiketítõ sírással követelve a tejporban
fõtt rizst, azt a bizonyos nagy-lyukú cumis-
üveget, mely jóllakatja éhes pocijukat. De õ
csak bámul jobbra-balra, nagy, bánatosan
mély szemecskéit forgatva egyik babáról a
másikra, mígnem végül ugyanazon az egy
sárga folton akad meg újra.

Aztán hirtelen kinyílik az ajtó, a dadus
jön be, hogy sorra felvegye õket addig,
amíg tisztába kerülnek a popsik. Néhány
pillanatra csendesedik az óbégatás, mivel
egy kicsit szabadon lehet rugdalózni a
pelenkázó asztalon.

Õ is sorra kerül; megszabadul éjszakai
csomagjától, mely már annyira szívta,
égette hólyagosra pirosodott fenekét. Gyors
mozdulatokkal lekerül róla minden: pisis
nadrág, gumi-pelenka, s az a nagy csomójú
agyonklórozott rongy, mely combocskáit is
elevenig súrolja. Néhány perc múlva ismét
a kiságyban landol, immár félrefordított
testtel, mivel érkezik a cumisüveg. Hirtelen
mindenki bekapja, vigyázva, hogy el ne
mozduljon szájacskájuk róla. Olyan kicsik
ennek a szobának lakói, hogy kezecskéjük
még nem foghatja meg az életet adó
táplálékot. Azonban ha mozgolódnak,
elmozdul szájukból a cumi, kibuggyan és
kifolyik az egész tej, hol az ágyra, hol
nyakukba, hogy aztán ott büdösödjön a
következõ fürdetésig – a jövõ hétig. Van az-
tán sírdogálás utána, de mindhiába: a kö-
vetkezõ etetést korgó hassal kell kivárni.

Napraforgó – mivel már így nevezik egy-
más között a nénik, akik bejárnak hozzájuk –
négy hónapos, és akárcsak a többi baba
csupán három arcot ismer: a két dadáét s a
védõnõjét. A doktor néni, az igazgató néni
havonta egyszer jön be hozzájuk, mivel velük
nincs is sok baj – jó babák mindannyian.

Ismét kicsapódik az ajtó, elveszik szájuk-
ból a cumisüveget, a néni kisiet… Egyedül
maradnak. Néhányan már gõgicsélnek, uj-
jaikat számolják, a plafont lesik, az ágy rá-
csain keresztül egymást bámulják. Aztán fel-
felsírnak, mivel több levegõt nyeltek, mint
tejet. Csikar a hasi, ökölbe szorulnak az apró
kezek s összekuporodnak fájdalmukban. Jól
jönne egy kis büfizés, egy hátsimogatás, de
nincs, ki ölbe vegye, felemelje õket.

Napraforgó még mozdulni sem mer.
Érzi, hogy húzódik tarkóján a haja a rászá-
radt ennivalótól. Hiába vigyázott, csak feje
alá folyt a ragadós tejpor, és most ott sza-
gosodik, ki tudja meddig. De nem fintorog,
már megszokta. Olykor nyaka is, füle is tele
van ennivalóval.

– Aö, öjé, göjé, löjé – szólnak át neki a
szomszédból.

Forog a virág feje felett, a többiek azo-
kat a zörgõket, csengõket csapkodják,
melyeket a rácsok közé kötöttek nekik.

Bohóc, baba, mackó mosolyog rájuk a
sarokból, de oly távol vannak tõlük, meg
sem érinthetik õket. Járóka, hinta áll a szoba
közepén, de kinek? Sok játék, sok tarka
párna, színes függöny s virág mindenütt –
amit csak bámulni lehet az unalomig.

Aztán egy óra múlva meg is unnak min-
dent. Az egyik „árvácska” már hat hónapos,
kevesebbet alszik, körbe-körbe forog a
számára már szûknek bizonyult kiságyban.
Be is veri fejét néhányszor a rácsba, lábát a
lécek közé dugja s elkezd bõgni fájdal-
mában. – Ááá, ááá!

A többiek szolidaritásból vele együtt sír-
nak: – Oáá! Oáá! Csakúgy cseng a 4-es szo-
ba, míg ki nem csapódik az ajtó s bejön mér-
gesen a fekete néni: – Mi ez a bõgés?! – kiált
rájuk, mintha értenék.

De már ismerik a szigorú hangot, a szú-
rós szemet s hirtelen elhallgatnak, mint a
parancsszóra. A dadus benyúl a kisfiúért,
megfordítja az ágyban, cumit dug a szájába.
– Csitt legyen! Utána néz hat pár megszep-
pent szem, visszafojtva a könnyeket.

Nemsokára apró szuszogások, cuppogó
neszek töltik meg a 4-es szobácska csendjét.
Babák, mackók õrzik álmuk s fentrõl egy
napraforgó örök mosolya csitítja õket.

VERES PIROSKA
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Ablak és képernyő

Ki mit olvas?

Vezető Adorjáni László karikatúrái

GONDOLAT-JEL

Hálás emberiség
Az emberek hálátlanok, de az emberiség hálás.
Furcsa kettõssége ez az emberi nemnek. Ha az
egyes ember életét vizsgáljuk meg, mindig
megtaláljuk benne a hálátlanságot valamilyen
formában. Sokszor nyilvánvaló módon, másszor
csak közvetve, de a hálátlanság jelen van minden
emberben. Az emberi természet egyik alapelme.
Ezért aztán hálát csak az igazán nagy emberektõl

lehet kapni. Az emberiség viszont nagyon hálás
minden hasznos dologért. Legyen az bár tudomá-
nyos felfedezés, új gyógyszer vagy szép mûvé-
szet, az emberiség hálája õszinte és nyilvánvaló.
Szobrot emel, megemlékezik. Sokszor éppen ak-
kor, amikor a tudós vagy mûvész, az, aki valami
igazán értékeset adott az emberiségnek, hosszú,
nyomorgó élet után magányosan, szegényen és
elfelejtve meghalt. Mert az emberiség háláját élõ
lélek nem érdemelheti ki, ahhoz meg kell halni.
Mert csak a halál az, ami igazán közkincsé teszi
a tudós tudását vagy a mûvész tehetségét. Ilyen
az emberiség természete. Pazarol.

VISKY ISTVÁN

Szöveg nélkül

Egyházépítés



EGYHÁZMEGYEI KÓRUSTALÁLKO-
ZÓ GYANTÁN. Június 8-án tartotta meg a
Bihari Egyházmegye a kebelébe tartozó
egyházközségek kórusainak találkozóját
Gyantán. Igehirdetéssel szolgált Soós József
Tamás helyi lelkipásztor. A prédikációt
követõen Mikló Ferencz esperes köszöntötte
a megjelent 16 felnõtt- és négy gyermekkó-
rus tagjait. Elsõként a gyantai gyerekkórus
mutatta meg tehetségét, majd a köröstár-
kányi zenekar lépett fel. A várasfenesiek
citerazenekara elbûvölte a résztvevõket,
akárcsak a népes nagyszalontai gyermekkó-
rus. A nap egyik debütáló kórusa a hegy-
közcsatári énekkar volt, majdnem napra
pontosan 80 év hallgatás után mutatta meg
tehetségét, Miklós Spurigán Zoltán karvezetõ
irányításával.

A kórusok bemutatkozása után a közel
ötszáz résztvevõ kivonult a templomkertbe
a gyantai mártírok emlékmûvének megko-
szorúzására, ahol Mikló Ferencz esperes
mondott beszédet. Végezetül a szervezõk
szeretetvendégséggel kedveskedtek, ame-
lyet az iskola udvarán és a kultúrházban
beszélgetéssel egybekötött ismerkedéssel
fogyasztottak el. 

TÓTH ZSIGMOND

SZILÁGYI DOMOKOS SZAVALÓ-
VERSENY BATIZON. A Batizi Református
Egyházközség által június 8-án ötödjére
megszervezett Szilágyi Domokos Szavaló-
versenyen 83 versenyzõ vett részt. Király
Lajos helyi lelkipásztor, valamint a pres-
biterek, nõszövetségi tagok és ifjak, a tõlük
megszokott vendégszeretettel fogadták a
gyermeksereget és az õket kísérõ lelkipász-
torokat, pedagógusokat és szülõket. Tolnai
János patóházai lelkipásztor hozta az ige
üzenetét, tanítva a bölcsességrõl, amit csak
Istentõl kaphat meg az ember. Kovács Sándor
esperes köszöntõjében arra kérte a gyerme-
keket Pál apostol szavaival, hogy mutassa-
nak példát mindenben az életben, hogy
tudjanak világítani Jézus fényével az em-
berek felé. Varga Attila a rendezvény fõvéd-
nöke, az egyházkerület fõgondnoka is
üdvözletét küldte.

Az egykori batizi lelkipásztor fiának,
Szilágyi Domokosnak a versei csengtek föl a
diákok ajkairól, egy kötelezõ és egy válasz-
tott, amit a zsûri türelmesen végighallga-
tott, majd értékelt is. A vetélkedõn megje-
lenõk mindegyike megérdemelt emléklap-
pal, illetve ajándékkal tért haza.

RÁCZ ERVIN

HÁLAADÓ ÜNNEP CSENGERBA-
GOSON. Templomszentelési hálaadó alka-
lomra gyûltek össze a Csengerbagosi Refor-
mátus Egyházközség felújított templomá-
ban június 2-án. Az alig nyolcvan lelkes, de
áldozathozó református gyülekezet, már tíz
esztendeje elkezdte a templomjavítási
munkálatokat és Isten elõtt adott hálát a
felújítás befejezéséért. Az ünnepségen Isten
igéjét ft. Csûry István püspök hirdette.
Kovács Sándor esperes a 42. zsoltárból olvas-
va beszélt a maroknyi gyülekezet vágyáról.
Ahogy a szarvas kívánkozik a hûs forrás-
vízhez, úgy vágytak a gyülekezeti tagok is a
hajlék felújítására, akik új körülmények
között jelenhetnek meg az Úr elõtt. Mészáros
Mihály beszolgáló lelkipásztor megköszönte
a gyülekezeti tagok, a különbözõ egyházi és
világi szervezetek segítségét. A megjelent
lelkipásztorok igei köszöntést mondtak,
azután a gyülekezeti énekkara, a szamosdo-
biakhoz társulva, énekekkel és versekkel
dicsõítette Istent. Ének kíséretében adóztak

a jelenlévõk néhai nt. Fodor Sándor emléké-
nek, aki több évtizeden át (1950–1993) volt a
gyülekezet lelkipásztora, és akinek emléké-
re a családja emléktáblát készíttetett. 

R. E.

ISTENTISZTELET A SZENTHÁROM-
SÁG-VÍZESÉSÉNÉL. Különleges istentisz-
teleti alkalomban volt része annak, aki
május 15-én, pünkösd nagyhetének szerdá-
ján a III. Határtalan Vándortúra keretében
felgyalogolt a Nagy-Bihar csúcs alatti Szent-
háromság-vízeséshez. Több mint 120 sze-
mély indult útnak a Biharmezõ melletti, már
nem mûködõ uránbányától. Az anyaországi,
felvidéki és partiumi résztvevõk, több tévé-
stábbal (Csabatévé, Hazajáró) együtt érkeztek
a vízeséshez, ahol Szakács Zoltán köröstár-
kányi lelkész hirdette Isten Igéjét a Jn 7,37-
39 alapján. Az igehirdetés után a békés-
csabai, tragikus körülmények között nemrég
elhunyt Kovács Krisztiánra emlékeztek, aki a
bihari hegyek szerelmeseként hívta életre a
vándortúrát. Barátai a sírjáról hoztak el egy
szál fehér szegfût, amelyet a lelkész dobott a
zuhogó vízesés habjai közé. Közös imádság
és nemzeti imádságunk eléneklése után a
vízesés alatt egybegyûlt alkalmi gyülekezet
Isten áldásával indulhatott vissza a tábor-
helyre. A résztvevõk egy része a Köröstár-
kányban elfogyasztott finom vacsora után
autóbuszokkal indult haza, másik része
következõ nap kenukkal indult a Fekete-
Körösön az anyaországi Békés felé, érintve
Belényesújlak, Tenke és Nagyzerind telepü-
léseit, gyülekezeteit. A vándortúra részt-
vevõi pünkösd hétfõjén érkeztek Békéscsa-
bára illetve Békésre, ahol a református
templomban istentiszteleti alkalommal
zárták a III. Határtalan Vándortúrát. 
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Az élesdiek ökumenikus Hozsanna kórusa

A nyolcvanhárom szavaló egyike

Csengerbagos hálaadó ünnepe

IDÉZŐJEL
„Adódik a provokatív kérdés: van-e a ma-
gyaroknak Istenük? Ha Ábrahámnak, Izsák-
nak és Jákóbnak van Istene, aki a választott
nép Istene, vagyis a zsidók Istene, éppen
Jézus Krisztusban lett ugyanez a
Szentháromság Isten minden keresztyén
ember Istenévé. Vagyis a magyar emberé
és a magyar keresztyéneké is. Van tehát
magyarok Istene! Ha nem volna, akkor ho-
gyan beszélhetnénk hozzá és vele magya-
rul, olvashatnánk az igéjét magyarul, imád-
kozhatnánk magyarul? S ha nem Ő terem-
tett volna minket magyar emberré, akkor
miért lennénk egyáltalán magyarok?”

SOMOGYI ALFRÉD
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