
„Még gyûjtök azokhoz, akiket össze-
gyûjtöttem!” (Ézs 56,8)

Isten Igéje a babiloni fogságból való megsza-
badulás utánra szóló ígéretet hordozza. A
második exodus, azaz a második kivonulás
alkalmával szólta a bátorító szavakat a Sza-
badító. Tudatosította népe elõtt, hogy édes-
kevés a fogságból csupán megszabadulni. A
kivonulók kötelessége, hogy Isten akarata
szerint honfoglalók legyenek. Hazaérke-
zõként otthonteremtõk lesznek, mert ez pa-
rancs, mert ez szent feladat.

Voltak akkor is, akik a kivonulás gyõzelmi
mámorából nem akartak átlépni a honterem-
tés verítékes munkájára, voltak, akik az ün-
neplést követõen elfeledkeztek a hétköznapok
tenyeret kérgesítõ, szívet szorító küzdelmeirõl.
Igen, voltak, akik a honfoglaló otthonépítés
helyett magukat ünnepelték, elfeledkezve a
nyugalomnapjának megszentelésérõl, a
törvény tiszteletérõl és Isten hatalmának
feltétlen elfogadásáról (ószövetségi követel-
mény). Minden idõk minden nemzetének a
haladása, avagy sajnálatos bukása ebben a bib-
likus összefüggésben keresendõ és található.

A bibliai realizmusból lépjünk át saját vi-
lágunkba. Erdély Partiumában, Bánságában,
Máramarosban, Szilágyságban élõ magyar
közösségének tagjaiként sürgõsen meg kell
vizsgálnunk a létezésünk állapotát, egziszten-
ciánk lehetõségét, egyáltalán a jövendõnk ki-
látásait. Egyházi kimutatásaink erõteljes apa-
dást jeleznek vidékünkön a lélekszám alaku-
lása terén. A hivatalos népszámlálás adatai el-
keserítõek. Magas a fiatalok közötti munka-
nélküliek száma, ám megalázóan alacsony a
nyugdíjak összege, a gyermeknevelési segély.
Nehezen lehet a keveset arányosan, ugyan-
akkor igazságosan elosztani a rászorulók kö-
zött. A betegek ellátása általánosan sok hiá-
nyosságot hordoz, szinte alig lehet a rend-
kívül súlyos és ritka betegségek gyógyításáról
beszélni. A megszorítások napirenden érkez-
nek elbizonytalanító hatással egyénre, család-
ra, de még oly történelmi és nagy közösségre
is, mint az egyház. Az állam csak részben ren-
dezte tartozásait, de már elvonásokkal, ká-
runkra kitalált terhekkel fenyeget. Akár azon-
nal megismételhetnénk Kós Károly és társai-
nak gondolatait, amelyeket a Kiáltó Szó c.
röpiratban 1921-ben megfogalmaztak.

Felvállaljuk a Kiáltó Szó üzenetét, viszont
kiegészítjük azzal, ami hitünk szerint a jelen-

ben elengedhetetlen, ha nemcsak felületes
gondkezelõ megoldást keresünk, nemcsak sá-
torlakókként kezeljük az otthonunkat, és va-
lóban honfoglalói öntudattal éljük minden-
napunkat. Fontosnak, sõt elengedhetetlen-
nek tartjuk a minden magyar, egy cél irá-
nyába való felsorakozását, de tapasztalatból
tudjuk, hogy ez csupán emberi erõlködésbõl
sohasem valósult meg. Sõt, az ilyen jellegû
felbuzdulások nyomorult önös érdekek men-
tén mindig újabb, és még eltérõbb ösvénye-
ket hoztak létre.

Elengedhetetlen a világnézet párhuzamá-
ra a magunk „erdélynézetét” újonnan, becsü-
letesen és õszintén megfogalmaznunk.
Amennyiben a világnézet az önismeret és az
önfenntartás magasiskolája, úgy erdélynéze-
tünk új, becsületes és õszinte követése
hasznos önismerethez és esélyteremtõ ön-
fenntartáshoz vezet. A világnézet kialakulá-
sakor az ember felismeri kicsinységét az uni-
verzumban, ugyanakkor nagyságát a világ-
mindenséget teremtõ Isten árnyékában.
Egyértelmû, hogy akkor bukott a legszégyen-
letesebbet az ember, amikor óriásnak érezte
magát a kozmoszban, és elhanyagolhatónak
tekintette a világteremtõ Hatalmast. Erdélyi
állapotunk biztonsága megköveteli, hogy Is-
ten a helyére kerüljön a lelkünkben, a csalá-

„Honfoglalói öntudattal éljük mindennapunkat”. 
Kós Károly alkotása

Újszerződés Erdély magyarjaiért
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Megszámláltattunk
Nemrég napvilágot láttak a Népszámlálás
2011 országos adatai az anyaországban. A
helyzet lesújtó: drasztikusan, 2 és félszere-
sére (2,7 millióra!) ugrott azok száma, akik
nem kívántak nyilatkozni arról, melyik feleke-
zethez tartoznak. A magyarországi történel-
mi egyházak döbbenetes zuhanása lehet,
hogy egyesek szerint minket nem érint, de a
határok átjárhatósága következtében szoro-
sabbra fűzött kapcsolattartás, a közös média
fogyasztása, az azonos kultúra naponkénti
megélése azt sejteti: egy hasonló kimutatás
talán nálunk sem lenne kecsegtetőbb. 

A tények magukért beszélnek: 2001-ben
magát katolikusnak vallotta mintegy 5,3 mil-
lió ember, az új statisztika szerint ez a szám
3,7 millióra esett vissza. A reformátusok 1
620 000-ről alig 1 150 000-re, az evangéliku-
sok 300 ezerről 214 ezerre apadtak. Azaz
mintegy 30%-kal kevesebben vallották meg
felekezeti hovatartozásukat a történelmi
egyházak volt hívei közül. Érdekes módon
nem a „sehova nem tartozom” típusú vála-
szok ugrottak meg drasztikusan (1,5 millióról
ez a szám 1,8 millióra nőtt), hanem azoké,
akik úgy nyilatkoztak: nem kívánnak vála-
szolni a kérdésre. 2001-ben ezek száma 1,1
millió volt, 2011-ben pedig már 2,7 millió. Ta-
lán öröm az ürömben, hogy a más vallások
lélekszáma sem nőtt számottevően, vagyis a
szektásodás nem olyan mértékű, ahogy a
számokból esetleg következtetni lehetne (a
más felekezetűekhez tartozók száma a 100
ezerről „csupán” 160 ezerre nőtt).

Kik azok, akik ama másfél milliós tömeg-
be tartoznak? Kik azok, akik úgy gondolták,
hogy immár nem keresztyének, s akik inkább
nem válaszolnak a felekezeti hovatartozásu-
kat firtató kérdésre? Nehezen lehetne erre
válaszolni. Talán más szektába „átigazolt” hí-
vek? Aligha. Hirtelen ateistákká vált szemé-
lyek? Valószínűleg nem. Az egyházból kiáb-
rándult, az attól eltávolodó emberek? A pénz
után futkosó, sokszor a megélhetésért küz-
dő, az elvilágiasodó, globalizált világ unifor-
mizált konzumemberkéi? Sokkal inkább.

Persze, lehet azzal érvelni, hogy az em-
lített tíz éves időszakban a balliberális kor-
mányok (2002–2010 között) cinikus, zsarno-
ki, nemzetellenes kormányai óriási pusztítást
végeztek: nemcsak a gazdaságban és a
nemzeti öntudatban, hanem a magyarság
lelkivilágában is. Ez az ok azonban valószí-
nűleg nem elegendő ahhoz, hogy az ország
egyharmada azt állítsa: nem tartozik a ke-



„Egy Euthikosz nevû ifjú pedig, aki az
ablakban ült, mély álomba merült, mivel
Pál sokáig prédikált…” (ApCsel 20,9a)

Az Úr munkálkodik azoknak a fiataloknak
életében, akik hallgatják az igét. Az Úr
munkálkodik még ott is, akkor is, ahol és
amikor a búcsúzás, az istentisztelet elhúzó-
dik az igehirdetés és az apostoli tanítás
hosszúsága miatt.

Pál apostol hét napot töltött Troászban,
s az utolsó napon, mielõtt tovább indult vol-
na, a hét elsõ napján, a Feltámadottról pré-
dikált, úrvacsorát osztott. Az istentisztelet
középpontjában a kenyér megtörése volt,
az Úr vacsorájában való lelki közösség.
Mivel ez Pál búcsúestéje is volt, az úrvacso-
rai közösség után az apostol még tanított,
beszélt a Feltámadottról, valószínû, ezt igé-
nyelték a jelenlevõk. Érthetõ, hogy a gyüle-
kezeti összejövetel éjfélig elhúzódott. Elfo-
gadható, hogy az ember már késõ este elál-
mosodik, akármennyire szereti Jézust, a
gyülekezetet, akarata ellenére a fáradt
ember elaludhat.

Euthikosz egy olyan görög ifjú volt, aki
vágyott a keresztyének közösségébe, vá-
gyott Pál prédikációjára, vágyott a Feltáma-
dottról való tanításra, úrvacsorát vett. Nem
unta meg azt, hogy az úrvacsora után Pál
még prédikált, kihasználva a gyülekezetben
való létének utolsó óráit, perceit. Fiatalként,
fáradékonyabbként igaz, hogy elaludt, de õ
akkor is ott volt végig az istentiszteleten,
figyelni akart mindvégig az igére, mind-
végig a gyülekezetben akart maradni.

Vágysz-e igazán az Úrral találkozni?
Ifjú, vágysz-e Jézussal lenni? Kész vagy idõt
szánni igehallgatásra, úrvacsorai közös-
ségre?

Ifjaink jelen vannak-e a gyülekezetben,
hallgatják-e a tanítást, vesznek-e úrvacsorát,
mint Euthikosz? Kitartanak-e az igehallga-
tásban, mint Euthikosz? Észrevesszük-e
õket, örülünk-e nekik, vagy csak kifogásol-
juk azt, hogy elaludtak?

„A fiút pedig élve hozták fel, és egészen
megvígasztalódtak.” (ApCsel 20,12)

Az Úr, ha kell, nyilvánosan csodát tesz, a
feltámadás és az élet ereje által újraélesztet-
te a megholt ifjút, a gyülekezet elõtt.

Pál apostol a Feltámadottról tanított, az
úrvacsorai közösségben a Szentlélek által az
óember természete megfeszíttetett és az új-
ember feltámadott. Euthikosz halála és fel-
támadása által azonban nem csak szavak
szintjén, nem csak az úrvacsorában, de
valóságosan is megtapasztalhatóvá vált a
feltámadás ereje.

Euthikosz hite és lelke az igehallgatás-
ban és az úrvacsorai közösségben megerõ-
södött. Az Úr azt akarta, hogy számára és a
gyülekezetnek is még nyilvánvalóbb legyen
a Feltámadott jelenléte és a feltámadás, még
erõsebb legyen a Jézusba vetett hit, ezért
megengedte, hogy Euthikosz meghaljon, és
azt is, hogy feltámadjon.

Euthikosz este megtapasztalta, hogy
noha a lélek kész, teste elfáradt, elerõtele-
nedett. Miután mélyen aludt, leesett a
felsõ ház ablakából és meghalt. Pál
azonban ráborult, átölelte és azt mondta,
hogy a lélek benne van, tehát feltámadt,
feléledt a Szentlélek ereje által. Az ifjú
Euthikosz felnõtt korba úgy léphetett,
hogy már fiatalon megtapasztalta Jézus
Krisztus erejét, s ez az elkövetkezendõkre
biztos alap maradt. 

Ifjaink milyen lelki alappal lépnek be
felnõtt korba? Megelégednek-e a Feltáma-
dottba vetett hittel, eddig megtapasztalt
jézusi erõvel?

A gyülekezet is megvigasztalódott, sõt a
Feltámadottba vetett hitében is megerõ-
södött. Ezek után már nem aludhattak el hi-
tükben a gyülekezet tagjai, hisz szemük lát-
tára éledt fel Euthikosz az Úr szavára.

Miért aludna el hitünk, ha az Úr fel-
támadott, ha az Úr csodásan mûködik?
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Kovács Lajos Emil: A Bethlen-téri templom,
Szatmárnémeti

A Lélek csendje

Sokan próbáljuk megkeresni a „kiskapu-
kat”, és kibújni a felelõsségvállalás alól, de
egy biztos: Isten a Tízparancsolaton keresz-
tül (is) szóba áll velünk, mi több, így próbál
barátaivá tenni mindannyiunkat, hisz
„tenyerembe írtam nevedet, örök szeretettel
szeretlek tégedet”. Ebbõl a szeretetbõl, jó-
ságból, gondviselõ odaadásból adja elénk a
parancsolatait is. Mi több, egy erkölcsi tar-
tást kíván átadni, amivel példaként élhes-
sünk a minket körülvevõk között.

Továbblépve hadd tegyük fel a mai kér-
dést: Mit követel Isten az elsõ parancso-
latban? (Heidelbergi Káté 94. kérdése) Azt,
hogy amint lelkem üdvösségét szeretem, oly
szorgalmasan eltávoztassak és kerüljek minden
bálványozást, varázslást, babonáskodást, szen-
teknek vagy más teremtményeknek segítségül hí-
vását. Az egyetlenegy és igaz Istent pedig igazán
megismerjem, csak õbenne bízzam, nagy alá-
zatossággal és béketûréssel minden jót csak egye-

dül õtõle várjak, és õt teljes szívembõl szeressem,
féljem és tiszteljem, úgyannyira, hogy minden
teremtett dolgok nélkül el legyek inkább, sem-
hogy csak a legkisebb dologban is az õ akarata
ellen vétkezzem.

A 8700.hu oldalon Gida így vall errõl:
„Felszólít bennünket a parancsolat, hogy
csak Istennek szolgálj, s ne legyenek idegen
isteneid! Ha kicsit visszagondolunk a törté-
nelemre, elég érdekes valláskultúrákkal ta-
lálkozunk, mint a totemizmus, ahol ugye
faragott állatszobrokat imádtak és imádkoz-
tak hozzájuk, érdekes szertartások formájá-
ban. Késõbb festményeket készítettek, azok-
hoz is imádkoztak, s ezek elhagyására szólít
fel Bennünket a parancsolat. Tehát ne eze-
ket a szobrokat, festményeket imádjuk, ha-
nem Istent. Bár a mai ember is isteneket
gyárt magának, ideológia, eszme, új vallá-
sok, politikai pártok, értékpapírok és pénz
formájában, ahelyett, hogy bennünk lakozó

Istent keresnénk. Bennünk lakozó! Nem vé-
letlenül írtam így, hisz akkor találjuk meg
Istent, ha megismerjük önmagunkat! Vagy
úgy is írhatnám, megismerjük Isten Ben-
nünk lakozó részét. Amúgy azt tanultuk,
hogy Isten a Maga formájára alkotta az em-
bert! Megfogalmazhatjuk úgy is, hogy Isten
a teremtéskor végtelen megjelenési formát
alkotott, s Õ Maga mindenben benne van,
így egy-egy emberben is. Ezt a darabot kell
keresni, megismerni. Ha nem így tesszük,
és valami nagy rendszernek a részei szeret-
nénk lenni, akkor szolgaságot vállalunk ma-
gunkra, s nem az életünket éljük, s nem le-
szünk szabadok, aminek elérésére minden-
kiben egyforma a vágy!”

Bálvány, varázslat, babona, szellem, ka-
bala, amulett… ismerõs fogalmak, ugye?
Hiába kaptuk parancsként, hogy ne foglal-
kozzunk velük, mégis abból próbálunk
„erõt” meríteni, hisz az „közel és kéznél van”.
Valóban ezek kellenek nekünk? És nem az
az Isten, aki alkotott, fenntart és igazgat,
ingyen, semmi áldozatot nem követelve?

ORBÁN LEVENTE

HISZEM ÉS VALLOM

Parancs és bálvány



mat akár 2030-ig is elhúzódhat – mutatott
rá gazdagon adatolt elõadásában Antal
János, hozzátéve, hogy az egyházkerület a
részjogok helyett, a restitutio in integrum
elve alapján a visszaszolgáltatási folyamat
felgyorsításában érdekelt. Seres Dénes
képviselõ a zilahi kollégium elmaradt
visszaszolgáltatásáról és a készülõ restitú-
ciós törvényrõl fejtette ki véleményét. Az új
restitúciós törvény kapcsán reményét
fejezte ki, hogy bár „olyan, amilyen, de a
javunkra válhat”.

Elkötelezetten a szórványért

Szórvány-egyházkerületnek számítunk –
szögezte le az államsegélyekrõl és a pályá-
zatokról tartott elõadásában Farkas Zsolt
elõadótanácsos, melyet számokkal is alátá-
masztott. A 2011-es adatok szerint az egy-
házkerületnek 160 ezer nyilvántartott és
egyháztagságát vállaló tagja van. A kerület
284 gyülekezete között mindössze tíz olyan
van, ahol 2500 feletti a lélekszám, 94 gyüle-
kezetben 500 és 1000 közötti a népesség,
míg 180 eklézsia 500 fõ alatti.

Vállalásunk a szórványok megtartása,
megmaradása – hangsúlyozta az elõadó, aki
arra is kitért, hogy a legtöbb helyen az egy-
ház az egyetlen magyar intézmény, és a lel-
kész az egyetlen magyar értelmiségi. Szin-
tén az egyház az, amely napi vagy heti kap-
csolatot tud fenntartani a szórványban élõ
emberekkel, és az emberek mozgósításának
képessége is jóval nagyobb, mint városon. A
mûködés biztosítására, a szórványlelkészek
megerõsítésére forrásokat kell találni,
különben a sivatag tovább terjed – húzta alá
Farkas Zsolt, aki az egyház szociális és
diakóniai vállalásai kapcsán arra is rámu-
tatott, hogy a gyülekezeti szolgálat mellett
sok más területen – kórházban, iskolában,
börtönben – is szükség lenne lelkészi jelen-
létre. A témában Erdei D. István képviselõ
mondott korreferátumot.

F. T.

Egy általános erdélyi szellemi és politi-
kai út kijelölését vetette fel április 19-én
tartott tanácskozása témájaként a Ki-
rályhágómelléki Egyházkerület, melyre
lelkipásztorai mellett partiumi magyar
önkormányzati elöljárókat és parla-
menti képviselõket hívott meg.

Az Egyházkerületi Székház dísztermében
megjelenteket Forró László elõadótanácsos
köszöntötte, majd Lukács József fõjegyzõ
nyitóáhítata következett, az ApCsel 5,29
alapján. Könnyebb hallgatni, visszavonul-
tan élni, mint veszélyek közepette felvál-
lalni Krisztus nevének hirdetését. Amikor
leszûkült a mozgásterünk, akkor egy járha-
tó útra van szükségünk, s ezt csak akkor ta-
láljuk meg, ha Istennek engedelmeskedünk
és nem embereknek – mondta az ige-
hirdetõ.

Erdélyi nemzetépítõ stratégia

Az egyház és az RMDSZ közös felelõssége
az együttmûködés – hangsúlyozta köszön-
tõjében Varga Attila fõgondnok, hozzátéve,
hogy ebben sokéves lemaradása van a két
félnek. Arra is rámutatott, hogy az egyház
átlátható és korrekt támogatási rendszert
vár az államtól, melyben elsõ számú part-
nere az RMDSZ. A fõgondnok a két fél közti
tanácskozás évenkénti megtartására, szak-
bizottságok létrehozására, az országos és
önkormányzati hatóságok egyházat érintõ
döntéseinek követésére, és a magyar
parlamenti képviselõkkel történõ folya-
matos konzultációkra tett javaslatot.

Csûry István püspök Újszerzõdés Erdély
magyarjaiért címmel közös erdélyi nemzet-
építõ stratégia kialakításának szükséges-
ségét sürgette (az elõadás lapunk 1. és 4. ol-
dalán olvasható – a szerk.). Mint rámutatott:
„Erdély Partiumában, Bánságában, Mára-
marosban, Szilágyságban élõ magyar közös-
ségének tagjaiként sürgõsen meg kell vizs-
gálnunk a létezésünk állapotát, egziszten-
ciánk lehetõségét, egyáltalán a jövendõnk
kilátásait.” Fel kell vállalni és kiegészíteni a
Kiáltó szó üzenetet, valóban honfoglalói ön-
tudattal élve mindennapjainkat. Fontos,
hogy Isten a helyére kerüljön a lélekben, a
családban és a társadalomban.

„Erdélynézetünk nem lehet más, mint
olyan szolgálat, amely bizonyságot tesz a
bennünket összegyûjtõ Istenrõl, és a szü-
lõföldön együttmûködõ szeretetrõl” –
hangsúlyozta a püspök. Pozitív jövõképet
és eredményeket csak egy erõs érdekkép-
viselet tud elérni – szögezte le ezt követõ
korreferátumában (a fõ elõadást kiegészítõ
kisebb elõadás – a szerk.) Szabó Ödön
képviselõ.

Testi és lelki egészség 

A 2010 utáni idõszakot új egyházi stratégia,
a testi és lelki egészség programja jellemzi –

mutatott rá a református kórházról szóló
elõadásában Forró László elõadótanácsos.
Hozzátette: az intézmény olyan konkrét
célt jelent, mely szükséges és egyesít. Lét-
jogosultságát a romániai egészségügyi köz-
állapotok megkérdõjelezhetetlenné teszik.
A kezdeti felmérések és a piaci körülmé-
nyek figyelembe vétele nyomán úgy vélik: a
reménybeli intézmény gyógyászati profilja
a gyermekgyógyászat és a mozgásszervi re-
habilitáció lesz majd.

A történelmi példák és elõzmények mel-
lett a jelenbõl is említett példát az elõadó az
egyház gyógyító szolgálatáról: a magyar
fõvárosban, a gyermekgyógyászat területén
mûködõ református Bethesda Gyermekkór-
ház országos elismerésnek örvend.

Ami az egyházkerület kórházprojektjét
illeti: a megvalósíthatósági tanulmány 180
ágyas intézménnyel számol, melyet önfenn-
tartó módon szeretnének mûködtetni. A
tervek készülnek, a telek már adott. Köz-
adakozást az építkezés elkezdése után hir-
detnek – mondta Forró László, akinek elõ-
adásához Cseke Attila képviselõ, korábbi
egészségügyi miniszter szólt hozzá.

A restitúciós folyamatban a mindenkori
román államhatalom ellenérdekelt – muta-
tott rá még elõadása elején Antal János
elõadótanácsos, aki a visszaigénylés törté-
neti vázát ismertette 1990-tõl napjainkig,
nem felejtve el az elõzõ püspök szerep-
vállalását sem. Beszámolójából kiderült: az
erdélyi magyar történelmi egyházaktól több
mint 2140 ingatlant orzott el a kommunista
államhatalom, ebbõl 348-at a királyhágó-
melléki egyházkerülettõl. 2012-ig ennek fele
került vissza egyházi tulajdonba, de hasz-
nálatba csupán egyharmada. A visszaadott
épületek többsége lelakott, romos állapot-
ban volt, az önkormányzatok pedig perek-
kel lassítják a birtokbavételt. A zilahi pedig
az egyetlen romániai református kollégium,
amely nem került vissza tulajdonosához. 

A készülõ restitúciós törvény sem szakít
a félmegoldásokkal, így a kárpótlási folya-
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Közös erdélynézet kialakítása a cél

Útkeresés. Közéleti egyeztetésre hívott az egyházkerület (Fotó: Erdon.ro)
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dunkban, a társadalomban. Nincs helye az
álságos istentiszteleteknek, a vasárnapos
örömkoldulásnak vagy a törvények kiska-
pu-kutatásának. A legmélyebb lelki szférák-
ból felszínre érkezõ vágy, a kiegyensúlyo-
zott és biztonságos életet keresi, de ha nem
találja meg a követhetõ elvet, és nem fedezi
fel az erõforrást, elveszíti annak lehetõségét,
hogy kialakul a világnézete, amit követni
lehet, amihez érdemes igazodni. Summázva,
erdélynézetünk annak eredménye, hogy a
világnézet részeként sajátos kereteink
között letapogathatjuk a követhetõ elvet, a
tápláló erõforrás létét, és azokat hasznosít-
hatjuk a magunk javára. A világnézet stabi-
litása erõteljesen befolyásolja az ember biz-
tonságtudatát. Mivel a világnézet legárnyal-
tabb és legkényesebb kérdései transzcen-
dentális, azaz a tapasztalhatón túli, ezért a
válaszokat is ezen a síkon kell keresnünk.

Erdélynézetünk ugyanígy transzcenden-
tális. A kérdések így hallatszanak: mi lesz a
jövõben, mi lesz velem, mi történik az utó-
daimmal. Az immanens világban az ember
bölcsessége nem tud választ adni, az a bölcs,
aki ezt be is ismeri. Még bölcsebb, aki nem
magánál, hanem az örökkévalóságban keresi
a választ, és találja meg a biztonságot.
Amikor az egyház megszólal, akkor azért
fontos meghallani, és másokat is megértésre
kérni, mert itt születik a transzcendens
válasz, ez egészíti ki a magunk tapasztalatait,
és e kettõ egészséges találkozásának mi-
nõségétõl függ a mindennapokhoz szük-
séges biztonság. Erdélyi valóságunk fenye-
getettsége, a rossz közérzet, az elkeseredés
abból fakad, hogy ez a földi és mennyei össz-
hang egyelõre sérült. A harmóniát zavaró
hangok kísértik. A kórus szólamai nemcsak
hamis hangon énekelnek, hanem nem
figyelnek sem a karmesterre, sem egymásra.
A nemzeti és a keresztyéni éppen ezért
egyelõre távoli eszme, elv, melyért elfe-
lejtünk tenni, viszont felelõtlenül gyakran
üres hangokon emlegetjük. Ennek a bizony-
talanságnak az eredménye: a jövõbe vetett
hit haldoklása, a megmaradás feladása és a
menekülés kényszere. Ezért értjük félre az
autonómia lényegét, az integráció szükségét.
Ezért nincs összetartó tekintély. Sajnos
kudarcba fúlt egyházunk egykori jól induló
kezdeményezése, de a megálmodott ernyõ-
szervezet a lefektetett elveket nem követte.
Rajtunk múlik, hogy nagyon nehéz hely-
zetben kinyithatjuk-e az eget a mieink felett,
és elfogadtatjuk-e, hogy élhetõ az itthon.
Keményen támadják ma is azokat, akik
biztonságba, boldogságba, bizalomba vezetik
népüket. Könnyebb a félelmeseket uralni. A
többségieknek csak annyit kellett tenniük,
hogy néhány százezer embert idete-
lepítsenek, és néhány százezer magyart ki-
segítsenek a szülõföldrõl idegen helyre. A
maradékkal immár könnyû elbánni, ha ezt
ráadásul önkiszolgáló módon végre is hajt-

ják egymás között. Meg kell értetnünk, hogy
a magasból érkezõ (transzcendens) hang azt
ígéri, hogy „még gyûjtök azokhoz, akiket
összegyûjtöttem”. Vajon az egyházak, a
lelkészek mennyire vállalják még ezen
üzenet igazságának hirdetését, és mennyire
van hitele szavuknak a hallgatók között.
Meg kell értenünk, hogy minden más
közösségépítõnek ugyanúgy ilyen értelem-
ben kell egymás mellé támogatnia a nemzet
tagjait a szülõhely (immanens) világában. A
velünk és általunk mûködõ hit egyszerre
megnyitja a titokzatos eget, és erõt fakaszt a
hétköznapok, majd ünnepek világának
megélésére. Nem lehet a közös hit és azonos
küzdõtér birtoka nélkül világos, egészséges
közösségi öntudatot kialakítani. Már pedig e
nélkül nincs erkölcsi erõ. Nem lehet tovább
nyomorogni különutas magánakcióval a

démonizált világban. Ha valaki ezek után
megkérdezi, miért szükséges erõs gyüleke-
zet, eredményes képviselet, harmonizáló
szövetséges, avagy akár minden nap újra
éledõ útkeresés, akkor bûnbánattal el kell is-
mernünk, mert a démonizált világot nem
tudtuk legyõzni, sõt olykor erõteljesebben
karjai közé kerültünk, mint valaha.

A mai napon sokan kíváncsiak arra,
hogy ezen a konferencián merre hajlunk,
esetleg dõlünk. Kíváncsiak sokan arra is,
mit tékozolunk el a szerzett értékekbõl,
avagy mit árulunk el vélt érdemeinkbõl.
Bátran ki kell mondani, csak arra hajlunk,
csak azt nem tékozoljuk, csak azt tartjuk
értéknek, ami a démonizált világ karjaiból
kiragadja az önbizalmában megkárosított
fiatalokat, a különféle hazugsággal annyi-
szor becsapott középkorúakat, valamint a
tisztességgel megöregedett, mégis magukat
meglopottnak tituláló idõseket. Ma kis-
csoportos erõlködéssel nemzeti ügyeket

megoldani semmiképpen sem lehet, esetleg
alig visszafordítható tévedésekkel leter-
helni, alig gyógyítható sebekkel teleszórni. 

Erkölcsi erõt remélünk, erõs közösségi
öntudatra alapozva! Hiszem, hogy akik
felismerték ezt a gondolatot, azok jöttek el,
akik mást gondoltak, azok maradtak távol,
és méregbe mártott pennákkal rótták sorai-
kat. Önmagukat minõsítették.

A mi feladatunk a letisztult világnézet
alapján a világos állapotokat meghatározó
erdélynézet kialakítása. Közös ez az ügy,
éppen ezért meghatározó. Vagy kialakítunk
a keresztyén etika tükrében egy etikus erdé-
lyi közös nemzetépítõ stratégiát, vagy
kiszolgálódunk a saját körünkbõl elõköszö-
nõ önkénynek, erkölcstelenül triumfáló
individualizmusnak, esetleg egyházat, nem-
zetet megrontó independentizmusnak.

A megoldást abban látom, ha az erdélyi
magyarság közéleti többsége felajánl és tá-
mogat egy olyan nemzeti eszmét, az elkü-
lönülõk részére, a más pártokhoz csat-
lakozók részére, amit, mint legmagasabb
jót, összetartó közakaratot, senki sem
utasíthat vissza.

Erdélynézet, a világnézet párhuzamán
jelentheti a következõket:

a) Erdély magyar népét ki kell szaba-
dítanunk a szüntelen vesztes állapotból,
mert ez okozza a halálösztön eluralkodását,
ebbõl származik a menekülési kényszer;

b) Erdély magyarjainak tudomására kell
hoznunk, hogy hordozott terhei kimagas-
lanak minden európai nemzethez képest,
de képessége és tehetsége is megvan a meg-
oldáshoz;

c) Erdély, mint a magyar nemzet elõke-
lõ része, példaadó megújulási akciókra volt
képes, és nemcsak lenyûgözte a világot, ha-
nem a jövendõjét is képes páratlan meg-
újításokkal megeleveníteni;

d) Erdély hívõ népe, felekezetek felett,
szereti Istenét és nemzetét, ebben a lelkü-
letben gyökerezik a vágy, a nyitott ég alatt,
és a szülõföld porán való megmaradás után;

e) magyar erdélyiek képesek voltak az
erkölcs megtartására, de az erkölcstelenek
megítélésére is, mert az igazság és jog
dolgait nemcsak szájukon hordozták.

Erdélynézetünk – a világnézet párhuza-
mában – nem lehet más, mint olyan szol-
gálat, amely bizonyságot tesz a bennünket
összegyûjtõ Istenrõl, és a szülõföldön
együttmûködõ szeretetrõl, amely a békes-
ség kötelékében egymás mellett tartja a hol-
napra érdemeseket.

ÚJSZERZŐDÉS ERDÉLY...
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

resztyén egyházhoz. A válaszokat talán más he-
lyen kellene keresni: az egyházak saját udvará-
ban. Vajon egyházaink kiálltak-e elég határozot-
tan a megnyomorítottak sorsa mellett? Felemel-
ték-e szavukat a kisemmizettek ellen? Elég
hatékony-e a szeretetszolgálatuk? Példamutató
életet élnek-e a lelkipásztorok? Történt-e szem-

léletváltás az egyházi vezetésben? Mennyire
veszi komolyan az egyház a belmissziói munkát
(családlátogatás, ifjúság nevelése, kórház-
misszió, hitépítő alkalmak szervezése, stb.)?
Meg tudja-e szólítani az értelmiséget? Segítőtár-
suknak tartják-e a lelkipásztorok a presbitereket,
gondnokokat? Megújult-e az igehirdetésünk
vagy továbbra is csak bűnről, a Sátán hatalmá-
ról, a megdicsőülésről, az örök életről beszélünk,
de arról kevésbé, hogy mit jelent életünkben,
örömünkben és kudarcainkban a Jézus-hit?

HETEDIK KÜRTSZÓ
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
A

Kós Károly alkotása
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Szilágyfõkeresztúr református temploma
nagyrészt õrzi a középkori szerkezetét,
szentélyének úgy tûnik, eredetileg sem volt
boltozata, sõt hiányzott a diadalív is, utóbb
pedig nyugati toronnyal és portikusszal
bõvítették. Falait támpillérek tagolják,
sokszögzáródású szentélyének csúcsíves
ablakai mérmûvesek. Nyugati kapuja egye-
nes szemöldökû, reneszánsz profilú, két
kymataggal. Tornya alatt egy értékes XVI.
századi sírkövet õriznek, mely a Dobszay
család több tagjának állít emléket.

2004-ben került sor a helyreállítást meg-
elõzõ épületkutatásokra, amelyek alapját
képezhetik egy átfogóbb építészeti tervnek.
A fedélszékben komoly károsodásokat ész-
leltek, emiatt a fa szerkezeti elemek egy ré-
szének cseréjére lesz szükség, de a falazatok
esetében is elengedhetetlen a statikai elégte-
lenségek minél hamarabbi megoldása.

A felsoroltakon kívül a szilágysági Ilosva,
Zovány templomai õrizhetnek még struktú-
rájukban középkori falakat, ezért felújításuk
esetén fokozottan kell figyelni a vakolat
alatt vagy a falszövetben lappangó építé-
szeti elemekre, falképekre, faragványokra.

Feketegyarmat eredetileg a Szent Szûz
tiszteletére szentelt templomának elsõ köz-
vetett említése a pápai tizedjegyzék adata
1332–36 között majd 1555-ben a közben
reformátussá lett templom a nagyzerindi
egyház filiájává vált.

Az egységes belsõ terû teremtemplom
sorozatos átépítések nyomán nyerte el mai,
a hajóban középkori falazatokat is õrzõ
formáját. A XIX. század elején lebontották
szentélyét és kelet felé bõvítették. 1818 és
1821 között épül fel a nyugati homlokzati
torony, majd 1862 körül kerültek elõ a
templom középkori falképei a hajó déli és
északi oldalán. Ezeket visszameszelték, de a
legutóbbi renováláskor ismét elõkerültek,
sajnos jóval lepusztultabb állapotban. 2003-

ban a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riumának támogatásával megtisztították és
konzerválták a megmaradt felületeket.

A meglehetõsen tágas, egységes belterû,
keleten félköríves apszissal záródó vadászi
templomot kazettás deszkamennyezet fedi,
két nyugati sarkát átlós állású támpillérek
erõsítik, délen egyszerû, tagolatlan nyereg-
tetõs portikusz csatlakozik hozzá. Keleti vé-
gében, az apszis terébe ékelt karzat 1806-
ban épült és két közbülsõ pillérre támaszko-
dó három árkádíven nyugszik. Tornyát az
utólag kialakított, ráapplikált faltagoló ele-
mek, hajóját pedig a falaiba vágott ablak-
nyílások kivetkõztették eredeti állapotuk-
ból. A hatszintes torony külsõ megjelenését
a sarkok párkányfejezetes falpillérei és a
nyugati homlokzat kapujának pilléres-ár-
kádos keretarchitektúrája határozta meg,
míg a hosszházét az egyenesen záródó abla-
kai, fölöttük íves szemöldökkeretekkel.

A templom helyreállítását elõkészítõ
2002. évi szondázásos épületkutatás elsõ-
sorban a külsõ, kisebb mértékben a belsõ
falfelületekre terjedt ki, és az elõkerülõ
elemek – nyíláskeretek, fülkék – kulcsfon-
tosságú részleteinek kibontására szorít-
kozott. Célja volt az építési periódusok mi-
nél megbízhatóbb elkülönítése és ezek
alapján javaslatok megfogalmazása a hely-
reállításnál követendõ lehetséges megol-
dásokkal kapcsolatban.

A falkutatás nyomán egy alapvetõen
egyetlen fázisban felépült románkori temp-
lom hajója és a hozzá nyugatról csatlakozó
tornya bontakozott ki az újkori átalakítások
köntöse alól. Mint ahogy azt a külsõ és a
belsõ falfelületeken is érzékelhetõ függõle-
ges repedések sejtetni engedték, a hajó
nyugati, 15,5 m-nyi tömbje a falazatok teljes
magasságáig a románkori épület marad-
ványa.

A kutatással párhuzamosan sor került a
torony alatti, rendkívül kvalitásos falkép
teljes festett felületének kibontására, meg-
tisztítására és konzerválására.

Az eredmények nem tekinthetõk min-
den tekintetben véglegeseknek, a helyreállí-
tás során a különösen a templombelsõben
nagyobb felületekre kiterjeszthetõ falszö-
vetvizsgálat még tartogathat kutatni- illetve
bemutatnivalót, egy esetleges régészeti fel-
tárás pedig lényeges datálási és alaprajzi
elemekkel egészítheti ki a mûemlékrõl kia-
lakuló képet. (Vége)

EMŐDI TAMÁS

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Jónás, a nép
A cet, a cet egész világnyi.
Lenyel, de meg se tudna rágni.
Elbújhatsz és elkeveredhetsz,
sivatag nyelhet el, vagy ketrec,
a holdfény burnuszába bújva
mint sakál szûkölhetsz az Úrra,
lemondva ételrõl-italról,
csak meg ne feledkezz a dalról.
Hír, üzenet, hogy megbocsátok.
A többinél is ennyit látok.
Küldönceim nem csúfak, szépek,
csak bolygó, térkép-verte népek,
ki-ki mire hazát találna,
elnyeli Titanic vagy bálna.
Csak idõ kérdése a mennyi:
mikor tudsz helyszínedre menni.
A parancs: ennyit vinni végbe,
Jónás! Eljutni Ninivédbe.

Szilágyfőkeresztúr református temploma nagyrészt őrzi a középkori szerkezetét

A vadászi templomot kazettás deszkamennyezet fedi

Műemléktemplomok a Partiumban (13.)



6 PRESBITER Harangszó

Nagyváradon a püspöki palota díszterme
adott otthont a Királyhágómelléki Egyház-
kerület Presbiteri Szövetsége közgyûlésé-
nek április 20-án, szombaton.

Az egy hónappal azelõtt meghirdetett
közgyûlés a viszontagságos idõjárás miatt
elmaradt. Az új idõpontban hét egyház-
megye küldöttei jelentek meg. A Nagyká-
rolyi Egyházmegye Presbiteri Szövetsége
nem vett részt a közgyûlésén. Az Aradi PSZ
is hiányzott, mivel nekik egyházmegyei
közgyûlésük volt.

Az együttlét nyitóáhítattal vette kezde-
tét, amelyen Bogya Kis Mária, egyházke-
rületi nõszövetségi elnök hirdette az evan-
géliumot a Mt 20,20-28 alapján. Salomé
történetét tárta a jelenlévõk elé, aki János és
Jakab apostolok édesanyja, Zebedeus fele-
sége, s aki arra törekedett, hogy fiai igaz hit-
bõl szolgálják Krisztust, ahogyan azt min-
den presbiternek és nõszövetségi tagnak is
kell – hallhattuk az igemagyarázatban.

Az áhítatot követõen a 12 napirendi
pont megbeszélése következett. A számba-
vételt követõen került sor a köszöntésekre.
A Magyarországi Református Egyház Pres-
biteri Szövetségét Szabó Dániel elnök és
Szilágyi Sándor titkár képviselték. Szabó
Dániel rámutatott, hogy a presbiteri szövet-
ségekre nagy feladat hárul, hiszen a Kárpát-
medencei magyar református egyház meg-
maradásán kell munkálkodjunk.

Az egyházmegyék fõgondnokainak
többsége távol maradt a közgyûlés munká-
lataitól, annak ellenére, hogy õk egyben az
egyházmegyei presbiteri szövetségek alel-
nökei is, éppen ezért László Kálmán elnök
egy kerekasztal-megbeszélést javasolt az es-
peresek, az egyházmegyei fõgondnokok,
valamint a PSZ megyei elnökei, a kerület el-
nöksége és missziói osztálya között, amelyet
a jelenlévõ ft. Csûry István püspök támoga-
tásáról biztosított.

Kihasználva a püspök úr jelenlétét, a
közgyûlésen több kérdés hangzott el irá-
nyába, amelyre érdemben válaszolt. Meg-

tudhattuk, hogy az egyházkerület nyilván-
tartásából az a szomorú valóság tükrözõdik,
hogy református egyházunk évrõl-évre
apad, de ezt nemcsak a természetes apadás,
hanem a gyülekezeti tagok elvándorlása és
a vegyes házasságok okozzák, amely ellen
közösen összefogva kell tegyünk.

Az õszi elnökségi ülés jegyzõkönyvének
ismertetését követõen, amelyet alulírott
mutatott be, az egyházmegyék presbiteri
szövetségeinek elnöki beszámolóit hallgat-
hattuk meg a 2012-es év szolgálatairól. 

A presbiteri kisköri képzésekrõl Tóth
András missziói titkár beszélt és szorgal-
mazta az alkalmak kiterjesztését minden
egyházmegyébe. A pénzügyi jelentést a
szövetség könyvelõje, Mészáros Gyöngyi
terjesztette a közgyûlés elé, majd az az elha-
tározás született, hogy a 2013-as esztendõre
a tagsági díj maradjon 10 lej presbiteren-
ként, amelynek fele, azaz 5 lej marad az
egyházmegyei presbiteri szövetségek ren-
delkezésére. Az is kiderült, hogy az egyház-
megyei presbiteri szövetségeknél a tagsági
díjak befizetése okoz gondot, ezért karöltve
az esperesi hivatalokkal, közös megoldást
kell találni ennek orvoslására.

Ugyancsak döntés született arról, hogy
az egyházkerületi presbiteri szövetség min-
den évben 500 lejjel támogat egy egyház-
megyét, amelyben templomépítés, gyüleke-
zeti ház, egyházi iskola vagy óvoda épül,
azzal a kitétellel, hogy a szóban forgó egy-
házmegye presbiteri szövetsége rendezze
tagsági díját az egyházkerület presbiteri
szövetséggel szemben. Az idei támogatást a
zilahi egyházmegyébe kebelezett zilah-lige-
ti óvoda és gyülekezeti ház építésére adtuk.

A sajtóbeszámolót alulírott, az egyház-
kerület presbiteri szövetségének sajtórefe-
rense ismertette. A KREK PSZ elnöke tájé-
koztatta a Közgyûlést, hogy az idei nyári
konferenciát Lugoson, a Temesvári Egyház-
megyében tartjuk meg, augusztus 30. és
szeptember 1. között.

TÓTH ZSIGMOND, a KREK PSZ sajtóreferense

Presbiteri közgyűlés

Lugosra várják a nyári, kerületi szintű presbiteri konferencia résztvevőit

JUHÁSZ GYULA

Trianon
Nem kell beszélni róla sohasem, 
De mindig, mindig gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 
Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erõ szerzett vitézül, 
S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. 

És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony, 
Hol királyokat koronáztak egykor, 
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel, 
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha, 

Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke, 

És mienk volt a legszebb kék szalag, 
Az Adriának gyöngyös pártadísze! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol 
Ferenczy festett, mestereknek álma 
Napfényes mûveken föltündökölt, 
S egész világra árasztott derût. 
És nem lehet feledni, nem soha, 
Hogy Váradon egy Ady énekelt, 
És holnapot hirdettek magyarok. 
És nem lehet feledni, nem, soha 
A bölcsõket és sírokat nekünk, 
Magyar bölcsõket, magyar sírokat, 
Dicsõség és gyász örök fészkeit. 
Mert ki feledné, hogy Verecke útján 
Jött e hazába a honfoglaló nép, 
És ki feledné, hogy erdélyi síkon 
Tûnt a dicsõség nem múló egébe 
Az ifjú és szabad Petõfi Sándor! 
Õ egymaga a diadalmas élet, 
Út és igazság csillaga nekünk, 
Ha õt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar, 
A pokol kapuin is gyõzni fogsz, 
S a földön föltalálod már a mennyet! 
S tudnád feledni a szelíd Szalontát, hol 
Arany Jánost ringatá a dajka 
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, 
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcsõ, 
Bírnád feledni Kassa szent halottját 
S lehet feledni az aradi õskert 
Tizenhárom magasztos álmodóját, 
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra

Trianon gyászos napján, magyarok, 
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, 
Rossz csillagok alatt virrasztva járók, 
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan 
S õszintén, s a nagy, nagy sír fölött 
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek 
Némán, csupán a szív veréseivel 
S a jövendõ hitével egy nagy esküt, 
Mely az örök életre kötelez, 
A munkát és a küzdést hirdeti, 
És elvisz a boldog föltámadásra. 

Nem kell beszélni róla sohasem 
De mindig, mindig gondoljunk reá! 



DERŰS PERCEK
Makkai László szakálla
Makkai László (1914–1989) akadémikus, deb-
receni teológiai professzor, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Történettudományi Intézetének
fõmunkatársa, neves politika-, egyház-, gazdaság-,
technika-, mûvészet-, bélyegtörténész, szenvedé-
lyes horgász csinos kis szakállt viselt fiatal ko-
rától élete végéig. Tanársegédjeként egyszer alkal-
mam volt megkérdezni, hogy miért visel szakállt.

– Fiatalemberré cseperedve – mondta pro-
fesszorom – minden ismerõs azzal fogadott, hogy
mennyire hasonlítok édesapámra. Na, ezért nö-
vesztettem szakállt, mert én akkor nem Makkai
Sándorra (1890–1951) akartam hasonlítani,
hanem Makkai Lászlóra. Persze most már
örülök, ha nagy ritkán azt mondja valaki, hogy
mennyire hasonlítok édesapámra.

CSOHÁNY JÁNOS

GONDOLAT-JEL

Valóra ne váljon...
A legnagyobb büntetésünk az lenne, ha minden
álmunk valóra válna. Nem is gondolnánk, pedig
igaz, hogy álmaink szörnyû csapdákat állíthat-
nak számunkra. Sokszor bánkódunk azon, hogy
álmaink nem válnak mind valóra, pedig ez jó. A
valóság megóv minket álmainktól. Az emberi ál-
mok jót akarnak, de nem jó módon. Egy ember
vágyai mindig kizárólagosak. Más emberrel nem
számol, mindent magának akar. Ha ez valóra
válna, akkor világunk menthetetlenül összeom-
lana az önzések tengerében. Az értéket mindig a
hiány teremti meg. Valamibõl minél kevesebb
van, az annál értékesebb. Az álmok és vágyak vi-
szont pont a hiányt akarják megszüntetni, tehát
magát az értéket teszik értelmetlenné. A vágya-
kozás maga nagyszerû dolog, hiszen nem csak
célt és értelmet ad, hanem ébren is tart bennün-
ket. De ha mind valóra válna, akkor nagyon el-
esettek és magányosak lennénk. Ha pedig ritkán
egy-egy álmunk valóra válik, az azért nagyszerû
érzés, mert megerõsíti hitünket még valóra nem
vált álmainkban.

VISKY ISTVÁN
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Nemzeti színvakok Adorjáni László karikatúrája

Irigyeink
Munkánk visszacsatolása sokszor egészen külö-
nös, nem várt formában érkezik. Úgy, hogy vala-
kik kifejezésre juttatják nemtetszésüket. Nem ez
a helyes kifejezés persze, mert más ez az egész
voltaképpen. Az irigység a legtalálóbb szó reá.
Amikor valaki úgy érzi, munkánk õt kisebbíti,
szürkíti, háttérben tartja.

Rosszakarónk jelenléte ugyanakkor számunk-
ra is jelzésértékû. Valaki rombolni szeretné mun-
kánkat, mert a sajátját képtelen felépíteni. Figyel-
jük meg: az irigyek mindig ráérnek, magyarán:
idõbõségben szenvednek. Sokszor a konfliktusos
személyiség, a be nem teljesedett álmok, a ma-
gánélet megromlása vagy éppen teljes hiánya
vezet oda, hogy valaki iriggyé váljon.

Az irigy keveset dolgozik, alkot, mert ezzel
önmagától venné el a rosszakarat cselekvésére
fordítható idõt. Önmagát lopná meg, fusztráció-
jának megélését zárná rövidre. De éppen ez az,
amit nem akar. Hiszen irigysége mindig párhu-
zamban áll önmaga látványos sajnálatával. Sze-
reti világgá sírni meg nem értettségét, háttérbe
szorítottságát.

Emlékezzünk csak: az irigy mindig a más
által elvégzett munkát fájlalja! Mindig abba köt
bele, amit valaki más elvégez. Úgy érzi, helyette.
Valójában õ maga is ezt szeretné tenni, végezni,
de valamiért mégsem hagyja önmagát, saját ma-
gát kibontakozni. S ezzel önmagát fosztja meg,
eme önmagára és környezetére ömlõ, fröcskölõ
negatív energiájával az alkotás örömétõl. Marad

hát az örök sirám, panasz, ezerfelé fújt zokszó és
fusztrációjának több mint látványos megélése.

Az irigység megnyilvánulása mindig kel-
lemetlenül, nem várt módon érint minket – meg
egyáltalán, a dolgos hangyaszorgalmú embereket –,
mégis egyvalamire jó azért: ez is egy visszajelzés!
Munkánkra, létünkre való konkrét visszacsato-
lás. Persze jelzi azt is, hogy útban vagyunk, de
ennél mégis messze többet is. Azt, hogy valami
mûködik, valami konkrétan, és nem csak szavak
szintjén létezik.

Mert a semmit senki sem irigyli el tõlünk.
Mindig azt, amit letettünk az asztalra. Az elvég-
zett munkát. Az alkotást, a verítéket.

FÁBIÁN TIBOR

2001-ben a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület kiadásában jelent meg Cset-
riné Lingvay Klára Nagyasszonyaink címû
kötete. Ennek elõszavát így vezeti be a szer-
zõ: „A történelmet férfiak írták évezredeken
át, hol szablyájuk élivel, ellenség vérivel,
hol meg... pennával, fekete téntával, hogy
Zrínyi Miklós szavaival éljek. Nõkrõl csak
ritkán került szó ebben a férfiak uralta vi-
lágban. Ha végiglapozzuk azonban a tör-
ténettudomány tengernyi kötetét, emlékira-
tok megsárgult lapjait, rábukkanhatunk
egy-egy asszonynévre, kiemelkedõ szemé-
lyiségre, olyanokra, akik társuk oldalán,
mint a ’Nap árnyéka’ segítették férjüket ne-
héz országló munkájukban.”

Isten a teremtéstörténetben is hozzáillõ
segítõtársat ígér a férfinak. Hogy aztán a
Példabeszédek könyve így értékelje a társat:
„a derék asszony koronája az õ férjének”.
(Péld 12,3)

Nos, ezek a gondolatok jutottak eszem-
be, amikor Magyarország bukaresti nagykö-
vete feleségének halálhírérõl olvastam. Füzes
Oszkárné Bajtai Erzsébet személyében egy
nagyasszony távozott az élõk sorából.

2012. január 17-én Koltón is megfordul-
va nem a protokoll, a mosolydiplomácia
szabályai szerint töltött el egy kevés idõt,
hanem úgy, mint akit komolyan foglalkoz-
tat a kérdés: e nagy múltú településnek ho-
gyan alakul jövõje. Így lépett be áhítattal a
templomba, s látogatta meg az iskolát, mú-
zeumot. Ennek igazolására álljon itt be-
jegyzése egyházközségünk eseménynaptá-
rából: „Az együttlét, ami lelkünket is össze-
köti, az egyik lélekemelõ alkalom. (…) Le-
gyünk együtt örökre a magyar szellemiség-
ben”.

Misztótfaluba látogatva hasonló szelle-
mû gondolatait jegyezte be a vendégkönyv-
be, ezt a bejegyzését is fontosnak tartom
megosztani az olvasóval: „Sokan fordulunk
meg ezen a történelmi helyen, emlékezve
egyik nagyságunkra, aki tudásával és alkotá-
sával gazdagította az európai kultúrát.” (…)

Újraidézve gyönyörû gondolatát: le-
gyünk együtt örökre a magyar szellemi-
ségben, kívánjuk a koltó-katalini közösség
nevében – nyugodjon békében a feltámadás
reménysége alatt!

VARGA KÁROLY

Pieter Bruegel: A nagy hal megeszi a kis halakat
című rézmetszete   

TOLLVONÁS

Egy nagyasszony eltávozott



A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁ-
TUS EGYHÁZKERÜLET IGAZGATÓTA-
NÁCSÁNAK KÖZLEMÉNYE. A Királyhá-
gómelléki Református Egyházkerület (KRE)
Igazgatótanácsa határozottan visszautasítja
az elmúlt hónapban egyházunk testületei-
nek és püspökének, Csûry Istvánnak a lejá-
ratására megszervezett becstelen sajtókam-
pányt. Egyértelmû, hogy ezzel az egyhá-
zunk és az RMDSZ között folyó párbeszé-
det akarták megakadályozni, és a sajtókam-
pány ötletgazdái az egyházkerületünk által
nemrég megrendezett egyházi-közéleti ta-
lálkozót akarták lejáratni.

Visszatetszõ, hogy e politikai indíttatású
támadás gerjesztõi az egyház védelmezõi-
nek próbálják feltüntetni magukat. Nem
kérünk olyan emberek kioktatásából, akik
az elmúlt évek alatt bebizonyították, hogy
milyen keveset képesek egyházunk érdeké-
ben cselekedni! Szánalomra méltó, hogy
olyan volt munkatársaink oktatnak ki ben-
nünket a „helyes útról”, akik politikai karri-
erjüket egyházkerületünkre támaszkodva
kezdhették el!

Olyanok kérik rajtunk számon a törvé-
nyek betartását, akik semmibe veszik egy-
házunk rendjét, amikor vélt vagy valós tör-
vényszegések kapcsán a sajtón keresztül
üzengetnek, ahelyett, hogy a hivatalos utat
választva a megfelelõ egyházi fórumokon
keresnének megoldást panaszaikra. Hisszük,
hogy nem használnak sem magyarságunk-
nak, sem egyházunknak, sem az autonómia
ügyének, ha egyéni érdekekért megingatják
az egyházba vetett bizalmat, és híveinkben
botránkozást keltenek!

Egyházkerületünk továbbra is fenntart-
ja azt a jogát, hogy folytassa a párbeszédet
a romániai magyar közélet szereplõivel,
egyházunk és híveink érdekében. Mi ezt
tartjuk a „helyes útnak”, nem a demagógiát
vagy a gõgös elzárkózást. 

Nagyvárad, 2013. április 26.

EGYHÁZTÖRTÉNETI VETÉLKEDÕ
ÉS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ERDÕDÖN.
Több mint száz fiatal és fiatalodni vágyó ün-
nepelt április 27-én Erdõdön, a Királyhágó-
mellék szinte minden tájáról összegyûlve.
Egész napos rendezvényen, vetélkedõ kere-
tén belül adtak hálát Istennek a múltért,
majd színes és tartalmas programban ismer-
kedhettek egymással a másodízben meg-
rendezett Kopácsi István Egyháztörténeti
Vetélkedõn és Ifjúsági Találkozón.

A megmérettetésre a csapatok a követ-
kezõ helyszínekrõl érkeztek: Kispereg,
Nagyvárad-Velence, Jákóhodos, Hegyköz-
kovácsi, Érsemjén, Székelyhíd, Jankafalva,

Hosszúmezõ, Kraszna, Mikola, Ombod és
Erdõd. Kánya Zsolt Attila kerületi ifjúsági
elõadó igei bevezetõjével kezdõdött az ese-
mény, majd Kereskényi Gábor képviselõ,
fõvédnök szólt a fiatalokhoz. Ezután
Szakács Imre alpolgármester, gyülekezeti
fõgondnok szeretetteljes szavai fogadták a
résztvevõket. 

Két fordulóban mutathatták meg a
vetélkedõ csapatok tagjai, hogy mit tudnak
a 450 éves Heidelbergi Káté történetérõl és
a 400 éve fejedelemmé választott Bethlen
Gáborról. A Póti Eduárd történelemtanár
által összeállított írásbeli felmérõ után a
szatmárpálfalvai ifisek zenével segítettek a
kikapcsolódásban, a második fordulóban
pedig egy izgalmas és érdekes megméret-
tetés által mutathatták meg ismeretüket. 

Az erdõdi templomban Jobb Domokos
ombodi lelkipásztor hirdette Isten igéjét,
elmondva a rendezvény mottóját: „Ha Isten
velünk, kicsoda ellenünk” (Róm 8,31).
Kovács Sándor esperes is örömmel üdvö-
zölte a fiatalokat, majd következett az ered-
ményhirdetés. Az elsõ helyezett Kraszna
csapatát Mikola követte, a dobogó harma-
dik fokát a házigazda Erdõd csapata foglal-
hatta el. A Református Szatmárért különdíját
Jákóhodos kapta, az Erdõdi Petõfi kör
különdíját pedig Kispereg.

Az erdõdi vár udvarán Pintér Béla éne-
kelt. Közvetlen módon, mai modern nyel-
ven tanított arra, hogy Istennel élhetjük a
mindennapjainkat is. Ilonczai Zsombor
megyei ifjúsági elõadó imádsága és áldás-
kívánása kötötte össze a két koncertet.
Levezetésként Jobb Domokos tanította íjjal
célba lõni a fiatalokat, akik tudták: nemcsak
céljuk, hanem útjuk is van: Jézus Krisztus.

RÁCZ ERVIN

UTOLSÓKBÓL LESZNEK AZ ELSÕK
– IV. TEPSI-KUPA NYÁRÁDSZEREDÁBAN.
Ki gondolta volna, hogy valamikor a Kükül-
lõi Egyházmegye csapata TEPSI-kupát (Tes-

tileg Eltunyult Papok Sport Imitációja) fog
nyerni? Valószínûleg senki. Krisztusunk
szava találóan érzékelteti a IV. TEPSI-kupán
történteket: a Küküllõi Egyházmegye csa-
pata óriási meglepetésre (de nem érdemte-
lenül) elhódította a marosiak által már-már
„lefoglalt” kupát. A meglepetés abból adó-
dik, hogy a „küküllõiek” mindig a legutolsó
hely „bérletesei” voltak. A lelkes szurkolótá-
bor, a hazai pálya, a sok edzés és a küzdeni
akarás meghozta gyümölcsét: a bordó
mezbe öltözött „hazaiak” 2-1 arányú gyõ-
zelme a Sepsi-Kézdi-Orbai-Brassói csapat
ellen azt jelentette, hogy bajnok a Küküllõ.

A részt vevõ nyolc csapatnak lehetõsége
nyílt a megmérettetésre: játszott minden
csapat egymás ellen. Izgalmas, színvonalas
mérkõzések tanúi lehettünk, ha április 9-10.
között a nyárádszeredai sportcsarnokba
„tévedtünk”. A házigazda nyárádszeredai
nõszövetségen, gyülekezeten semmi sem
múlt (megérdemelten részesültek a „legjobb
nõszövetség és legjobb házigazda” külön-
díjban): kedves fogadtatás, zsíroskenyér
hagymával, ízeskenyér, csöröge, fõtt kuko-
rica, s minden mi szem-szájnak ingere terí-
tékre került. Ezért (is) érdemes jönni „tep-
sizni”. Így fogalmazott Kató Béla püspök is,
amikor a díjátadásra érkezve elbeszélgetett
a lelkipásztorokkal, illetve saját szemével
gyõzõdött meg a rendezvény létjogosultsá-
gáról, szükségességérõl. 

74 lelkipásztor, 13 egyházmegye képvi-
seletében, 32 lejátszott meccs, szakképzett
bírók: mind-mind azt jelzik, hogy a Tepsi-
kupának nemcsak jelene van, hanem remél-
jük, jövõje is. Íme az eredmények: Bajnok:
Küküllõi Egyházmegye, ezüstérmes: Sepsi-
Kézdi-Orbai-Brassói Egyházmegye, bronz-
érmes: Marosi Egyházmegye. (A királyhá-
gómelléket képviselõ Bihari Egyházmegye
csapata a negyedik helyen végzett – a
szerk.) 
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IDÉZŐJEL
„Választanom kellett tehát: a biztos és szép
professzori egzisztenciát és építészeti
tevékenységem újrafelvételének jó remény-
ségét, ott túl, Budapesten, vagy egziszten-
ciám teljes bizonytalanságát és a magam
meg családom osztozását Erdély magyar né-
pének ismeretlen jövendő sorsában, de
itthon. A döntés nehéz volt. Végül azt írtam az
Iparművészeti Főiskola egykori igazgatójá-
nak, Gróh Istvánnak: ...hiszem, hogy Erdély-
ben nagyobb szükség lesz rám, mint Buda-
pesten. És itthon maradtam.”

KÓS KÁROLY

A helyes válasz nyomában...


