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Üdvözlet az Olvasónak!

 Amikor a Kedves Olvasó lapunkat for-
gatja, éppen átlépjük az Európai Unió 

küszöbét. Erről eszembe jut a vicc: mikor lép-
hetünk be az Európai Unióba? Akkor – hang-
zik a válasz –, amikor egy bizonyos politikus 
majd ki tudja mondani (ugyanis egy sajátos 
állapotában Erópunyó-nak ejti). Persze az is 
eszembe jut, hogy volt idő, mikor a szocializ-
mus szóban botlott meg a nyelve. Számomra 
ennek a viccnek komoly üzenete van, mégpe-
dig az, hogy a lényeget tekintve nem készül-
tünk fel erre a nagy lépésre. Volt itt szó gaz-
daságról, hadseregről, sajtóról, sportról, me-
zőgazdaságról, de hogy lelkileg alkalmasak 
vagyunk-e e rendkívüli megmérettetésre, azt 
senki nem elemezte komolyan. Sőt, Európa 
nevében azt követelik tőlünk, hogy életünk-
nek ezt a területét adjuk fel, és szolgáltassuk 
ki a közmegegyezés nevében az ún. európai 
eszmének, amit leginkább a „másság tisztele-
te” fogalommal írnak körül. Éppen ez a meg-
foghatatlan kifejezés fi gyelmeztet a veszély-
re. A „másság tisztelete” ugyanis a hatalom 
kezében veszélyes fegyver, melyet úgy alkal-
maz, hogy fenntartás nélküli lemondást kö-
vetel az éppen aktuális üzleti, hatalmi érdek 
javára, természetesen az „egyetemes hala-
dás” hangzatos jelszavának álarcában. Mi ez-
zel szemben megmaradunk a „maradiság” ol-
dalán: nem mondunk le arról, ami szent, tisz-
ta és igaz. 
 Illúzióink nincsenek… hisszük azonban, 
hogy Isten a történelem Ura.

a szerkesztőség
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  Nem titkolhatom a kedves ol-
vasó előtt, hogy egyik leg-

kedvesebb versemből idéztem. Ebben 
a folyton változó világban igyekszik az 
ember keresni valami fogódzót, va-
lamit, ami nem ölt újra és újra ál-
arcot, ami nem lesz az egyik nap-
ról a másikra tévedés, ami képes 
alapot adni életünknek, ahonnan újra 
és újra el lehet indulni. Keressük azt, 
ami örök. Keressük azt, ami képes 
üzenni nekünk az igazságról még ak-
kor is, amikor azt meg akarják vál-
toztatni, akkor is, amikor fájdalmas, 
akkor is, amikor talán önmagunk 
sem nézünk szívesen szembe vele.
  A Szentírás képei között a kő az, 
amely jelképe lett az öröknek, a nem 
változónak, jelképe Isten akaratának, a kövek beszélnek 
Isten hűségéről, szeretetéről. Az ókori ember nagyon jól 
értette ezt, hiszen egy-egy szikla, egy-egy oltárkő nem-
zedékeken át, évszázadokon keresztül ugyanazt jelen-
tette, ugyanarról üzent mindig. A választott népnek hű-
séges Istenéről.  Az atyák kővel jelölték meg azt a he-
lyet, ahol találkoztak Isten segítő szeretetével. Józsué a 
honfoglaláskor 12 követ helyezett el Gilgálban, hogy 
„ha fi aitok kérdezik majd apáiktól” (Józsué 4,21), ak-
kor mondják el, hogy miről beszélnek a kövek, mi mó-
don vezette át népét az Úr a Jordán folyón. Talán egy 
idegennek semmitmondóak, de a választott nép tag-
jainak örök bizonyságai Isten segítő szeretetének.
  Beszédes köveink nekünk is vannak. Ha szeret-
teink sírjánál megállunk, a sírkövek üzennek ne-
künk és gyermekeinknek drága édesanyákról, dolgos 
kezű nagyapákról, egy név és két évszám, és Isten-
nek mennyi áldása szólal meg ebben nekünk, mind-
az, amit kaptunk, kapott a családunk az elődöktől.
  Beszélnek a házak kövei, amelyek otthonunkká lettek, 
beszélnek a templomok kövei, hogy évszázadok óta száll 
a hála itt Isten felé gondviseléséért, a kérés a nyomorú-
ságban, a remény hozzáköt még a reménytelenségben is.
    A Szentírásban is, a mi életünkben is, a versben is 
tanúságtévők a kövek. Némán hirdetik, suttogják, ha 
kell kiáltják, hogy az örök Isten gondviselő oltalmában 
van életünk biztos helyen. Ők sohasem hallgatnak er-

ről. Még ha az ember azt teszi is. 
    A virágvasárnap Jézust köszön-
tő tömeget is el akarták hallgat-
tatni Jeruzsálemben Lukács evan-
géliumának bizonysága szerint. 
Krisztus azt mondta: „...hogy-
ha ezek elhallgatnak, a kövek fog-
nak kiáltani.” Nagypéntekre el-
hallgatott Jeruzsálem. Nem ismer-
ték meg, hogy Krisztusban meg-
látogatta népét az Úr, „feszítsd 
meg”-et kiáltottak a Megváltóra.
  Néhány évtized múlva, mikor a ró-
mai seregek lerombolták a várost 
templomával együtt, Jeruzsálem kö-
vei Krisztus szavának igazságát is 
kiáltották: „...nem hagynak te ben-
ned követ kövön; mivelhogy nem is-

merted meg a te meglátogatásodnak idejét.” (Lk 19,44)
    Beszélnünk kell még egy kőről, a Szentírás ta-
lán leghíresebb kövéről, amely nemcsak a múlt-
ról üzen, hanem a jövőről is: arról a kőről, amely 
húsvét reggelén Krisztus sírjának szájáról el volt 
hengerítve. A feltámadás bizonyítéka ez a kő. An-
nak, hogy Jézus Krisztus nem maradt a sír-
ban, Isten feltámasztotta őt. Annak, hogy Krisz-
tus feltámadásával a halálon is győzedelmeskedett. 
    Keresztyén hitünk, reménységünk jele, hogy számunkra 
Isten nemcsak életet adott, hanem örök életet kínál. Azzal 
kezdtem, hogy keressük életünkben azt, ami örök. Azt, 
ami nem változik és nem fog változni, ami biztos táma-
szunk. Hiszen az, ami örök, az nemcsak a múltban az, ha-
nem a jövőt is arra lehet építeni, mert ott sem lesz mássá. 
    Figyeljünk ezért a kövek szavára, amelyek tanúi an-
nak, hogy a Szentháromság Isten megőrizte az övéit, és 
a sírról elhengerített kő tanúja a feltámadásnak, hogy Is-
ten Krisztusban megjelent szeretete örök, mert él a mi 
Megváltónk! Hit által pedig részesei lehetünk ennek 
az örök szeretetnek. Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
minden kedves olvasónak áldott húsvéti ünnepeket!             

Vadnai Zoltán
nagybarcai lelkipásztor

Beszédes kövek
Lukács evangéliuma 19,37-40 és 24,1-6a

(Károli)
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„Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők,
és kiássák a fundamentumot,
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.
Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel,
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentum Istentől való,
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, de a kő marad,
a kő marad.” 
(Wass Albert: Üzenet haza c. versének 

részlete)

Tartalom
Gyönyörködöm a Te beszédedben 3
Egyházmegyéink, gyülekezeteink – Abaúji Egyházmegye 4
 Együtt imádkoztunk a békéért 4
 A múltnak őrei 4
 Egy falusi paplak újjászületése 6
Egyházmegyéink, gyülekezeteink – Borsod-Gömöri Egyházmegye 7
 Értékvesztés az egyén, a család, az iskola életében 7
 Köszöntjük a 90 éves Kóris Lajos lelkipásztort 8
 Bepillantás a Nyilas Misi Ház életébe 8
 A 75 éves Szathmáry Sándor professzor köszöntése 9
 Megkezdte szolgálatát a Miskolci Egyetem református lelkipásztora 10
 Református percek az Európa Rádió Miskolc programjában 11
 Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola Dédestapolcsányban 12
Egyházmegyéink, gyülekezeteink – Egervölgyi Egyházmegye 13
 A megmaradás titka 13
 Református művészeti általános iskola nyílik Átányban 13
Egyházmegyéink, gyülekezeteink – Zempléni Egyházmegye 14
 Ökumenikus imahét Sárospatakon 14
 Beszélgetés Bertók Ernővel, a Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség főgondnokával 15
 A zempléni egyházmegye ifjúsági táborhelye Bózsva 16
 Beszélgetés Lakó Jánossal, a füzérkajatai egyházközség gondnokával 17
Intézményeinkről 18
 A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának életéből 18
  A dzsungel könyve 19
 Hírek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia életéből 20
  Maurice Eugene Osterhaven emlékére (1915-2004) 20
  Pillanatok a teológia életéből 22
  Beszámoló a Sárospataki Theologiai Alapítvány 2002. évi gazdálkodásáról 23
 Református Általános Iskolások a Bodrog-parti Athénban! 23
 Hírek és események a Lévay Jószsef  Református Gimnázium és Diákotthon életéből 24
  Népek karácsonya a Lévayban 24
  Természettudományos napok a Lévayban 24
  2500 fi atal a Miskolci Sportcsarnokban 25
  Közösségi hétvégék a Lévay József  Református Gimnázium Tóth Pál diákotthonában 25
  „Szólj ötágú síp!” Kárpátaljai napok a Lévayban 25
  Peregrinatio Reformata Contemporanae 26
  Február-március a felvételi időszaka 26
Misszió  27
 Sárospatakon ülésezett a MRE Tanácskozó Zsinatának három bizottsága 27
 Évközi kántorképző a Miskolci Lévay József  Református Gimnáziumban 27
 Nyári kántorképző tanfolyam 28
Fórum 30
 Vál(ság)os 30
 „Újjászületés fürdője” 31
Az igazat mondd, ne csak a valódit 
Hit és/vagy haza, Nemzet és/vagy egyház 32
Gyerekekről és gyerekeknek 35
 Gyermeki szerepminták a rosszul működő családokban 35
 Kréta Gréta 36
Könyv és zeneajánló 37
Egyházkerületi krónika 38
 Újévi köszöntő 38
 Wass Albert est vastapssal Miskolcon 38
 Rövid beszámoló az Egyházkerületi Tanács üléséről 38
 Az egyházkerület Elnökségének programja és intézkedései  39



     Sárospataki Református Lapok   

   Egyházmegyéink, gyülekezeteink   Egyházmegyéink, gyülekezeteink   Egyházmegyéink, gyülekezeteinkSRSRSSLSRLRSRSLSRS

Sárospataki Református Lapok    

   Egyházmegyéink, gyülekezeteink SRL

A templom hajója téglalap alap-
rajzú, déli oldalán támpillérek-

kel és két, kétosztatú mérműves ablak-
kal. Az északi oldal ablaktalan. A szen-

tély a nyolcszög három oldalával záru-
ló keletelt, támpilléres. Jobbra és hátul 
három, két orrtagos mérműves ablaka 
van. A szentélyt borda nélküli, csúcs-
íves boltozat fedi, amelynek bordái 
gyámköveken álló féloszlopokra tá-
maszkodnak. Lesarkított gótikus dia-
dalíve vállpárkányos. A diadalív észa-

ki pilléréhez épült a szószék, felet-
te egyszerű, festett fa szószékkoro-
na, melynek felirata: „Kós Mihály és 
Asztalos Imre festette anno domini 
1705. Kiálcs tellyes torokkal, meg ne 
szünnyel mint trombita emeld fel a te 
szódat és mond meg az én népemnek 

„Edelényi öreg templom / Álldogál a Bódva-parton / Mint a múlt ősi 
őre” – kezdi Gyülvészi István edelényi pap-költő híres versét templomunkról. 
Áll a templom majd’ hétszáz éve. 1330 körül épülhetett a gótikus, eredetileg a 
Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt templom. 1580-tól a református gyülekezet 
használatában van. 
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Abaúji Egyházmegye

Az egyetemes imahét megtartá-
sának gyakorlata Encsen még 

gyermekcipőben jár. 2000-ben történt 
első alkalommal, hogy a településen élő 
összes keresztyén felekezet meghívásá-
val tartottunk ökumenikus istentisztele-
tet. Az imahéten egy este gyűlünk ösz-
sze felváltva a református és görög ka-
tolikus templomban. Idén rajtunk volt a 
sor. Azért ez a két templom jöhet szó-
ba, mert az evangélikusoknak csak most 
épül szép kis templomuk, a római kato-
likus plébános úr pedig tartózkodik az 
ilyen közös alkalmakon való részvétel-
től, nem értvén egyet az „efféle” kezde-
ményezésekkel.

A közös igehallgatásra, éneklésre és 
a Krisztusban hívők egységéért való kö-
nyörgésre az imahét utolsó napján meg-
telt templomunk. A Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia és a Magyarorszá-
gi Egyházak Ökumenikus Tanácsa által 
kiadott füzet útmutatása szerint „Az én 
békességemet adom nektek” (János 14, 
27) ige vezetésével folytattuk istentisz-
teletünket. 

Nagy Mariann beosztott lelkész az 
imahét vezérigéjének (János 14, 23-31) 
felolvasásával és imádsággal szolgált. Pé-
ter Jenő evangélikus lelkipásztor Ezékiel 
11, 19-20 alapján szólt a szív megújulá-
sának lehetőségéről és szükségességé-

ről. A görög liturgikus betét a békessé-
gi ekténia eléneklésével kezdődött, majd  
dr. Petrasevits Dénes esperes úr egyebek 
között a vízen járó és Péter apostolt az 
elmerüléstől megmentő Jézusról (Máté 
14, 22-33) mondott tanítást. 

Az ökumenikus törekvések és az 
imahetek történetét vázolta röviden 
Baksy Mária lelkipásztor. Imaalkalom-
ról lévén szó, együttlétünknek talán 
legemelkedettebb része a közös imád-
ság volt. Református, evangélikus, gö-
rög katolikus és néhány római katolikus 
hívő egy akarattal, buzgó szívvel tudott 
együtt imádkozni azért, hogy tudjuk ke-
resni azt az egységet, amit Urunk kíván 
az őt követőktől.

Az ökumenikus istentiszteleten „sa-
ját” énekeiket énekelték a felekezetek, 
de volt alkalom mindnyájunk által is-
mert dicséretek közös éneklésére is. A 
Református Kórus 2 kánont és a 470. 
dicséret háromszólamú feldolgozását 
adta elő, ezzel is fokozva az alkalom ün-
nepélyességét.

Az encsi körzethez tartozó Csobád 
községben évtizedek óta folyamatosan 
tartunk ökumenikus istentiszteleteket. 
Ebben az évben a görög katolikus gyü-
lekezet adott helyet az imaheti összejö-
vetelnek. A kis templom teljesen meg-
telt a helyből és a környékről is érkező 
hívekkel. Római és görög katolikus pa-
pok és református lelkészek szolgáltunk 
közösen, igyekezve felmutatni azt a bé-
kességet, amit Krisztus akar ajándékoz-
ni az övéinek.

Hagyományosan hozzátartozik öku-
menikus együttlétünkhöz a szeretetven-
dégség, melyen gyakorlatban éljük meg 
közösségünket egymással.  Kérjük Is-
tentől, hogy ne csak formalitás legyen 
a közös istentisztelet, hanem Lelkével 
Ő áldja meg szolgálatunkat, hogy Krisz-
tus Urunkhoz közeledve egymáshoz is 
közelebb kerüljünk, így munkálva a bé-
kességet.

Baksy Mária, esperes

EGYÜTT IMÁDKOZTUNK A BÉKÉÉRT
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A MÚLTNAK ŐSI ŐRE

Az encsi református templom
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az ő bűnöket és a Jákób házának az ő 
hamisságokat! Ésaiás 58,1.” 

A szentély déli oldalán körszelet-
ívvel záródó fülke található. A szen-
tély északi oldalán van a sekrestyeaj-
tó reneszánsz kőkerete. A templom-
hajó északi falában nagyméretű fél-
köríves, kőfaragású kapuzat, mely va-
laha oldalkápolnához vezethetett. A 
templomhajó nyugati oldalán két ra-
kott pilléren, fából készült orgona-
karzat épült, alatta vezet be az új neo-
gótikus belső kapu, mellette a falazat-
ban eredeti, gótikus kis kapu kőkere-
te látható. A hajó déli oldalán, a két 
mérműves ablak között gótikus, bél-
letes kőfaragású főkapu. Előtte nyitott 
fedélszékű előcsarnok, külső faragott 
fakapuján latin nyelvű felirat olvasha-
tó: ’O JEHOVA DA QUOD IUBES 
ET IUBE QUOD VELIS  ANNO 
1785” „Óh Jehova, add meg, amit pa-

rancsolsz, és parancsold meg, amit 
akarsz” (Augustinus). 

A 10 méter magas hajónak egysze-
rű festett (1841) kazettás mennyezete 
van. A hajó nyugati oldalán, fagaléri-
ás, gúlasisakos, 17 méter magas torony 
áll, amely majdnem olyan széles, mint 
a hajó. Falai másfél méter szélességű-
ek. A torony aljában fi ókos, dongabol-
tozatú, tágas előcsarnok látható. 

Az utca felől Schulek János tervezte 
(1930) neogótikus főkapu látható, fe-
lette másodlagosan beépített, három-
karéjos kicsi gótikus ablakocska. A to-

rony déli oldalán, szintén há-
romkaréjos, nagyobbacska 
gótikus ablak van, alatta le-
sarkított, félköríves bejáró 
befalazva. Előle indul a falép-
cső a karzatra. 

A templom ismert, jelen-
tősebb renoválásai, restaurá-
lásai: 1696-1705; 1778-1785; 
1897-1906; 1929-1930; 1972-
1974; 1994-1999. A kortör-
téneti érdekességeket is fel-
mutató karbantartások, hely-
reállítások lényegesen nem változtat-
tak a templomon, mindvégig megőriz-
te ősi jellegét.

A hajó 9x15, a szentély 7x10 mé-
teres terében és a karzaton ma már 
340 ülőhely van. A fakarzaton találjuk 
az 1905-ben Angster József  építette, 
nyolc változatos orgonát. A templom-
nak három harangja van.

Küzdelmes múltja van a gyülekezet-
nek, nem számított a nagy gyülekeze-
tek közé. 1883-ban 350 lelket szám-
lált, 2003-ban 465 az egyházfenntar-
tók száma. Mindig is meg kellett küz-
denie fennmaradásáért. Tagjai oly-
kor erőn felüli áldozatokat is vállaltak, 
hogy ősi templomuk külső megjelené-
sében is méltó legyen rendeltetéséhez. 
A XX. század utolsó évtizede a temp-
lom és a gyülekezet megújhodásának 
időszaka.

A gyülekezet lelkipásztora 1975-től 
Vadas Gyula, felesége mint kántor és 
karnagy végzi a szolgálatot. Kurátorok 
ez időben: Zs. Tóth András, Kelemen 
Pál, Demény János, 1998-tól Fazekas 
Kálmán. Az 1980-as években a paró-
kia, a gyülekezeti terem korszerűsíté-
sét végezték, a templomon apróbb ja-
vítás történt.

1994-ben kezdődött meg a temp-
lom és torony tetőszerkezetének újjá-
építése, új műemlékpalával való fedé-
se, majd a külső és belső vakolatjaví-
tás, meszelés.

1997. július 1-jén délután egy tor-
nádószerű vihar a templomtető északi 
oldalának egy részét elpusztította. Is-
tennek hála, s az áldott segítő kezek-
nek, két héten belül az új tető a helyén 
volt. A következő évben elkezdőd-
hetett a templom festett kazettás fa-

mennyezetének restaurálása, szigetelé-
se. 1999-ben a templomi székek felújí-
tása, új padok készítése (60 fő részé-
re), majd elektromos templompad-fű-
tés bevezetése történt meg. Megújult 
az orgona 2001-ben. 

A gyülekezet hűséges, ügyes kezű 
asszonyai, majd családjai jóvoltából 
az elmúlt 20 esztendőben, 2003 ka-
rácsonyára immár az ötödik templo-
mi textilegyüttest adományozták, ké-
szítették ill. készíttették Isten dicsősé-
gére, a templom díszére.

A 2004. esztendőben tervezik a 
templom mérműves, régi ólomkere-
tes üvegablakainak rekonstrukcióját, 
a templom díszkivilágítását, új úrasz-
tala készíttetését, új hangosító beren-
dezés vásárlását.

Az egyházközség volt iskolájának 
visszaadásával a templom tőszom-
szédságában a 2000. és 2001. évben 
újabb gyülekezeti terem kialakítására 
került sor, melyet ifjúsági imaterem-
ként, ill. szeretetvendégségek, konfe-
renciák, halotti torok lebonyolítására 
használ vagy ad bérbe a gyülekezet.

Az egyház régi temetőjében 1992-
ben feloldották a temetési tilalmat. A 
bozótirtás után folyamatos karban-
tartást igényel. A korszerű igényeknek 
megfelelő út, parcella és méltó rava-
talozóhely kialakítása kezdődött meg 
2003-ban, ami további feladatot ad a 
közeljövőben is.

A gyülekezeti életben fontos szere-
pet betöltő énekkar 1869-ben alakult, 
1891-ben újjászerveződött. Vezetői 
a református kántortanítók voltak. 
1966-ban vegyes énekkarként szerve-
ződött újjá, 1975-től Vadas Gyuláné a 
karnagyuk. Híven szolgálják, segítik a 
gyülekezetet.

A templom mostani állapota

A déli oldal külső faragott fakapuja 
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Egy falusi paplak újjászületése

Göncruszka ősi települése a Hernád völgye legészakibb csücskében, a Her-
nád folyó kies völgyének keleti oldalán terül el. Temploma 1100 körül épült. 
A valaha virágzó falu sorsa ma megegyezik sok más, a trianoni határ men-
tén fekvő település sorsával, és szenvedi mindazokat az állapotokat, amelybe 
az elmúlt bő nyolcvan, szűk ötven esztendő sodorta ezt a vidéket. Nem gon-
dolom túlzásnak azt mondani, hogy élethalálharcukat vívják ezek a falvak a 
megmaradásért. 

A fennálló kormányok részéről 
hol több, hol kevesebb segít-

séget kapnak, de igazából elkötelezett 
emberek, településszövetségi vezetők, 
országgyűlési képviselők, polgármes-
terek, tanárok, egyházi elöljárók, lelki-
pásztorok az élharcosai ennek a küz-
delemnek. Ebbe a harcba cseppen-
tem bele magam is 2000. augusztusá-
ban, felváltva Bojtor István nagytiszte-
letű urat, aki Göncruszkán és környé-
kén negyvennégy esztendőt szolgált, és 
a szó szoros értelmében harcolt a gyü-
lekezet megmaradásáért, zongoratanár-
ként, közéleti emberként pedig a vidék 
kultúrájáért, értékeinek megmentéséért, 
feleségével együtt.

Azon a számomra emlékezetes, nyá-
ri délelőttön, a gönci – akkor még espe-
resi, ma püspöki – iroda teraszán több 
érintett lelkipásztorral ültünk le Cso-
mós József  esperes úrral, és beszéltük 
meg: hogyan tovább. Akkor kaptam a 
feladatot, hogy vegyem át a nyugdíj-
ba vonuló Bojtor nagytiszteletű úrtól 

Göncruszka gyülekezetét. Cso-
mós esperes úr nem rejtette véka 
alá a fő feladatot, amely rám várt. 
Elmondta, hogy hosszú távon 
Hejce és Vilmány bevonásával egy 
göncruszkai körzetet szeretne az egy-
házmegye létrehozni, s ehhez szüksé-
ges, hogy Göncruszkán modernizáljuk 
a parókiaépületet. Akkor az első tervek 
arról szóltak, hogy hároméves üteme-
zéssel, zsinati kölcsönnel oldjuk meg a 
feladatot. 
 Aztán a következő év tavaszán Cso-
mós esperes úr felhívott, és lediktálta 
egy internetes honlapnak a címét, és el-
mondta: ez a Gazdasági Minisztérium 
honlapja, ahol az adott cím az (áldott 
emlékű) Széchenyi Terv parókiareno-
válásokra kiírt pályázatának anyagát tar-
talmazza. Elmondta: az idő rövid, cse-
lekedni kell. Így lett. A parókiák belső 
felújítására kiírt pályázat teljes összegét 
(5 millió Ft) pályáztuk meg, és Istennek 
hála, az előző kormány, már csak ügy-
vezető gazdasági minisztere, Matolcsy 

György miniszter úr aláírásával tájé-
koztattak bennünket: megnyertük a tel-
jes támogatást. Ehhez még az egyház-
kerület tett hozzá a fentivel megegye-
ző összeget, biztosítva számunkra az 
önrészt, valamint a gyülekezet toldotta 
meg a meglévő keretet 1,2 millió forint-
tal. Így kezdtünk hozzá 2002 őszén az 
építkezéshez. Első ütemben a tetőt cse-
réltük le, majd 2003 tavaszán elkezdő-
dött a belső felújítás. Igyekeztünk a kor 
igényei szerint, mégsem túl nagy változ-
tatásokkal egyszerre modern, de a régi 
stílusából minél többet megőrző épüle-
tet kialakítani. Múlt év őszén az állam – 
nagy örömünkre – minden különösebb 
gond nélkül vette át a beruházást. Így 
ez év tavaszán megkezdődhet a tartalé-
kokból a parókia külső rendbehozata-
la, ami díszvakolásból, a kerengőnek já-

Gyülekezeti és iskolai hitoktatás fo-
lyik, minden évben van konfi rmáció. 
A fi nkei leányegyház (1801-től tarto-
zik Edelényhez) mellett a damaki gyü-
lekezet szolgálatát is ellátja a lelkipász-
tor, sőt a helyi kórházban is teljesít 
szolgálatot.

A gyülekezetből indult el hajdan Ba-
logh István (1892-1940) szuhafői lel-
kész, Matos János (1931-1976) pest-
lőrinci lelkész, Gyülvészi Barnabás 
damaki lelkész, orgonaművész, aki 
1956-tól Svájcban él. A fi atalok kö-
zül Kiss Klára Nagyrábé, valamint 
Almási Ferenc, jelenleg Bódvaszilas – 
Komjáti lelkésze.

A gyülekezet presbitériuma 2003-
ban „Edelényi Öreg Templom Kultu-
rális Alapítvány”-t hozott létre a gyü-
lekezeti és hitélet segítésére, a refor-
mátus temető fenntartására.

Vadas Gyula lelkipásztort – külö-
nösen a református közösség szolgá-
latában szerzett érdemeiért – Edelény 
Város Önkormányzata 2003 októbe-
rében Pro Urbe-díjjal tüntette ki. 

Ma örömmel, bátran mondhatjuk 
templomunkról és egyházközségünk-
ről a pap-költő szavaival: „Múlandó-
ság nincs fölötte / Él az Isten mind-
örökre!”

Laki - Lukács László
edelényi presbiter

Vadas Gyula lelkipásztor és felesége

A felújított parókia épülete
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rólapokkal való burkolásából és a 
kerengő feletti gerendázat keze-
léséből, illetve helyenkénti bur-
kolásából áll. Terveink között 
szerepel a parókiaudvaron álló 
harangláb felújítása és az udvari 
tereprendezés is. Emellett Cso-
mós püspök úr segítségével si-
került újratárgyalni a gyülekeze-
tet érintő kárpótlást az állammal. 
Ennek eredményeképpen, a he-
lyi önkormányzat hathatós köz-
reműködése mellett, reményeink 
szerint ez év őszén megkezdhető 
lesz a parókai mellett álló egyko-
ri református iskola imateremmé 
való átalakításának munkálata is.

 Ha mindezt össze akarnám 
foglalni, azt mondhatnám: há-
lát adunk Istennek azokért az or-
szágos vezetőkért, akik támoga-
tandó nemzetmegtartó erőt lát-
tak az egyházban; hálát adunk 
Istennek látással bíró egyhá-
zi vezetőinkért; én magam pe-
dig hálát adok Istennek ennek 
a cseppnyi (alig nyolcvanlelkes) 
gyülekezetnek odaadó támoga-
tásáért, és Sivák Ernő gondnok 
úrért, akinek szíve ott égett végig 
a ruszkai paplak újjászületéséért 
tett erőfeszítésekben.

Molnár Sándor 
helyettes lelkipásztor

7

A meghívó, az előadás szerve-
zője Gere Gábor nagytiszte-

letű úr, a putnoki gyülekezet lelkipász-
tora volt. Az előadást Ábrám Tibor, 
a miskolci Lévay József  Református 
Gimnázium főigazgatója tartotta, akit 
elkísért a gimnázium hitoktató tanára, 
Szilágyi Zoltán lelkipásztor is. A meg-
hívottak pedig Putnok város és a kör-
nyező községek oktatási intézményei-
nek református és evangélikus pedagó-
gusai, óvónői voltak.

Az adventi várakozás időszaká-
ban – amely sajnos, mostanra a legna-
gyobb rohanássá vált az ajándékok utá-
ni szaladgálás miatt – egy csöndes, bé-
kés szombati délután volt. Egy pillanat-
ra megérintett minket is az a hangulat, 
melyet Exupéry A kis herceg című re-
gényében varázsolt elő: jelezd nekem a 
jöveteledet, hogy akkorra ünneplőbe 
öltöztessem a szívemet.

Ünneplőbe öltöztettük a 
szívünket a gyermek Jézus, a 
Megváltó születését várva, és 
pedagógusok lévén kíváncsi, 
ünnepi várakozással vártuk az 
előadást is, hiszen a pedagógus 
hivatás naponta jelent óriási fe-
lelősséget gyermekeinkért. Szil-
ágyi Zoltán tanár úr igehirdeté-
se után Ábrám Tibor főigazgató úr be-
szélt az értékvesztésről az egyén, a csa-
lád, az iskola életében, a munka vilá-
gában. Ezután tette fel a kérdést: Mit 
tesz, mit tehet a pedagógia? Van-e ke-
resztyén pedagógia?

Az évszázadok során sokféle em-
berkép jelent meg a gondolkodás tör-
ténetében, s így sokszínű a pedagógiai 
szemlélet is. Az előadó röviden ismer-
tette a mechanikus, a biológiai, a hu-
manista gondolkodást, majd kiemel-
te, hogy van keresztyén pedagógia is, 
amely a tekintély, az erkölcs, az ember-

kép, a nevelés tekintetében fogalmaz-
za meg az ember hivatását: Isten ké-
pét hordozni, mert ez ad méltóságot 
az emberi életnek. A Biblia szerint az 
embernek „szívcserére”, újjászületésre 
van szüksége, s ezáltal történhet meg 
az értékrend változása is.

Főigazgató úr előadása után kel-
lemes hangulatú, kötetlen beszélgetés-
sel folytatódott az összejövetel. Mi ma-
gunk is nevelést kaptunk: arra a Jézus 
Krisztusra irányították a fi gyelmünket, 
aki karácsonykor Betlehemben mind-
nyájunkért megszületett.

Kerekesné Soós Mária

Borsod-Gömöri Egyházmegye
Értékvesztés az egyén, a család, az iskola életében

(Keresztyén – protestáns hitünk értékrendje)

2003. december 6-án a putnoki református gyülekezet imatermében 
hangzott el előadás napjaink egyik sokat emlegetett és vitatott kérdéséről: 
az értékekről és az értékvesztésről.

A jelenlegi gyülekezeti terem
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„Életünk ideje hetven esztendő, 
vagy ha több, nyolcvan esztendő” – ol-
vassuk hitvalló imádságunkban, a 90. 
zsoltárban. Az átlagéletkor mögött az 
van, hogy vannak, akik rövidebb, van-
nak, akik hosszabb ideig élnek annál. 
Isten megajándékozta Kóris Lajos lel-
kipásztor testvérünket és atyánkat az-
zal, hogy 90. születésnapját ünnepel-
heti és ünnepelhetjük, megajándékozta 
családját és egyházunkat, közelebbről 
a tiszáninneni egyházkerületet, hogy 
mindeddig megtartotta, munkával, 
szolgálatokkal bízta meg közöttünk.

Élete, lelkipásztori munkálkodása 
Tiszáninnenhez, közelebbről a borsodi 
egyházmegyéhez kötődik. Hejőpapiból 
indult el, iskoláit Sárospatakon végezte, 
majd a németországi tanulmányi év, és 
a főleg tiszáninneni egyházkerület né-
hány gyülekezetében töltött segédlel-
készi megbízatás után Miskolcra került, 
ahol először segédlelkész, azután val-
lásoktató lelkész, végül rendes lelkész, 
majd az alsóvárosi egyházközség alapí-
tó lelkésze és lelkipásztora lett 1950-től 
1989-ig, nyugdíjazásáig. Nyugdíjazása 
után sem tétlen: rendszeresen végez-
te a nem könnyű börtönmissziós lelké-
szi munkát. (Barth Károly is nyugdíja-
zása után járt be rendszeresen prédikál-
ni egy börtönbe.)

Hejőpapitól Miskolcig nem hosszú 
az út, de hosszú, akadályokkal, bukta-
tókkal, „síkosságokkal” teli volt az az 
út, amit mint lelkipásztor megtett a 20. 
század második felében. A gyülekezet-
ben mint igehirdető kereste és mutat-

ta az utat a rábízottaknak. A presbite-
ri jegyzőkönyveiben rögzített misszi-
ói, egyházpolitikai, társadalmi kérdé-
sek és arra adott feleletek ma már do-
kumentumértékűek. Ugyanakkor mint 
egyházmegyei főjegyzőnek részt kel-
lett vállalnia az egyházigazgatással és 
kormányzással járó döntésekben. Nem 
kis diplomáciai képesség kellett ahhoz, 
hogy ezt úgy tette, hogy ne kerüljön 
összeütközésbe az Igéből nyert teoló-
giai látásával.

Átélte azt a változást, ami a 70 ezres 
Miskolcot 200 ezres Nagy-Miskolccá 
tette, és látta, vállalta azokat a lelkipász-
tori feladatokat, amik ezzel a nagy vál-
tozással és átalakulással együtt jártak. 
Az elmúlt közel másfél évtizedben a 
Sárospataki Református Lapok hasáb-
jain is sok olyan miskolci egyházi ese-
ményről, kezdeményezésről, a legne-
hezebb időkben is vállalt szolgálatok-
ról beszámolt, amit már csak ő ismer. 
Ezért is hálát adunk Istennek, hogy 
még közöttünk van, hogy még mindig 
megtalálja a módját, hogy munkálkod-
jék, és szolgáljon a neki adott kegyelmi 
ajándék szerint. Isten áldása legyen éle-
tén és munkáján továbbra is, amikor át-
lépi a 90. születésnapját.

Benke György, 
nyugalmazott teológiai tanár

KÖSZÖNTJÜK A 90 ÉVES KÓRIS LAJOS LELKIPÁSZTORT

A használatbavétel egyik első 
mozzanata 2003. május 13-án 

történt a Bató Eszter emlékszoba meg-
nyitásával. Ez a halottasszoba Miskolc 
város egyik helytörténeti nevezetessége. 
A 19. században élt gazdag, ám tragikus 
sorsú Bató család legendákkal átszőtt 
történetét meséli el. Bató István gazdag 
gabonakereskedő és Imre Eszter házas-

ságából két lánygyermek született: Esz-
ter és Birike. Az ifjabb gyermek 4 évet 
élt. Az egyetlen örökös, Eszter 27 éve-
sen halt meg. Életéről röviden csak any-
nyit, hogy a Karacs Teréz által vezetett 
nőnevelő intézetben tanult. Szülei ko-
rán férjhez adták egy jó nevű miskolci 
ügyvédhez, Piskóti Jánoshoz. Férje jó-
val idősebb volt, mint ő, és hamar meg-

BEPILLANTÁS 
A NYILAS MISI HÁZ ÉLETÉBE

Egy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Miskolcon
 a Belvárosi Egyházközség gyermek- és ifjúsági 

missziós központja: a Nyilas Misi Ház.

Kóris Lajos lelkipásztor és felesége

Születésnapi köszöntés a Miskolc-
alsóvárosi gyülekezeti teremben

A Nyilas Misi Ház Miskolcon
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betegedett. Így a kényszerházasság lé-
nyegében betegápolás lett Eszter szá-
mára. Mindössze 25 éves volt, ami-
kor megözvegyült. Visszakerült a szü-
lői házhoz, de ekkor már ő is tüdőbeteg 
volt. Másfél évi ápolás után 1865. május 
13-án halt meg. A Deszka templomból 
temették, a családi kriptában nyugszik, 
amely a templom közelében található. 
Eszter még a betegágyán beszélt édes-
anyjának arról, hogy az épülő új temp-
lom tornyába szeretné, ha harangot ön-
tetnének. Ez a kívánsága halála első 
évfordulójára teljesült, és ma is szól a 
Kossuth utcai templom tornyában a 
róla elnevezett Eszter harang. Az örö-
kösök nélkül maradt házaspár minden-
re kiterjedő végrendeletet készített, és a 
hatalmas összegű vagyont a református 
egyházra hagyták. Ebből épült a leégett 
Deszka templom is. A halottasszobát 
pedig azon állapotában bezáratták. 
Benne képek és bútorok őrzik a család 
történetét. A házat 1976-ban lebontot-

ták. Ennek kárpótlási összegéből vásá-
roltuk a Kossuth utcai székház mellet-
ti ingatlant, és építettük fel a közel ezer 
négyzetméter hasznos alapterületű ifjú-
sági központot. Itt kapott helyet 27 évi 
raktározás után az említett emlékszoba 
berendezése is. Látogatók számára kü-
lön kérésre szívesen bemutatjuk.

A Nyilas Misi Ház egyéb helyisé-
gei, udvara és végében a fedett szín 
azonban a nyüzsgő élet színtere. A 
földszinti oratóriumban ifjúsági biblia-
órák vannak, felnőtt konfi rmációs cso-
port felkészítése és egyéb hitéleti tevé-
kenységek zajlanak. Az emeleti auditó-
riumban tantermi körülmények között 
folyik a konfi rmációi előkészítés. Itt 
tartjuk szeretetvendégségeinket is, va-
lamint egyéb előadásokat, tudományos 
tanácskozásokat. Ez a terem eddig há-
rom kiállításnak volt a színtere. Ugyan-
itt van minden második héten a csángó 
táncház, melyhez muzsikát az Esztenás 
Együttes szolgáltatja. Az emeleti há-
lószobákban (dormitóriumban) egyre 
gyakrabban fordulnak meg hálóvendé-
gek. A hazaiakon kívül a Felvidékről, 
Kárpátaljáról és Erdélyből is. A ven-
dégszobák befogadóképessége 30-40 
főre tehető.

A jelenünkről annyit, hogy március 
14-én, vasárnap a ház udvarán emléke-
zünk az 1848/49-es forradalom és sza-

badságharc 155. évfordulójára Koltay 
Gergely és a Kormorán Együttes kon-
certjével. Ez az alkalom egyben a ház 
felszentelésének első évfordulója is. 
Március 21-én, vasárnap tervezzük re-
formátus könyvesboltunk megnyitását, 
melyet egyházkerületünk egész közös-
sége fi gyelmébe ajánlunk.

Az eddig elvégzett munkáért Istené 
legyen a dicsőség. Soli Deo Gloria!

Szabó Sándor 
miskolci lelkipásztor

A meghitt alkalmat Csomós Jó-
zsef  püspök igei áldáskívánása 

nyitotta meg, melynek során visszatekin-
tett a tudós teológus lelkészi pályájának, 
tudományos munkásságának fontosabb 
állomásaira, eseményeire. Dr. Szűcs Fe-
renc professzor a Doktorok Kollégiuma 
elnöksége nevében köszöntötte az ünne-

peltet, aki másfél évtizeden keresztül a 
Doktorok Kollégiuma főtitkáraként szer-
vezte és irányította egyházunk tanulmá-
nyi munkáját. Köszöntötte a jeles tudóst 
dr. Kádár Zsolt esperes, a Doktorok Kol-
légiuma jelenlegi főtitkára, átadva e testü-
let megbecsülésének jeleként az emlékez-
tető ajándékot.

Az utóbbi évek során Szathmáry pro-
fesszor komoly könyvkiadói, szerkesztői 
tevékenységet is folytatott. A 75 eszten-
dőhöz illően 75 teológiai munka megírá-
sában, fordításában, szerkesztésében vett 
részt. 75 évesen is tanít, publikál, fárad-
hatatlanul munkálkodik egyházunk tudo-
mányos műhelyeiben. Emellett ország-

A 75 ÉVES SZATHMÁRY SÁNDOR PROFESSZOR 
KÖSZÖNTÉSE

Születésnapján, január 28-án az 
Egyházkerületi Székházban köszöntöt-
ték dr. Szathmáry Sándor professzort az 
egyházkerület vezetői, a Doktorok Kol-
légiuma elnöksége, valamint a Püspöki 
Hivatal munkatársai.

Az épület belsejének egy részlete

dr.  Szathmáry Sándor
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szerte ismert igehirdető, evangelizá-
tor. Neve és munkái ismertek külföl-
dön is, főképpen német nyelvterüle-
ten. A hazai ökumené köreiben is az 
egyik legjelentősebb protestáns teoló-
gusként tartják számon.

A köszöntésekre válaszolva 
Szathmáry professzor kitért arra, 
hogy Istentől kapott feladatnak tekin-
tette azt a tudományos teológiai mun-
kát, amelyet soha nem lehet abbahagy-
ni, hiszen mindenkor újabb és újabb 

kihívást jelent az egyház számára az, 
hogy az evangélium alapján megfogal-

mazza a küldetése szerinti aktuális vá-
laszt a hit, az istentisztelet, az egyhá-
zi felelősségvállalás vonatkozásában, 
mindezzel etikai útmutatást adva a kor 
emberének.

A bensőséges együttlét után a 
résztvevőket a Doktorok Kollégiuma 
elnöksége hívta meg a Lillafüredi Pa-
lota Szálló különtermébe, ahol dísz-
ebédet adtak Szathmáry professzor úr 
tiszteletére.

kzs

A Miskolci Egyetem az egyházkerületünk területén 
működő legnagyobb felsőoktatási intézmény. A ki-

lenc egyetemi és főiskolai karon több mint tizenötezer hall-
gató tanul nappali és levelező formában.

Az intézmény sajátos módon szervesül Miskolc város 
életébe, hiszen a földrajzi elkülönültség nagymértékben zárt 
közösséggé teszi az egyetemi campust. A hallgatók jó része 
nem miskolci illetőségű, időbeosztásuk és életritmusuk – ál-
talában hétvégén hazautaznak – nehezítette a hallgatók egy 
részének miskolci gyülekezetekbe való integrálását. Az egye-
tem a jövő református értelmisége tekintetében fontos misz-
sziói területet jelent.

Az elmúlt években is volt az egyetemen református if-
júsági alkalom, amelyet Brunner Zsuzsanna, a Lévay József  
Református Gimnázium és Diákotthon vallástanára vezetett, 
de az egyházkerület régóta dédelgetett terve az, hogy önálló 
egyetemi lelkészt állítson szolgálatba az egyetem területén. 

Ez az álom valósult meg 2003. nyarán, amikor aláírásra 
került az Egyetem rektora, valamint a négy történelmi fele-
kezet (római katolikus, református, evangélikus, görög kato-
likus) területileg illetékes vezetői által az egyetemen egyetemi 
lelkészség létesítéséről szóló megállapodás. Ez lehetővé teszi 
azt, hogy főállású református lelkipásztor tevékenykedjen az 
egyetemen. Ennek tárgyi feltételeit az egyházkerület anyagi 
hozzájárulásával az egyetem teremti meg, a lelkipásztor al-
kalmazása pedig a kerületi missziói alap terhére történik.

Az egyházkerület elnöksége pályázatot írt ki az egyete-
mi lelkészi állásra. A beérkezett pályázatokat a Missziói Bi-
zottság bírálta el. Az időközben történt visszalépést is fi gye-
lembe véve, 2004. február 1-jétől Turcsik Ferenc református 
lelkipásztor került megválasztásra az egyetemi lelkészi szol-
gálatra. Kísérjük imádságos fi gyelemmel a Miskolci Egyete-
men folyó református lelkipásztori szolgálatot, és kérjük Is-
ten áldását az ott folyó munkára!

Ábrám Tibor, főgondnok

MEGKEZDTE SZOLGÁLATÁT A MISKOLCI  
EGYETEM REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORA!

Turcsik Ferenc vagyok, a Mis-
kolci Egyetem új egyetemi lel-

késze. 1974-ben születtem Nagykő-
rösön, majd gimnáziumi tanulmánya-
imat a Debreceni Református Kollé-
giumban végeztem. 1994-1998 között 
a Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetem, majd 1999-2001-ben a 
Theologische Universiteit te Kampen 
(Hollandia) hallgatója voltam. Haza-
térésem után Berettyóújfaluban szol-
gáltam, ahonnan megpályáztam ezt az 
egyetemi lelkészi állást, amelyet elnyer-

tem, így 2004. február 1-jétől az egye-
temi közösségben végzek lelkészi szol-
gálatot. Nős vagyok, feleségem szintén 
lelkész, és Isten két fi ú gyermekkel ál-
dott meg minket.

A lelkészi szolgálatnak ez a területe 
valóban úttörőmunka a maga nehézsé-
geivel és szépségeivel, járatlan útjaival 
és már legalább kitaposott ösvényeivel. 
Missziós területként óriási kihívásokat 
rejt magában, s ezzel együtt természe-
tesen lehetőségeket is. Ám ez összes-
ségében véve minden sajátosságával 

Köszöntés az Egyházkerületi Székházban

Turcsik Ferenc, egyetemi lelkész

„Orando et laborando”
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együtt sem más, mint bármely más lel-
készi szolgálat. A Debreceni Reformá-
tus Kollégiumban a címben is idézett 
jelmondat olvasható: „imádkozva és 
dolgozva”. Ehhez szeretnék hozzájá-
rulni, hogy az egyetem hallgatói egy ki-
csit másként is láthassák azt, amit sok-
szor az élet nagyon is egyoldalúan (kí-
ván) láttat(ni) velü(n)k. Álmaink és ter-
veink vannak, s kérek minden testvé-
remet, hogy az egyetemi gyülekezet 
ügyét hordozza imádságaiban – aho-
gyan mi is tesszük. Az egyetemen je-
lenleg a korábbi kezdeményezésekre 
való építés, illetve azok továbbvitele 
folyik. Emellett természetesen minden 

munkánál nagyon fontos az alapvetés, 
így a kapcsolatfelvétel és a terep fel-
térképezése. Elmúlt egy hónapom so-
rán leginkább ezekkel kellett foglalkoz-
nom. Ezzel párhuzamosan elindult a 
jövőbeni (egyetemi) gyülekezeti prog-
ramokra irányuló tervek elkészítése és 
a szükséges lépések megtétele.

A katolikus és evangélikus testvé-
rekkel az együttműködés nagyon pél-
dás. Reményeink szerint ez a jövőben 
is így marad, hiszen a református ön-
tudatra való vezetés mellett a közös fel-
lépés is nagyon fontos ezen a szolgála-
ti területen. Ahhoz, hogy ez az együtt-
működés, s emellett a református ke-

resztyén mivoltunk megélése mind ka-
rakteresebben megjelenjen, megpróbá-
lok minden lehetséges eszközzel hoz-
zájárulni. Bízom abban, hogy a gyüle-
kezetek és lelkipásztoraik, a vallástaná-
rok egyaránt meglátják, hogy ez a szol-
gálat is az egyház szerves részét képezi, 
s az együttmunkálkodás valóban Krisz-
tus Urunkat szolgálja.

Hiszem azt, hogy az egyetemi gyü-
lekezet is szerves része lesz majd az 
egyházkerület és a Magyarországi Re-
formátus Egyház életének.

Turcsik Ferenc
egyetemi lelkipásztor

Mindennapjainkban egyre több 
szó esik arról, hogy az embe-

rek gondolkodását, dolgokra való rálá-
tását, értékrendjét mennyire befolyásol-
ja a média. Lassan odáig jutunk, hogy 
az ember azt gondol dolgokról, jelen-
ségekről, amit gondoltatnak vele, ami-
lyen irányban meghatározzák gondol-
kodását. Még ha ez az aggodalom túlzó 
is, mindenképpen van való-
ság alapja. Hiszen gondoljunk 
csak arra, hogy az egyházunk-
ról milyen kép él az emberek-
ben. Vannak, akik személye-
sen tapasztalják meg egyhá-
zunk életét, talán ezen em-
berek valamelyest belelátnak 
egyházunk létének titkába, s 
egyfajta kép kialakul bennük, 
de még ők is csak azt a szűk 
keresztmetszetét látják, amely-
lyel találkoztak. Azok az em-
berek pedig, akik nem érint-
keznek életünkkel, ki van-
nak szolgáltatva e kérdésben 
olyan tájékoztatási eszközöknek, ame-
lyek időnként teljesen torz képet mu-
tatnak rólunk.

Azt is fontos meglátni, hogy az in-
formációs társadalomban nem mind-
egy, hogyan, milyen eszközökkel köz-
vetítjük, hirdetjük azt az örömhírt, 
melynek követei vagyunk.

Ezen a területen  tehát egy új ki-
hívásra kell válaszolnia egyházunk-
nak. Minden bizonnyal ez motiválta az 
Egyházkerület Elnökségét, amikor lét-
re hozták a Tiszáninneni Egyházkerü-
let Missziói Központjában a sajtó és te-
lekommunikációs területet. Mivel az in-
formáció korszakát éljük, ezért nem 
kell különösen hangsúlyozni azt, hogy 

milyen fontos az üzenetek és informá-
ciók eljuttatása az emberekhez. Min-
denféle lehetőséget ki kell aknázni en-
nek a célnak az eléréséhez. Ezt a te-
rületet alapvetően négy részre bontot-
tuk fel: rádió, televízió, újságok és a kor 
technikai színvonalához alkalmazkodva 
nem felejtkeztünk el az Interneten való 
megjelenésről sem.

Az írott sajtó területén ez a tö-
rekvés a kerületi újságunk színvona-
las megújításával kezdődött. Ezzel a 
lehetőségünkkel egyetlen nagy problé-
ma van, csupán azokhoz az emberek-
hez jutnak el az újságban megjelentetett 
hírek, információk, akik már közel áll-
nak egyházunkhoz. E csatorna még tel-
jesebb kihasználása úgy gondoljuk kö-

zös feladatunk. Jó lenne mi-
nél több emberhez eljuttatni.

A következő fontos te-
rület a rádiós megjelenésünk, 
hiszen ezzel megcélozhat-
juk azokat a hallgatókat, akik 
nem kapcsolódnak egyetlen 
gyülekezethez sem, így ta-
lán kialakulhat bennük vala-
mi vágy közösségeink iránt. 
Ennek fontosságát a legutób-
bi népszámlálás adatai vilá-
gosan bizonyítják. Különö-
sen Miskolc városában óriá-
si kiaknázatlan területet lát-
hatunk e tekintetben. Ezért 

került sor az Európa Rádió Miskolccal 
történő szerződéskötésre.

Az egyházkerületünk rádiós mun-
kássága 2004. február 1-jével indult. 
Alapvetően öt műsorral jelentkezünk 
az Európa Rádió Miskolc program-
jai között, melyeket az Egyházkerüle-

REFORMÁTUS PERCEK 
AZ EURÓPA RÁDIÓ MISKOLC PROGRAMJÁBAN

Megbeszélés a stúdióan
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A Tiszáninneni Református 
Egyházkerület az egyetlen 

magyarországi egyházkerület, ahol 
nem folyik egyházi keretek közöt-
ti alapfokú művészeti oktatás. Ezt 
a hiányt fogja pótolni a 2004. szep-
tember 1-jén Dédestapolcsányban 
indítandó alapfokú művészetokta-
tási iskola. Az intézmény indításá-
ról az Egyházkerületi Iskolaügyi Bi-
zottság javaslatára az Egyházkerüle-
ti Tanácsülés határozottt 2004. janu-
ár 30-ai ülésén.

Dédestapolcsányban 20 éve műkö-
dik alapfokú zeneiskola, 10 éve az ön-
kormányzat fenntartásában. Az önkor-
mányzatok egyre nehezedő költségveté-
si helyzete miatt a nem kötelező felada-

tok ellátására fordítható keretek szűkül-
nek. A művészeti oktatás továbbvite-
lét és a település értékeinek megtartását 
is szem előtt tartva kezdett tárgyalásba 
előbb Szűcs Endre helybeli lelkipásztor, 
majd az egyházkerület elnöksége az ön-
kormányzattal, hiszen a zenei oktatás, 
az alapfokú kántorképzés szervezett 
keretek közötti végzése olyan ügy, ame-
lyért egyházkerületünkben anyagi áldo-
zatot is érdemes hozni. 

Így került aláírásra február 2-án az 
a megállapodás, amely értelmében az 
egyházkerület határozatlan időre, térí-
tésmentesen használatba kapja azt az 
ingatlant, amelyben 2004. szeptem-
ber 1-jén megkezdi tevékenységét a 
Csomasz Tóth Kálmán Református 

Alapfokú Művészetoktatási Iskola. Az 
önkormányzat térítésmentesen átadja 
a megszüntetett zeneiskola berendezé-
sét és eszközeit.

Az egyházkerület vállalta, hogy a 
megszüntetendő  önkormányzati zene-
iskola igazgatóját és pedagógusait 2004. 
szeptember 1-jétől, munkaviszonyban 
alkalmazza. Így az intézmény vezetője 
Szűcsné Farkas Zsuzsanna zenetanár, 
zongoraművész lesz. Az egyházkerüle-
tünk kántorképzéssel és művészeti ok-
tatással kapcsolatos terveiről bővebben 
a következő számban olvashatunk.

Isten áldja meg születendő új in-
tézményünk pedagógusait és szolgála-
taikat!

Ábrám Tibor, főgondnok
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ti Székházban szerkesztünk, és csupán 
csak sugárzásra továbbítjuk a rádióba. 

Minden reggel 7 óra 20 perckor je-
lentkezünk Útravaló című műsorunk-
kal. A műsor fő jellegzetessége az, hogy 
nagyon sok olyan kérdés van minden-
napjainkban, amelyekkel az emberek-
nek meg kell küzdeniük. Mi  e kérdé-
sek továbbgondolásával, alternatívák 
felmutatásával segítjük a helyes döntést, 
a válaszok megtalálását. Az Útravaló 
témáit igyekszünk úgy megválasztani, 
hogy azok minden korosztálynak szól-
janak. Az Útravaló gondolatait egyház-
kerületünk kiemelkedő személyei, illet-
ve lelkipásztorai írják. 

A rádióban való megjelenésünk le-
hetőséget adott számunkra, hogy be-
mutathassuk egyházunkat, gyülekeze-
teinket, intézményeinket, rendezvénye-
inket. Ezt a célt szolgálja „Mi újság itt-
hon?” című magazinunk, melyet két-
hetente csütörtökön 18 óra 30 perc-
kor hallhatnak, az ismétlését pedig a 
műsort követő héten vasárnap 15 óra 
30 perckor. A magazinunk olyanokhoz 
szól, akik reformátusnak vallják magu-
kat, de valójában különböző okok miatt 
aktívan nem vesznek részt egyházunk 

életében, felkeltve ezáltal a vágyat a be-
kapcsolódásra, aktív szolgálatra. Má-
sodlagos célunk bemutatkozni a kívül-
állóknak: Ezek vagyunk mi. 

Nagyon sok olyan ember van, akik 
valamikor aktívan részt vettek egy-
házunk életében, de jelenleg beteg-
ség, gyengeség folytán nem juthatnak 
el alkalmainkra. Nekik készítjük nagy 
örömmel és szeretettel a minden vasár-
nap jelentkező: Isten előtt csendesség-
ben című műsorunkat. 

Lehetőségünk nyílt arra is, hogy 
a legkisebb korosztályhoz is szóljunk 
a rádión keresztül, így minden héten 
péntektől vasárnapig 19 óra 30 perckor 
egyházkerületünk óvodáinak óvónői 
ringatják álomba a gyermekeket. Pén-
teken népmesével, szombaton Rémusz 
bácsi meséivel, vasárnap pedig evangé-
liumi tanmesével zárjuk számukra a na-
pot.

Rohanó világunkban egyre több és 
több problémával találkozhatunk, me-
lyeket nincs időnk leülve átgondolni és 
megbeszélni. Ilyen lehetőséget kínálunk 
lelkigondozói óránkkal, melyet pénte-
ken 18 és 19 óra között hallhatnak az 
Európa Rádió Miskolc frekvenciáján. 

A stúdióban szakképzett lelkigondozók 
beszélgetnek egy előre meghatározott 
témáról, melyhez a hallgatók telefonon 
vagy más kommunikációs eszközön ke-
resztül hozzászólhatnak, és kérdéseket 
tehetnek fel az adott témában.

Hála Istennek e szolgálati területen 
egyre több munkatársunk van, akik át-
érzik ezt az óriási lehetőséget és felelős-
séget, s egyben készek Istenünk dicső-
ségére munkálkodni. Ezek a műsorok 
jelenleg Miskolcon és környékén hall-
gathatók a 90,4 Mhz hullámhosszon. 

Szívünk szerinti vágy, hogy minél 
többen átérezve e szolgálati terület fon-
tosságát, érezzék magukénak e terüle-
tet is, aktív bekapcsolódásukkal (ötle-
tekkel, hozzászólásokkal) segítsék kez-
dő lépéseinket, s ami a legfontosabb, 
hordozzák imádságban missziónknak 
ezt a lehetőségét is, hiszen nem feled-
kezhetünk meg Istenünk igéjének ve-
zetéséről:  

„Ha az ÚR nem építi a házat, hi-
ába fáradoznak az építők. Ha az ÚR 
nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá 
az őrök.” Zsolt. 127,1

Vass Enikő és 
Taracközi Gerzson lelkipásztor
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Az elmúlt év végén „A megma-
radás titka” címmel szólt Is-

ten Igéje a mezőnagymihályi gyüleke-
zetben egy héten keresztül minden este. 
Az evangélizációs szolgálatot dr. Csiha 
Kálmán Erdély nyugalmazott püspö-
ke végezte. Estéről estére szépszámú 
gyülekezeti közösség hallgatta sokszor 
könnybe lábadó szemekkel, hogy mit 
jelent megmaradnunk a hitben. Fájdal-
masan kellett szembesülnünk a jelenlegi 
helyzettel, hogy milyen állapotban van 
magyarságunk, hogy milyen önpusztí-
tó életet folytat, és hogy lelkileg, hitben 
milyen kiüresedett.

Csodálatos volt hallani az evangéli-
umot, hogy van kiút, van bűnbocsánat, 
van szabadulás, ha van megtérés és bűn-
bánat.

Az evangélizáció szomba-
ti napján a már szokásos egy-
házmegyei csendesnapunkat 
tartottuk „Komolyan ven-
ni Istent, mert Ő halálo-
san komolyan vette a mi üd-
vösségünket!” címmel. A 
csendesnapoknak már lassan 
több éve Mezőnagymihály ad 
otthont, ahol ennek régen is 
hagyományai voltak. Az alkal-
mon püspök úr mellett szol-
gált egyházkerültünk főgond-
noka, egyházmegyénk esperese, lelki-
pásztorok, gondnokok.

Vasárnap úrvacsorai közösséggel él-
tünk. Hálaadás volt a szívünkben az Is-
tentől kapott áldásokért.

A hét záró alkalma volt a szomszé-
dos Gelejen Geleji Katona Istvánra em-
lékeztető ünnepi istentisztelet. Erdély 
egykori püspökére emlékeztünk, aki a 
község szülöttje.

Hisszük, hogy az ébresztgetés nem 
volt hiábavaló, mert sokan szívükben 
hordozzák a mai napig is az üzenetet, 
és ha még nem is látványos módon, de 
a gyülekezetben is elindított embereket 
és új szolgálati lehetőségeket. Rádöb-
bentett bennünket arra a tényre, ami or-
szágos problémát jelent, hogy a gyüle-
kezethez tartozás nem tükrözi azokat a 

számadatokat, amit a népszámlálás ada-
tai mutatnak. Az elhatározás is megszü-
letett már a mezőnagymihályi presbité-
riumban egy missziói munkatársi kö-
zösség felállítására, akik küldetésnyi-
latkozat és missziói munkaterv alapján 
megkeressük református testvéreinket, 
és közösen próbáljuk őket megszólíta-
ni, a gyülekezet életébe bevonni őket. A 
családokat kell elérnünk és megszólíta-
nunk, hogy a gyülekezet családi közös-
ség legyen.

Reméljük, hogy Isten minden évben 
készít számunkra ilyen alkalmakat, amik 
megszólítanak, felráznak, megújítanak 
bennünket, és olyan találkozások ezek, 
ahol többen több gyülekezetből lehe-
tünk egy szívvel és egy akarattal.

Nagy Zoltán Csaba, lelkipásztor
Mezőnagymihály-Gelej

A MEGMARADÁS TITKA
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Egervölgyi Egyházmegye

„Isten hozzánk is szól, csak nem vesz-
szük észre. Mikor gyermeked szüle-
tik, mikor az ég dörög, mikor kezedbe 
vettél egy aranyló búzakalászt, amikor 
felnéztél a csillagokra, nem érezted-e, 
hogy közel van Isten? Nem volt életed-
nek egyetlen olyan pillanata sem, ami-
kor úgy érezted, most Isten akart vagy 
tett veled valamit?”

Dr. Csiha Kálmán, 
Erdély nyugalmazott püspöke

A falu a megye egyik legősibb 
települése, és az Átányi Re-

formátus Egyházközség az Egervölgyi 
Egyházmegye legősibb gyülekezete is. 
A szájhagyomány szerint már az 1550-
es években a falu egész lakossága refor-
mátus hitre tért, 1559-ben református 
lelkésze volt, és református vallását év-

századokon keresztül a mai napig meg-
őrizte. Az egyházközség mindig is ren-
delkezett iskolával, és ez a helyzet csak 
a II. világháború után változott meg.

Most, amikor az Egervölgyi Re-
formátus Egyházmegye Átányban újra 
megnyitja az első általános iskoláját, ezt 
a történelmi állapotot állítja vissza. Eb-

ben a törekvésben azonban nemcsak a 
hagyomány és a múlt vezérelt bennün-
ket, hanem az is, hogy itt és most nyílt 
lehetőség iskola alapítására. Az utóbbi 
időben egyre erőteljesebben fogalma-
zódott meg nemcsak az átányiakban, 
hanem a környező településéken élők-
ben is, hogy egy ilyen keresztyén szel-
lemű iskolára szükség lenne a térség-
ben. Ezt az alulról jövő kezdeménye-
zést karolta fel az Átányi Református 
Egyházközség lelkésze és presbitériu-
ma. E kezdeményezést az első perctől 

Református művészeti általános iskola nyílik Átányban

Reménység szerint szeptember 1-jén megnyitja kapuit Heves megye leg-
első református általános iskolája Átányban. Megyénkben eddig csak egy egy-
házi, az egri Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola működött. Óriási 
eredmény lesz, ha mellette megnyílik az Egervölgyi Református Egyházmegye 
első művészeti általános iskolája.
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kezdve támogatta a község képvi-
selőtestülete Gönczi Mihály pol-
gármesterrel az élen. Rögtön ha-
tározatot is hoztak arra, hogy az 
iskola beindulásához biztosítják a 
megfelelő telket és épületet a falu 
közepén, a parókia tőszomszéd-
ságában.

Így került az iskolaalapí-
tás kérdése egyrészt az Egervölgyi 
Református Egyházmegye Elnöksé-
ge, másrészt a Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerület Elnöksége elé, akik 
miután tájékozódtak és látták, hogy itt 
valóban komoly igény és szándék mu-
tatkozik, felkarolták ezt a kezdemé-
nyezést. Támogatásáról biztosította 
az egyházat ebben a nemes elhatáro-
zásában Godó Lajos, a térség ország-
gyűlési képviselője, valamint Sós Ta-
más a Heves Megyei Közgyűlés elnö-
ke is. Ilyen széleskörű összefogás ered-

ményeként reális az esélye annak, hogy 
2004. szeptember 1-jén megnyissa ka-
puit az Egervölgyi Református Egy-
házmegye legelső művészeti általános 
iskolája Átányban.

Az iskola első és második osztály-
lyal kezdi meg működését, és az évek 
során fokozatosan nyolcosztályossá 
bővül. Az iskolában kötelezően alapfo-
kú művészeti oktatás és keresztyén er-
kölcsi nevelés fog folyni. A művésze-
ti oktatás keretében zenei és népművé-
szeti oktatást tervezünk, amelyre Átány 

község világhírű néprajzi és nép-
művészeti hagyománya kötelez is 
bennünket.

Meg vagyunk győződve ar-
ról, hogy ez az iskola nemcsak az 
átányiaké lesz, hanem a dél-hevesi 
térség reformátusainak közös kin-
csévé válik, és mint ilyen nagyon 
fontos missziós bázissá is válik.

Hisszük, hogy már a puszta lé-
tezése is üzenetértékű, és az ott folyó 
református keresztyén erkölcsi neve-
lésnek pedig hosszú távú és nagyon ko-
moly kisugárzása lesz.

Kérünk minden testvérünket, 
hogy imádkozzanak velünk ennek 
az iskolának a létrejöttéért, és Isten-
től megáldott, eredményekben gazdag 
működéséért!

Ferenczffy Zoltán, 
átányi lelkipásztorke is. Ilyen széleskörű összefogás ered- szeti oktatást tervezünk, amelyre Átány 

Zempléni Egyházmegye

A végardói görög katolikus 
templomban Bozorády Zol-

tán evangélikus püspökhelyettes, 
Bodroghalászon, a református temp-
lomban Varga Zoltán piarista pap-ta-
nár, a városi görög katolikus templom-
ban Csomós József  református püs-
pök, a református templomban Sere-
gély István egri érsek, míg a római ka-
tolikus Vártemplomban dr. Keresztes 
Szilárd görög katolikus püspök hirde-
tett igét. Az ökumenikus imahéten te-
hát az egyháztestek vezetői szolgáltak, 
ám még fontosabb, hogy mind, akik je-
len voltak, érezhették az egyház veze-
tője jelenlétét. Így lehetett, hogy a gö-
rög és római katolikus, illetve a refor-
mátus templomokban ott voltak a kü-
lönböző felekezetek gyülekezeteinek 
tagjai. Vendégként egy másik közös-
ségben, de otthon az Isten hajlékában. 
Az imahét a közös könyörgés alkalma, 
de egyszersmind erőmutatás is. Jó volt 
látni, hogy a teli templomokban Krisz-

tus földi egyházának – megosztottság-
ban és támadások közepette is – ere-
je van. Még inkább jó volt érezni, hogy 
ez az erő nem a tömegben, nem a ha-

talomban, hanem a Szentlélek Isten-
ben van.

Kovács József, 
sárospataki vallástanár

Ökumenikus imahét Sárospatakon

Az iskola leendő épülete

Csomós József  püspök a sárospataki görög-katolikus templomban
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– A sátoraljaújhelyi református 
gyülekezet nagynak számít a zempléni 
egyházmegyében. Sokan nem is igazán 
tudnak róla mást, csak hogy egy városi, 
nagy gyülekezet. Milyen vajon ennek az 
egyházközségnek az élete? Hogyan le-
hetne röviden bemutatni?

– Az egyházközséget 1958-tól is-
merem. Az utóbbi években lett na-
gyobb a gyülekezeti tagok létszáma, 
bár a város lakossága és ezen belül a 
reformátusság aránya nem nőtt jelen-
tősen. Egyre többen járnak templom-
ba. Azt is nyugodtan állíthatom, hogy 
a templomba járók többségükben hit-
ben élő, szorgalmas emberek. Ami pe-
dig nagyon fontos: az ifjúságot min-
denki igyekszik úgy nevelni, hogy a 
konfi rmáció után gyülekezeti tagok le-
gyenek.

– Közel ötven éve egyháztag. Mió-
ta vállalt tisztséget, szolgálatot a gyüle-
kezetben?

– 16 éve vagyok presbiter. Ezt meg-
előzően is – hálát adok az Úr Istennek 
– hitben élő, templomba járó ember 
voltam. A presbiterségben úgy érzem, 
Isten szolgájává váltam, hisz nyilván 
egy presbiternek nagyon-nagyon fon-
tos az, hogy ne csak vallásos ember, 
hanem hitben élő ember legyen. Ez-

után voltam az egyházközségnél ingat-
langondnok és gazdasági gondnok. Ezt 
is nagyon szívesen vállaltam, és a ké-
pességeimhez képest hitből végzem. A 
főgondnoki tisztséget pedig most már 
a második választási ciklusban töltöm 
be, tehát nyolcadik éve.

– Mi volt az elmúlt évek legfonto-
sabb feladata a presbitérium számára, 
illetve mi volt a legfontosabb gyüleke-
zeti feladat?

– A presbitériumnak a mindenko-
ri hitélet és a missziói munkák mellett 
az utóbbi években a templom felújítá-
sa volt a legnagyobb feladata. Ezelőtt 
négy évvel kezdett a presbitérium be-
szélni, tárgyalni arról, hogy a tetővel 
kezdve az egész templomot át kell ja-
vítani először kívülről majd belülről is. 
2002-ben sikerült megoldani a külső ta-
tarozást teljes födémcserével, a torony 
teljes mértékű belső átjavításával, illet-
ve elvégeztük a külső va-
kolat színezését és a csa-
tornázást. Ezért az év vé-
gén hálát adtunk a jó Is-
tennek, hogy megsegített 
bennünket, és elhatároz-
tuk, hogy tovább folytat-
juk a belső felújítást, ami 
azért is szükségessé, sür-
getővé vált, mert az elekt-
romossággal is nagyon 
sok gondunk volt már. 
Így került sor arra, hogy 
a harang elektromosságán 
túl a teljes belső elektro-
mosság felújítását elvé-
geztettük, és ezzel együtt 
a hangosítást is korszerűsítettük, sőt a 
templom egész belsejét átpucoltuk, át-
vakoltuk, illetve átfestettük.

– Hogyan fogalmazná meg fő-
gondnok úr a 21. század elején az egy-
ház szolgálatát és ezen belül a presbite-
ri szolgálat lényegét?

– Ismeretes mindannyiunk előtt, 
hogy az elmúlt évtizedekben különbö-
ző okok miatt eléggé visszafogott volt 
az egyházakban az egyházi élet. Azt hi-
szem, az elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján most már inkább örömmel kell be-
szélnünk. Az elmúlt években ugyanis 
mindenhol, Sátoraljaújhelyen különö-
sen is átrendeződtek a hitéleti dolgok, 
nemcsak az időseket és a középkorú-
akat lehet látni a templomban, hanem 
egyre inkább azokat a fi atalokat is, akik 
az utóbbi nyolc-tíz évben konfi rmál-
tak. A fi atalok nagyon érdekesen kap-
csolódnak a gyülekezethez. Az is jel-
lemző rájuk, hogy az ő szüleik nem na-
gyon jártak istentiszteletekre, de a kon-
formáció után magukkal hozták a szü-
lőket is az egyházi közösségbe. A pres-
bitérium amit tud, megtesz annak érde-
kében, hogy foglalkozzunk a gyüleke-
zet időseivel, öregeivel. A középkorú-
akkal kapcsolatban mindenképpen az a 

fontos, hogy megtartsuk őket az egy-
házon belül, a fi atalokkal kapcsolatban 
pedig nagyon lényeges, hogy úgy ne-
veljük őket, hogy hitben éljenek. Tud-
juk, hogy nagyon sok külső káros do-
log éri a mai fi atalságot, ami ellen talán 
egyetlen egy védekezési lehetőség van, 
ha hitben élő szülőktől, felnőttektől a 
jó példát látják.

Kádár Ferenc, 
sátoraljaújhelyi lelkipásztor

Beszélgetés Bertók Ernővel, 
a Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség főgondnokával

A sátoraljaújhelyi gyülekezet az 
elmúlt esztendőkben jelentős felújí-
tásokat végzett. A templom kívülről 
és belülről egyaránt megszépült. Er-
ről, illetve gondnoki munkájáról kér-
deztük Bertók Ernőt.

Bertók Ernő

Bibliavasárnap a sátoraljaújhelyi református templomban
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Zemplén Hegyköz tájegység-
ében található Bózsva köz-

ség. A parókia és a kártalanításkor visz-
szakapott volt iskola épületében alakí-
tott ki az Egyházmegye ifjúsági tábor-
helyet, amelyet szeretnék most az olva-
sóval megismertetni. 

Két egymástól független épület-
ben tudjuk a pihenni, kirándulni, isme-
retekben gazdagodni akaró egyházi, is-
kolai, alapítványi csoportokat, továbbá 
nagyobb létszámú baráti társaságokat, 
családokat fogadni. 

Az I-es (volt parókia) épületben 3 
szoba és 1 vezetői kisszoba van. Befo-
gadóképessége 25-30 fő. A teakonyha 
kombinált hűtőszekrény-
nyel, edényekkel, evőeszkö-
zökkel, poharakkal van fel-
szerelve. A vizesblokkban 
3 zuhanyozó, 3 kézmosó – 
természetesen hideg-meleg 
vízzel – és 3 WC található. 
A fedett teraszon van lehe-
tőség az étkezésre, foglalko-
zások megtartására. A ping-
pong asztal, a nagy udvar, a 
focikapuk lehetőséget ad-
nak a sportolásra.

A II-es (volt iskola) épületben, 
melynek bővítése jelenleg folyamat-
ban van, 4 szoba és 1 vezetői kisszo-
ba van, illetve lesz nyárra. Befogadóké-
pessége 40-45 fő. A teakonyha hason-
ló felszereltségű, mint a másik épület-
ben. A vizesblokkban egy fürdőkád, 3 
zuhanyozó és egy WC van. Külön he-
lyen még két WC található. A nyitott 
teraszt a tavasz folyamán szeretnénk 
elkészíttetni. Pingpongozni, focizni itt 
is lehet.

Ágynemű egyik épületben sincs, 
hálózsákokat hoznak a csoportok. Sá-
torverési lehetőség mindkét udvaron 
van. Az épületek természetesen külön 

csoportok számára is igénybe vehető-
ek – különböző telken vannak az épü-
letek – illetve nagyobb csoport számára 
mindkét épület együtt is igényelhető.  

A szállásdíj 600 Ft/fő/nap. Mivel 
az épületek nem fűthetők, ezért június-
tól szeptember közepéig tudjuk fogad-
ni a csoportokat. Néhány hét már most 
le van foglalva erre a nyárra, de azért 
van még szabad időpont. Várjuk sze-
retettel a gyermekeket, fi atalokat és fel-
nőtteket is. 

Egyházkerületi, egyházmegyei tá-
mogatással, valamint pályázatok ki-
használásával végezzük 1996 óta a tá-
borhely renoválását, kialakítását. Jelen 

tájékoztatómat szeretném felhasznál-
ni arra, hogy segítséget kérjek a testvé-
rektől. Minden olyan segítséget öröm-
mel és köszönettel fogadunk, amellyel 
szebbé, kényelmesebbé tehetjük a tá-
borhelyet. Most, a bővítés elkészültével 
különösen is nagy szükségünk lenne 
ágyakra, lehetőleg emeletesekre. Igen 
örülnénk neki, ha valaki hozzá tudna 
segíteni bennünket ahhoz, hogy intéz-
ményekből leselejtezett, de még hasz-
nálható ágyakat beszerezhessünk. Na-
gyon jól tudnánk hasznosítani pléde-
ket, takarókat is. Előre is köszönjük a 
segítséget.

Végül hadd szóljak a kirándulá-
si lehetőségekről: Sárospatak /vár, 
könyvtár/; Sátoraljaújhely nevezetes-
ségei; Széphalom /Kazinczy-emlék-
park, mauzóleum/; Felsőregmec /
románkori templom/; Vílyvitány /
lovaglási lehetőség/; Pálháza /fontos 
kiindulási állomása a Zempléni-
hegység és a Nagy-Milic felé vezető 
túráknak/; erdei kisvasút, mely a Kő-
kapu-üdülőig megy; Fűzérradvány /
Károlyi-kastély és park/; Fűzér /vár/ ; 
Hollóháza /porcelángyár, múzeum/ ; 
Lászlótanya /Károlyi-kastély/ . Encs 
felé indulva: Telkibánya /Érc- és Ás-
ványbányászati Múzeum, kopjafás te-

mető, jegesbarlang/ ; 
Gönc /református temp-
lom, Biblia-múzeum, 
Huszita-ház, fürdő, pá-
los kolostor romjai/ ; 
Regéc /vár/; Vizsoly / 
református templom/ ; 
Boldogkőváralja /Zichy-
Péchy család kastélya/. 

Bózsván halad ke-
resztül az országos kék 
túra útvonala, de a köz-

ségtől nem messze vezet a 
piros, a zöld és a sárga turistaút is.

Bővebb felvilágosítás a követke-
ző telefonszámon, illetve címen kér-
hető: Baksy János, református lelki-
pásztor 06/47/370-117 vagy 570-073. 
3994 Pálháza, Dózsa Gy.u.76. Pf.: 26. 
E-mail: baksyjanos@axelero.hu

„Békesség a testvéreknek és szere-
tet hittel együtt az Atya Istentől és az 
Úr Jézus Krisztustól! A kegyelem le-
gyen mindazokkal, akik el nem múló 
szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus 
Krisztust.” (Efézus 6,23.24.)

Baksy János, 
pálházai lelkipásztor

A Zempléni Egyházmegye Ifjúsági 
Táborhelye Bózsva
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Lelkészcsaládok csendesnapja Bózsván
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– Kettős tisztségben dolgozik 
Füzérkajatáért mint gyülekezeti gon-
dok és polgármester. Mutassa be rövi-
den a települést, amelyet érdemes így 
szolgálni!

– A levéltári dokumentumok 1270-
ből említik először Koycha-t, mely 1389-
1405 között Füzér várához tartozott. 
Perényiék jobbágyaiként 1526-ban tér-
tek át a lutheránus vallásra. 1715-től föl-
desura Károlyi gróf. A múlt után nézzük 
a jelent. Ma e határmenti település lako-
sainak száma 152 fő, legfontosabb neve-
zetessége pedig a református temető fö-
lött levő védetté nyilvánított és Közép-
Európában egyedülálló megkovásodott 
fatörzsek. E nemzeti kinccsel kezelője, a 
Bükki Nemzeti Park sajnos nem bánik jó 
gazda módjára.

– Melyik tisztséget hordozza régeb-
ben?

– 1990-ben a község lakossága tiszte-
letdíjas polgármesterként választott meg 
a falu vezetőjének. A későbbi munka-
helyi konfl iktusok miatt 1992. január 1-
jétől főállásban látom el a polgármesteri 
tisztet. E megbízásomnak Isten segítsé-
gével, becsülettel, tisztességgel a község 
javára próbálok eleget tenni. Irányításom 
alatt 1991-ben és ’92-ben településünkre 
is eljutott a digitális telefon. 1992-ben és 
’93-ban a települést vezetékes vízzel lát-
tuk el. 1994-ben részt vettünk B.-A.-Z. 
legnagyobb beruházásában a gázprog-
ramban. Így erre a kis településre, az 
„erdő közepébe” is eljutott a vezetékes 
földgáz. 1994-ben a református temető-
ben ravatalozót építettünk, az utakat le-
aszfaltoztuk, felújítottuk a Polgármesteri 
Hivatalt, a kultúrházat, az ifjúsági klub-
bot és az orvosi rendelőt. Időről időre 
– ahogy anyagi helyzetünk megengedte 
– a község szépítésén fáradozva a képvi-
selőtestülettel, valamennyi utunkat leasz-
faltoztuk. 2000-ben ismét nagy beruhá-
zásba kezdtünk. A Hegyköz 11 telepü-
lésével szennyvízcsatorna-rendszert épí-
tettünk. A későbbiekben pályázati pénz-
zel Idősek Klubját alakítottunk ki, amit a 
község lakosai nagy szeretettel vesznek 
igénybe.

– Polgármesterként igen aktív tehát, 
gondolom, meglehetősen elfoglalt is. Je-
lenleg mégis Ön a református egyház-
község gondnoka is. Nem okoz ez ne-
hézséget? Esetleg kezdettől párhuzamo-
san látja el a két feladatot?

– 1991 húsvét másnapján tettem le a 
presbiteri esküt. 1994. szeptember 18-tól 
látom el a gondnoki teendőket. Azóta az 
Úr segítségével több fejlesztést tudtunk 
a presbitériummal elvégezni. Először a 
parókia épületét közművesítettük (a víz-
re és szennyvízre gondolok), majd 1996-
ban vezettük be a parókiára a gázt. 1997-
98-ban a templom fűtését oldottuk meg 
gázkonvektorokkal. Időközben a „mű-
emlékek” állami gondnokságának res-
taurátorai teljes egészében felújították 
a szószéket, az orgonát és a karzatot. 
Ezért a munkáért nem fogadtak el pénzt 
egyáltalán, és a kb. egy hónapos munkát 
becsülettel elvégezték. Közben a hideg 
templom székeire szivacsot készítettünk. 
2000-ben az egyházmegyétől 1,5 millió 
Ft támogatást kaptunk a templomunk 
alapjának megerősítésére. 2003 tavaszán 
a Miniszterelnöki Hivataltól 2,5 millió 
Ft-ot kaptunk a templom külső felújí-
tására. Csak a legszükségesebb munká-
kat tudtuk ebből a pénzből elvégezni. A 
toronyhoz, a haranghoz, illetve a geren-
dázat felújításához a későbbiekben kívá-
nunk pályázat útján pénzt szerezni. 

– Van, amikor találkozik a két tiszt 
egy munkában?

– Igen. Például a padozat lábaza-
ta – „deszkázása” – sem volt megold-
va. Baráti kapcsolatok által sikerült hoz-
zá olcsón deszkát szereznünk, és szintén 
kapcsolatok által olcsón meg is gyalultat-
nunk, és közmunkásokkal ezt a munká-
latot is elvégeztettem. Van egy másik ol-
dala is a két munka összekapcsolódásá-
nak. Községünkben sajnos nagyon sok 
az idős, beteg ember. Az elmúlt 14 évben 
143 halottunk és 3 születésünk volt. A 
választók névjegyzékébe felvett 92 em-
ber anyagi erejéhez mérten tartja fönn 
lelkészünket, fi zeti a terheket, és segít-
ségükkel szépítjük az Úr Házát. Polgár-
mesteri beosztásomnál fogva, amikor a 

község anyagi helyzete megengedi, ki-
sebb-nagyobb összegekkel támogatjuk 
egyházközségünket, amiből a kötelező 
befi zetésekre, illetve rezsikre is futja.

– Érez-e különbséget a két feladatkör 
között?

- Mind a két feladat, a polgármester-
ség és a gondnokság is nagy örömöt je-
lent számomra. Én egyféleképpen tu-
dom a munkámat végezni: becsülettel és 
tisztességgel, amihez Istentől segítséget 
kapok. 

– A Füzérkajatán végzett munkán túl 
egyházmegyei feladatokat is ellát.

- Igen. Valószínű az egyháznál vég-
zett munkám elismeréseként 1996-ban 
Egyházmegyei Tanácsosnak választott a 
Zempléni Református Egyházmegye. A 
2003-as választásnál ismételten egyház-
megyei jegyzőnek választottak.

– A nagy feladatokban komoly segít-
ség lehet a család.

- A családom nagy öröm számomra, 
sokszor hálátlan feladatot ellátva erősí-
tenek, és hitet adnak a munkámhoz. Fe-
leségem szintén füzérkajatai, 1982. feb-
ruár 6-án házasodtunk össze. Két gyer-
mekünk van, János és Judit. Sajnos fele-
ségem 1996-tól rokkantnyugdíjas. Fiam 
Budapesten dolgozik anyagbeszerző-
ként, kislányom pedig az Árpád Vezér 
Gimnázium harmadéves tanulója.

– Köszönjük, hogy időt szakított 
ránk, és köszönjük a beszélgetést! Isten 
áldja meg életét és munkáját a további-
akban is.

– Köszönöm, hogy e beszélgetéssel 
lehetőséget kap községünk, hogy ismer-
tebb és remélhetőleg látogatottabb le-
gyen. Ez az eldugott falu sok emberben 
csak kérdéseket és megdöbbenést vált 
ki, hogy egy ilyen kis lélekszámú telepü-
lés még létezik és működik az országban. 
Szeretnénk, hogy az érintetlen táj szép-
ségét, a levegő tisztaságát még többen 
megismerjék.

Dr. Sándor Endre, 
vámosújfalui lelkipásztor

Beszélgetés Lakó Jánossal, a füzérkajatai egyházközség 
gondnokával, aki egyben a település polgármestere is
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Ebben a tanévben iskolánk is bekapcsolódott a köz-
ponti rendszerű felvételiztetésbe. Közel kétszáz ta-

nuló írásbelizett magyarból és matematikából. Az újítás elő-
nye, hogy nem kell hetente fárasztó próbákat kiállniuk a je-
lentkezőknek, megszerzett pontjaikat a választott középis-
kolák elfogadják. Minden meghirdetett osztályba kellő szá-
mú jelöltből válogathattunk, átlag háromszoros túljelentke-
zést rögzítettünk.

Isten segítségével és a szülők támogató választása követ-
keztében újra lehet református általános iskola Sárospatakon. 
A szervezés jól halad, áprilisi beiratkozás után játékos foglal-

kozáson ismerkednek a tanító nénik és a 
kicsik.

A magyar kultúra napja tiszteleté-
re Gyulai Bálint 12. H osztályos tanu-
lónk előadta Arany János Toldi című 
elbeszélő költeményét. A lenyűgö-
ző szellemi teljesítményt nagy ér-
deklődés kísérte. A szövegmondást 

Sohajda Béla zongorajátéka színesí-
tette.

Január 27-én Schmitt Pál, a MOB elnöke tartott előadást 
az olimpia múltjáról és jelenéről. Életvezetési tanácsai mind-
annyiunk felelősségéről is szóltak: kötelességünk erősíte-
ni szervezetünket, hogy megbirkózhassunk a ránk váró fel-
adatokkal. A test-szellem-lélek harmóniája a legjobb útlevél 
a földi pályán. 

A budapesti Baár-Madas Gimnázium adott otthont a re-
formátus iskolák X. Országos Áprily Lajos Szavalóverseny-
ének. Idén Petőfi  műveivel készültek a versenyzők. Diákja-
ink  – Jánosdeák Gabriella és Szatmári Andrea – ezüst mi-
nősítést szereztek, s megkapták Jókai Anna, a Magyar Rádió, 
valamint a Reformátusok Lapja különdíját is.

A református iskolák debreceni matematikaversenyén is-
kolánk csapata első lett.

A kazincbarcikai megyei fi zikaversenyen Nagy Béla a 12. 
Könnyű Viktor a 10. évfolyamon szerzett I. helyezést.

Az SDG Biblia-ismereti vetélkedőjét ebben az évben 
Hódmezővásárhelyen rendezték a Prédikátor könyve alap-
ján. Iskolánk csapata – Gér András, Greskó Erika, Magyar 
Katalin és Puskás István – eredményesen szerepelt.

A kommunista diktatúra áldoza-
tainak emléknapján Fekete Pál 

öregdiák bizonyságtétele erősítette meg 
a közismert szállóige jelentését. Az egy-
kori halálraítélt, majd életfogytiglannal 
sújtott tanár, író magával ragadó elő-
adása elején megidézte szeretett ta-
nárait, Egey Antalt, Orbán Pista bá-
csit. Megható vallomása a tisztelet és 
hála szavaival s a diákos közvetlenség 
gesztusaival győzte meg a hallgatósá-
got, hogy Patakon egész életére meg-
határozó útravalót kapott. A falusze-
mináriumi munka a békési falvak szel-
lemi élesztője lett. 1956-ban mint a Bé-
kés Megyei Forradalmi Bizottság veze-
tője tevékenykedett. Olyan őszintén, 
magával ragadóan ecsetelte a magyar 

nép szent ügyét, hogy a szovjet kiskato-
nák átálltak a forradalmárokhoz. Ezzel 
a legsúlyosabb vádat vonta magára: a 
szovjet hadsereg szétzüllesztésével vá-
dolták meg. Hittel viselte megpróbálta-
tásait, hűséges felesége osztozott a ne-
hézségekben. Isten vele volt, s megen-
gedte a nagy találkozást azokkal a túlélő 
szovjet katonákkal, akik a forradalom 
leverésére kapott parancsot az ő szavá-
ra szegték meg. 

Figyelem a hallgatóságot. Nem 
könnyű 300 tizenévest a felnőtt élet ta-
pasztalataival lekötni. Kinek sikerült ez 
most? A jó szónoknak? Az írónak? A 
forradalmárnak? A börtönviselt ember-
nek? Az öregdiáknak? Annak, aki meg-
győző, hiteles közvetítője értékrendjé-

nek. A négy nyelven beszélő tanárt sza-
badulása után egy ávós tiszt rendsze-
resen zaklatta, s garantálta, hogy soha 
nem fog tanítani. No, igen. De ki is az, 
aki tanít? Aki katedrán áll? Aki osztály-
teremben dolgozik? Akinek a munka-
helye az iskola? Nem: aki akkor is, ott 
is tanít, ahol senki nem tananyagot, lec-
két, osztályzatot vagy vizsgát vár és kap. 
Ha csak mesél az életéről, ha elmond-
ja, hogy hittel lehetett kibírni, hogy van 
még most is, hetven fölött ereje írni, 
fordítani, előadásokra utazni, mert hi-
vatása van… tanítómester.

Tanár úr, kedves Pali bácsi, csont…  
csont!      
 Sinkóné Tóth Zsuzsanna, 

gimnáziumi tanár

kozáson ismerkednek a tanító nénik és a 
kicsik.

 „A történelem az élet tanítómestere”

„Nem megjövendöltem, 
Hogy előbb vagy utóbb bajnok lesz belőlem?
De nem köszönöm azt magam erejének:
Köszönöm az Isten gazdag kegyelmének.”
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– Több éve működik irodalmi színpad a gimnáziumban. 
Mikor is kezdődött?

– 1996-ban. Akkor a József, az álomlátóval kezdtünk, azóta 
pedig nyolc év alatt hét darabot mutattunk be.

– Különböző darabokat láthatott a közönség. Bemutat-
ták többek között A nyomorultakat, az Állatfarmot, tavaly a 
Godspellt. Most miért éppen A dzsungel könyvére esett a vá-
lasztás?

– A gyerekek javasolták, ők kérték ezt a darabot. Én már 
abba akartam hagyni, nincs sok szabadidőm. Azt nem kell ma-
gyarázni, hogy az igazgatói munka mellett mit jelent a diák-
színpad. A gyerekek azonban jöttek, kértek, nyafogtak, és azt 
kell mondanom, hogy sok tehetség van közöttük, nekünk pe-
dig feladatunk a tehetséggondozás. Leginkább úgy mondha-
tom: beadtam a derekamat. 

– Csak annyit kértek, hogy játszhassanak, 
hogy legyen irodalmi színpad, vagy konk-
rét darabot szerettek volna előadni?

– A játék volt fontos, de konkrét el-
képzelésekkel is megkerestek.

– A Dzsungel könyve musical. A 
Godspell is az volt. A diákok ragasz-
kodtak a műfajhoz is? Vagy könnyebb ze-
nével és tánccal „eladni” egy darabot?

– Mindenáron musicalt akartak csinálni, pe-
dig ez a csapat képes volna klasszikus drámai előadásra. 
Ha ezek a gyerekek csak prózában adnának elő dolgokat, ak-
kor is jók lennének. Most is voltak olyan jelenetek, amikből ez 
kiderült. Nem egyszerűbb, nem könnyebb azonban musicalt 
előadni. Tisztán, szépen énekelni, ugyanakkor színpadi beszé-
det, mozgást és táncot megtanulni, együtt csinálni talán még 
nehezebb.

– Érték a darabot olyan kritikák, hogy már megint valami 
olyasmit mutat be a színpad, ami a Református Gimnázium-
hoz nem méltó.

– Nem értem, miért nem méltó, de nem is nagyon érde-
kelnek az ilyen vélemények. Ezek a darabok az emberségről, 
szeretetről, barátságról, hűségről szólnak. Ha ezek nem bibli-
ai értékek, akkor nem tudok mit mondani. Amikor konkrétan 
egyházi témát dolgoztunk fel, akkor is megbotránkoztak egye-
sek, pedig abban is igen sok munka volt. Betű szerint értették 
az előadás bizonyos részeit, holott elhangzott az előadás előtt, 
hogy a darab arról szól, mi lenne, ha Jézus Krisztus 2000-
ben eljönne a földre (Godspell). A világirodalomban is talá-
lunk erre példát, amit mindenki elfogad, például Dosztojevsz-
kijnek A félkegyelműje is erről szól: hogyan fogadja Krisztust 
a ma embere? Kiderül, hogy ugyanúgy, mint 2000 évvel ez-
előtt, amikor megfeszítették, megköpdösték, mindenféle ga-

ládságot elkövettek vele. Sokan azért botránkoznak meg min-
denben, mert meg akarnak botránkozni. Nekik a Rómeó és Jú-
lia sem jó, vagy a Képzelt riport sem jó, mert az drogosokról 
szól. Ezzel én már nem foglalkozom. Negyven emberrel dol-
gozom a saját szabadidőm rovására, hónapokon keresztül ne-
velem őket rendre, fegyelemre, munkára, minden egyes próba 
és előadás előtt áhítatot tartok a csoportnak. Mi itt szakmai in-
tézmény vagyunk, de ahogyan csak tudom, beviszem az Igét 
ezekbe az együttlétekbe.

– Mi volt a legnehezebb a rendezésben?
– Az, hogy én nem rendező vagyok, hanem irodalmi szín-

pad vezető. Nem tanultam a rendezést, nem értek hozzá, csu-
pán belülről hallom, látom, aminek a színpadon meg kellene 

jelennie. Egyszerűen rájövök dolgokra. Lényegesnek ér-
zem például, hogy megtanítsam a gyereket 

az alapvető színpadi mozgásra, a he-
lyes, értelmező, jól artikulált színpa-

di beszédre. Ez elsősorban a ter-
mészetességet jelenti mind a moz-
gás, mind a beszéd tekintetében. 
Leszoktatok például embereket a 

hadarásról. Nincs azonban köny-
nyű vagy nehéz része a munkámnak, 

mert amihez nem értek, azt nem is én 
csinálom.

- Mi az, amiben más segít? 
- A tánchoz például egyáltalán nem értek, így megkértem 

Tótin Erika tanárnőt, és olyan szereplőket vontam be, akikről 
tudom, hogy táncolnak, és nagyon tehetségesek. Erika állítot-
ta össze a tánckoreográfi át, de a gyerekek nagyon sok ötlete is 
benne van. Én is csak az ötleteimet tettem hozzá, például a kü-
lönböző jellegzetes táncokban azt mondtam, hogy ilyen vagy 
olyan típusú mozgásokat képzelek el, például a farkastáncban 
vagy a majomtáncban. A világítást és az erősítést sem én csi-
nálom, de elmondom Bodnár László és Tóth Mihály techniku-
soknak, hogy hogyan gondolom, és akkor addig nem hagyom 
őket békén, amíg nem úgy működik. 

A dzsungel könyve
A diákszínjátszók 15 előadáson közel 7000 ember előtt mutatták be Dés Lász-
ló – Geszti Péter – Békés Pál A dzsungel könyve c. musicaljét. Erről kérdez-
tük dr. Lénárt Attila igazgató urat, a diákszínpad vezetőjét.

A diákszínjátszók 15 előadáson közel 7000 ember előtt mutatták be Dés Lász-
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- Úgy tudom, nemcsak Sárospatakon mutatják be a dara-
bokat, hanem utaznak is. Hogyan szervezik ezeket a „kiszál-
lásokat”?

- Nem mi keressük a közönséget. Most is megtartottunk 
tizenöt előadást, másik tizenötöt pedig nem tudtunk meg-
tartani. Sárospatakon tartottuk a nyilvános főpróbát, és itt 
volt a bemutató előadás is, majd Mátészalkán és Kisvárdán 
két-két előadás, Kiskunhalason három előadás, Budapesten a 
Szent Margit Gimnáziumban a Pataki Öregdiákok előtt ját-
szottunk, majd Mezőcsát következett és Miskolcon a Lévay 
József  Református Gimnázium, végül újabb két előadás 

Patakon. Ricsén lesz a záró előadás, és valószínűleg még 
Királyhelmecre is el tudunk menni. Még kb. 15 meghívá-
sunk van. Szívünk szerint mennénk, de a tanulóknak iskolá-
ba is kell járni. 

- Ezek szerint sikere van a diákszínpad előadásainak?
- Igen. Csak egyetlen példát hadd említsek. A püspök úr 

felhívott minket telefonon a miskolci előadás után. Szeretet-
tel gratulált és megköszönte, hogy iskolánk hírnevét ilyen 
csodálatos előadással öregbítették a gimnázium tanulói.

Rácsok Gabriella, teológiai tanársegéd

Az elmúlt év során, Patakról hírt kap-
va, több ízben felszakadt szívemből a 
költő szomorkás éneke:

 „Halnak, halnak, egyre halnak
 Színe, lángja a magyarnak. 
 Itt is egy név, ott is egy név, 
 Hányat elvisz minden egy év.”
Palumby Gyulára, Bertha Zoltánra, 

Patak neveltjeire, későbbi pap-tanárai 
színe-javára gondolok.

A nyíló év ott kezdődik, ahol a múló 
végződött. Ismét ajkunkra kívánkozik 
a válásra intő búcsúdal. De most nem 
a Bodrog partján fekvő, kicsi utcákkal 
szegélyezett, sok-sok álmot, sok örömöt 
súgó iskolakert koszorúzta öreg Kollé-
gium, hanem a Michigan állambeli sok 
ékes épülettel megépült Hope College 
és Western Seminary felé fordulva éne-
keljük: Válásra int immár az óra. Nem 
egy nagy nevelőtől, hanem Patakot 
rajongásig szerető „Patak Barátjától” 
dr. Osterhaven professzortól, sokak 
szeretett Eugene bácsijától, iskolánk 
tiszteletbeli tanárától, „honoris causa” 
doktorától búcsúzunk.

Patakot századokon át neveltjei mi-
nősítették, amikor kellett védelmezték. 
Ilyen időszak volt a huszadik század má-
sodik fele, a magyar történelem korunk 
szellemi életét megbénító negyven éve, 
melyben a politikai és egyházi centrali-
zált hatalom mindent elkövetett, hogy 
a köztudatot durva erőszakkal érzéket-
lenné tegye a sajátos, századok formálta 
szellemi kútfők értékei iránt. Ez a tö-
rekvés Patakot sem hagyta érintetlenül. 
Hogy szeretett Kollégiumunk él, nagy-
ban köszönheti Patak ország-világ min-
den táján helytálló neveltjeiből alakult 
Öregdiák Köröknek, s ami az említett fél 
évszázad nagy nyeresége, Patak Barátai 
szervezett megjelenésének.

1987-ben történt ugyanis, hogy a Pa-
taki Diákok Köre utódaként, a már csak 
kevés véndiákból és az elköltözöttek 
leszármazottaiból megalakult a Patak 
Barátai néven induló munkaközösség. 
Célul tűzte ki, hogy főleg a holland 
eredetű református testvérekkel, ugyan-
akkor számos más amerikai református 
és presbiteriánus egyházi vezetővel kar-

öltve mindent megtegyen, hogy Patak 
mint egyházi iskola, újra kezdhesse a 
tiszáninneni reformátusság és az egye-
temes magyarság szempontjából nélkü-
lözhetetlenül fontos szolgálatát. Amikor 
olvadozni kezdett a Patakot dermedt-
ségben tartó jégkéreg, sok nyilatkozatot 
hallottunk neves magyarországi írók, 
közéleti férfi ak szájából, akik sorra mind 
elismerték, mily sokat jelentett számukra 
és általában a magyar művelődéstörténet 
számára Patak. Folyton múlt időben, 
úgy, hogy „jelentett”. Soha egy szó arról, 
hogy miért kellett elvenni, szétzúzni azt 
a nevelési rendszert, amely jó, keresztyén 
és nemzeti volt. A pataki öregdiákok és 
Patak barátai viszont azt kérdezték: 
Lesz-e Patak, századunk utolsó negye-
dében, egy megváltozott társadalmi 
rendben az, ami századokon át volt, s 
minek lényege a magyarság műveltség 
értékeit hiány nélkül megőrizni tudó és 
jövendő nemzedékeknek átadni akaró 
Református Főiskola, vagy marad an-
nak, amivé lett, legszűkebb környezetét 
szolgáló, érettségi bizonyítványt oszto-

Maurice Eugene Osterhaven  emlékére (1915-2004)

Osterhaven professzor 2004.  január  24-én hunyt el szerettei körében Freedom Village-
ben (USA, Michigan). Az Amerikai Református Egyház felszentelt lelkésze, 1948-

ban szerzett doktori fokozatot a Princeton Theological Seminary-n,  utána a Western 
Theological Seminary rendszeres teológiai professzora volt. Létrehozta az Egyesült Álla-
mokban a Sárospataki Református  Kollégium Baráti Körét, aminek maga is meghatáro-
zó alakja volt. A Református Világszövetség Teológiai Bizottságának tagja, a Sárospata-
ki Református Teológiai Akadémia, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és az 
Iowa-i Hope College tiszteletbeli professzora.

„Féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget” (Jel 14,7)
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gató négyosztályos gimnáziumnak? Mi-
ért csak a múltban? Miért nem a mában, 
a holnapban? Fájt, kimondhatatlanul fájt 
ez a Patak, a múltban. 

Régi igazság, hogy a legszentebb gon-
dolatnak sincs ereje és hatalma arra, hogy 
önmagát megvalósítsa. Személyiségek 
kellenek, akikben szenvedéllyé fokozó-
dik és életcéllá szilárdul a gondolat. Ilye-
nekről is gondoskodott Isten. Ebben az 
összefüggésben említendő minden más 
név felett Eugene Osterhaven neve, aki 
1940-es évek óta szerelmese iskolánknak. 
Nevét olyan áhítattal említette  tanítvá-
nyai előtt, kiknek száma kollégiumi és 
teológiai tanársága évtizedei alatt ezrekre 
nőtt, hogy egyszer egy közülük, szent 
meghatódottsággal hazamenve, szinte 
egész éjszaka kereste Sárospatak nevét a 
Bibliában, gondolván, hogy ekkora meg-
illetődöttséggel csak bibliai városnevet 
lehet említeni. Temetésén hat szolgá-
lattevő említette, megannyi kiejtéssel, 
Patak amerikaiak számára szinte kiejthe-
tetlen nevét. A temetési istentiszteleten 
az előfohász előtt felolvasott, szépen 
fogalmazott Patakról érkezett levél, az 
iskola háláját és köszönetét tolmácsolta.  
Amikor a nekrológ írója dr. Osterhaven 
szeretett iskolájára utalt, nem a Hope 
College-t, nem is a Western Seminary-t 
említette, hanem Patakot, melynek újra-
indulásáért az egész várost, három refor-
mátus egyháztestet és öt egyházmegyét 
mozgósított. Mi, akik Isten kegyelméből 
közeli barátai és munkatársai lehettünk, 
nemcsak azt tudjuk, hogy minden követ 
megmozgatott az iskola újraindításához 
szükséges milliók előteremtésére, de 
annak is tanúi lehettünk, hogy ő való-
sággal „kiimádkozta” Istennél Patak 
újraindulását. Idevonatkozó széleskörű 
levelezése, kiegészítve e sorok írójának 
körleveleivel, felhívásaival, mint gazdag 
adattár Patakon van és feldolgozásra 
vár. Abból majd nyilvánosságra kerül-
nek nemcsak az itteni, de a hazai segítő 
szándékok és az újraindulást károsan 
késleltető törekvések, mert sajnos ilye-
nek is jelentkeztek.  Említett levéltárban 
fellelhető a Tiszáninneni Egyházkerület 
elnökségének, Kürti László püspöknek 
és dr. Újszászy Kálmán főgondnoknak 
dr. Osterhavennel folytatott vaskos 
levelezése. Évek során biztatták Patak 
barátait, hogy az iskola feltámadásának 
ideje közeleg. Tőlük jött az üzenet 1987 

nyarán, hogy Sárospatak érdekében 
eljött a cselekvés órája. Ösztönzés volt 
számunkra Magyarország akkori minisz-
terelnökének New Yorkban és Washing-
tonban tartott sajtókonferencián elhang-
zott kedvező nyilatkozata. A Sárospataki 
Református Kollégium Alapítvány létre-
jöttével tanúsított óriási áldozatvállalás is 
biztatólag hatott.

A cselekvés órája akkor jött el, amikor 
a legnagyobb segítséget ígérő Nyugat- 
Michigan-i központtal megalakult az 
anyagiak összegyűjtésével megbízott  
„Reclaim Sárospatak” Committee. Fele-
lős vezetőit három református felekezet, 
a magyar reformátusokat is beleértve, 
továbbá  két presbiteriánus egyháztest és 

az Amerikai Magyar Református Egye-
sület adták. Annak hattagú bizottsága 
Eugene Osterhaven és Bertalan Imre ve-
zetésével Magyarországra utazott, hogy 
az illetékes minisztériumban, az iskola 
fenntartó testülete, az egyházkerületi 
tanács, valamint Patak városa hatóságai 
előtt az anyagi támogatás kérdésében 
elkötelező nyilatkozatot tegyenek.   

 De vissza a kezdethez. Említettük, 
hogy Eugene Patak iránti vonzódása  az 
1940-es évekre megy vissza. Nevét leg-
először Gönczy Árpádtól, az iskola 340. 
szeniorától hallotta, aki Eugene-nel egy 
időben doktori fokozat megszerzéséért 
tartózkodott a princetoni teológián. 

Gyógyíthatatlan tuberkulózissal szana-
tóriumba került, hol professzora, dr. 
Otto Piper, rendszeresen látogatta. Egy 
alkalommal magával vitte Eugene-t, aki 
attól kezdve szorgalmasan felkereste a 
nagy szenvedőt, aki Patak neve gyakori 
említésével megosztotta a kedves láto-
gatóval az őt elküldő és hazaváró iskola 
iránti mélységes sóvárgását. Gyakori lá-
togatásának volt azonban egy másik indí-
téka. Gönczy Árpád Zemplén megyében 
született. Abból a megyéből, Jablonka 
községből, vándoroltak Amerikába Nagy 
Dániel és Erzsébet, kiknek szeme fényét, 
Margaretet, Eugene 1942-ben eljegyezte 
jövendőbeli házastársul. Isten végzésé-
ben azonban akkor már ott volt Eugene 
számára egy másik szent kötődés, Zemp-
lén szeme fényével, Sárospatakkal való 
frigyre lépése.  

A Hope College-ba visszatérve annak 
tanára, egyben a diákok kelkigondozója, 
addig nem észlelt változásoknak lett 
előbb tanúja, majd munkálója. A háború-
ban szolgált, sok szenvedést és szükséget 
látott kollégiumi diákok tapasztalataival 
gazdagodva, az addig zártkörű iskola 
horizontja szélesre tágult. Következe-
tesen, a diákok testülete és az iskolát 
fenntartó szervezetek, célul tűzték ki a 
testvéri viszony kialakítását egy hasonló 
kollégiummal. Anglia vagy Hollandia lett 
volna az érdeklődés természetes iránya, 
de a nyugati világ fi gyelme akkor már 
Kelet-Európára irányult. Mikor taná-
ruktól, Eugene Osterhaventől tanácsot 
kértek, határozott, kész választ kaptak: 
Sárospatak! Ez a gondolat már gyökeret 
vert szívében a Gönczy Árpáddal és a 
keleti parton szolgáló Patak neveltjeivel 
folytatott beszélgetései során.

Attól kezdve gyorsan peregtek az ese-
mények. Patak boldog örömmel fogadta 
a testvériskola gondolatot. Hope College 
válasza az élelmiszert, orvosságot, ru-
haneműt tartalmazó szeretetcsomagok 
áradata. Azt követte a tanárcsere gon-
dolata, melynek során dr. Zsíros József  
és családja Hollandba (Michigan, USA) 
érkezett. Az itt kiszemelt tanár viszont 
nem kapott beutazási engedélyt, mert 
a testvéri viszony kibontakozását is 
megdermesztette az a jégkéreg, melyre 
bevezetésünkben utaltunk. Közben az 
óceán mindkét partján folyt az imahad-
járat azért, hogy Patak visszanyerje jogos 
tulajdonát, egyházi iskolaváros rangját, 

Osterhaven professzor úr és felesége
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egyház és nemzet szempontjából nél-
külözhetetlenül fontos iskolarendszer-
ét. Szabó László, Patak hatósugarából, 
Sajószentpéterről származó amerikai 
lelkipásztor, koszorús költő, látomásá-
ban megbocsátható elragadtatással így 
rajzolódik fel a jövő Patak képe: 

„Patak! most már te állj a gáton!
Amíg tart a halálos álom,
Mely sorvadással fenyeget,
Te voltál a hon büszkesége.
Legtisztább szíve érverése,
Te léssz Protestáns Egyetem.

És eljött 1990 és 1991, mikor is 
előbb a gimnázium átvételével, majd 
a teológia újraindításával, nagy részben 
helyreállt Patak sokszázados nevelői 
munkájának történelem által szentesí-
tett kerete. Ebben volt Istennek áldott 
eszköze, hűséges szolgája, Patak nagy 
barátja dr. Eugene Osterhaven, akit 
minden szerénysége ellenére, Patak 
századok szülte fejedelmi jótevői so-

rába iktatta Patak iránt érzett és egy 
hosszú életen át megbizonyított rajon-
gó szeretete. 

Utaltunk Patakon gondozott irattár-
nyi levelezésére. Az utolsón - ahogy a 
régiek  mondották, még meg se száradt 
a tinta. Kelt  2004. január 15-én, tehát 
kórházba beutaltatása előtti napon, ha-
lála előtt három nappal. Két dolog teszi 
utolsó sorait emlékezetessé az utókor 
számára. Először, mint példaadóan 
mindig is tette, köszönetet mond ba-
rátainak, Patak Barátainak, a legutóbb 
küldött adományokért. Levele végén 
pedig még egyszer, utoljára, mint oly 
sok éven át naponként tette, lélekben 
Patak felé fordulva, közölte a jó hírt az 
újabb 54.000 dollárnyi adomány útba 
indításáról. 

Temetésén, mely egy farkasordító hi-
deg januári napra esett, Patak neveltjei 
nem lehettek jelen, de ott voltak Patak 
Barátai tömegestől. Bátran elmondhat-
juk, aki csak ott volt, egytől-egyig mind 
Patak barátjaként volt jelen. Kollégiu-

munkat egy diákja képviselte, az általa 
hőn szeretett Újszászy házaspár, Kál-
mán bácsi és Ica Detroitban élő leánya 
Eszter, férjével Róberttel. Ők gondos-
kodtak az eltávozott által virágerdőtől 
mentesnek tervezett szertartáson, ked-
venc színeiből, a piros-fehér-zöldből 
font csokor elhelyezéséről. 

Távoztán sokakban felvetődik a 
nyugtalanító kérdés: Lesz-e folytatás? 
Válaszként hadd idézzem dr. Eugene 
Osterhaven tömör hitvallását, evangéli-
umi hitünk közösen vallott legrövidebb 
foglalatát: Deus providebit.   

Békesség, üdvösség Patak „ballagó” 
Barátjának, kegyelem az élőknek, di-
csőség Istennek.

Bertalan Imre,
amerikai magyar 

református lelkipásztor,
az Amerikai Magyar Református 

Egyesület tiszteletbeli elnöke,
Patak tiszteletbeli tanára,

Hope College és Debrecen 
tiszteletbeli doktora

Felvételi hirdetmény
A Sárospataki Református Teológiai Akadémia felvételt hirdet teológus-lelkész szakra. 
Olyan konfi rmált fi atalok jelentkezését várjuk, akik elhivatást éreznek a teológiai 
tanulmányokra és a lelkészi szolgálatra. 
Jelentkezési határidő: 2004. április 15. 
Részletes tájékoztató kérhető a  Dékáni Hivatalban ( 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. tel/
fax: 47 312 947,  e-mail: dekania@srta.hu; weboldal: www.srta.hu 

FÉLÉVKEZDŐ CSENDESNAP
2004. február 1-jén tartotta a Te-
ológia félévkezdő csendes napját 
„A magyar református lelkipász-
tor felelőssége a gyülekezetért, 
egyházunkért és népünkért a 21. 
század  kezdetén”. Meghívott 
előadók voltak Csomós József  a 
Tiszáninneni Református egyház-

kerület püspöke és Molnár Sándor 
telkibányai lelkipásztor.
KONFERENCIA
Március 18-21 között a hallgatók 
kis csoportja részt vett Németor-
szágban az Evangelical 
Student Mission Association kon-
ferenciáján

Pillanatok a Teológia életéből
2004. április 29-én 10 órától Carsten Peter Thiede 
professzor előadássorozatot tart a Kollégium 
Imatermében. 
Az előadások címe:
1. Az evangéliumok történeti hitelessége a „Jézus 
papirusz” fényében

2. Péter leveleinek vizsgálata az újabb szövegkritikai kutatások fényében
3. A Biblia történetisége az újabb archeológiai kutatások fényében
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Március 15-én a Teológia ünnepi megemlékezést tartott 
a 48-as forradalom és szabadságharc emlékére.

Csendesnap a Teológián
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Az alapítvány 2002. évi munkájáról és gazdálkodá-
sáról szóló jelentését a Kollégium Igazgatótanácsa 

7./2003. sz. határozatával elfogadta.
Az alapítvány induló teljes vagyona az év elején  63.351 

ezer Ft, év végén  64.701 ezer Ft. 
A jövedelemadó 1%-ából befolyt: 194.996,- Ft, amit az 

alapítvány a Sárospataki Ref. Teológiai Akadémiának adott át 
a határon túli hallgatók támogatására. 

Az alapítvány támogatásokat kapott magyarországi ma-
gánszemélyektől, külföldi egyházaktól és intézményektől, 
ezek közül legjelentősebb a svájci G2W Intézet támogatása. 
Támogatások összege: 3.900 ezer Ft.

Másik fő bevételi forrás a pénzbetétek kamata: 564 ezer Ft. 
Az alapítvány ebben az évben 2.223 ezer Ft összegű tá-

mogatást adott a Teológiai Akadémia részére a lelkészképzés 
támogatására, valamint támogatásként az akadémia használa-
tában van egy Ford mikrobusz. 

Az alapítvány kezeli a következő alapítványokat: 
- Szibériai Alapítvány, alapítója néhai Kovács Zoltán lel-

kipásztor.
- Mátyás Ernő Alapítvány, Koncz Sándor Alapítvány és 

a Nagy Barna Alapítvány. Ezeket az alapítványokat egyko-
ri pataki teológiai tanárok emlékére a családtagok, barátok, 
tanítványok hozták létre, és a kamatokból az alapítók által 
meghatározott rend szerint jó tanulmányi eredményeket el-
ért hallgatók kaptak jutalmat. 

Az Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond minden 
támogatónak és kéri, hogy adományaikkal, a jövedelemadó 
1 %-ával továbbra is támogassák az alapítványon keresztül a 
Sárospatakon folyó lelkészképzést, ezen belül is különöskép-
pen a határon túli teológiai hallgatókat. 

Dr. Győri István, dékán

Beszámoló a Sárospataki Theologiai Alapítvány 
2002. évi gazdálkodásáról

Ha ezt a nevet halljuk:  SÁ-
ROSPATAKI REFORMÁ-

TUS KOLLÉGIUM, mindannyiunknak 
megdobban a szíve, hiszen a pataki kol-
légium tiszáninnenen jelképezi mind-
azt a hitvallásbeli és szellemi öröksé-
get, amelyet reformátor őseink fontos-
nak tartottak létrehozni, a jövő nemze-
dék nevelését szolgálandó.

Ez az örökség minket is – sokszor 
méltatlan utódokat – kötelez Isten or-
szága ügyének szolgálatára. És Patak 
kezd magára találni! A teológia indítá-
sának első évtizede után, a gimnázium 
hosszú cél- és útkereső időszaka végez-
tével most már látjuk és megfogalmaz-
tuk azt a célt, amely felé tartanunk kell: 
hitvalló magyar református fi atalok ne-
velése, Isten országának szolgálatát el-
kötelezett élettel, tudatosan vállaló lel-
kipásztorok kibocsátása a teológia és a 
tudományos gyűjtemények által bizto-
sított egyedülálló szellemi-műhelyi hát-
térrel.

Ehhez a célrendszerhez tartozik 
a gimnázium általános iskolával való 
bővítése is. Évek óta visszatérő téma 
és feladat ez: kiteljesíteni Patakon a 

református iskolarendszert. Ennek 
előkészületei 2003 őszén kezdődött, 
és több kibővített kollégiumi veze-
tőségi és igazgatótanácsi ülés után, 
az általános iskolai képzés indításá-
ról az Egyházkerületi Iskolaügyi Bi-
zottság javaslatára az Egyházkerületi 
Tanácsülés határozott 2004. január 
30-ai ülésén egy első osztállyal fel-
menő rendszerben induló általános 
iskolai oktatás elindításáról 
2004. szeptember 1-től.

Ezt követően az egyház-
kerület elnöksége a Refor-
mátusok Lapjában pályáza-
tot hirdetett tagintézet-veze-
tői és két tanítói állás betöl-
tésére. A beérkezett pályáza-
tokat az  Iskolaügyi Bizottság 
véleményezte, és tett javasla-
tot az egyházkerület elnöksé-
ge számára.

A meghallgatásra java-
solt pályázókkal való szemé-
lyes találkozó után, március 
2-án született elnökségi dön-
tés értelmében a tagintézmény 
vezetője Tímáriné Király Sa-

rolta lesz, a két tanítónő pedig Varga 
Lukácsné és Mózesné Nagy Mária. Ne-
vezett pedagógusok a sárospataki, illet-
ve a sátoraljaújhelyi református gyüle-
kezet aktív és áldozatkész tagjai.

Isten áldja meg szolgálatukat, és 
adjon ezen keresztül is megújulást a Sá-
rospataki Református Kollégiumunk-
nak!

Ábrám Tibor, főgondnok

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK A 
BODROG-PARTI ATHÉNBAN!

Az iskola leendő pedagógusai Mózesné Nagy 
Mária, Tímáriné Király Sarolta és Varga Lukácsné
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A református oktatási intézmények élete követi azt a ritmust, amelyet az egyházi év ünnepei, 
eseményei gyülekezeteinkben is megszokottá tesznek. Mivel az előző beszámolóban még 
nem lehetett benne, hadd kezdjük gyülekezeteink tájékoztatását a karácsony előtti eseményekkel:

A Lévay József  Református 
Gimnázium és Diákotthon idegen 
nyelvi munkaközösségei és az isko-
la diákjai képzeletbeli utazásra hívták 
szüleiket, nagyszüleiket, tanáraikat 
december 17-én, hogy bepillantást 
nyújtsanak abba a tarka kavalkádba, 
ahogy Európa különböző országai-
nak népei karácsonyoznak. Sok dal-
ból, táncból, meséből, jelenetsorból 
összeállított ajándékcsomaggal kedveskedtek angol, német, 
francia és olasz nyelven a Rónai Sándor művelődési házban 
összegyűlt vendégeknek. A mintegy háromórás képzeletbe-
li utazás során a karácsonyi körképben a szülők arról is meg-
győződhettek, hogyan tudnak gyermekeik angolul, németül, 
franciául és olaszul beszélni.

A színvonalas műsor elkészíté-
séért és betanításáért köszönet il-
leti az intézmény idegen nyelv sza-
kos tanárait: dr Kóczi Rozáliát, a 
német nyelvi munkaközösség ve-
zetőjét és a munkaközösség tag-
jait: Nagyné Bódor Katalint, Sza-
bó Renátát, Szitáné Zsolnai Beá-
tát, Tóthné Nagy Anikót; Szilágyiné 
Major Juditot, az angol nyelvi mun-

kaközösség vezetőjét és a munkaközösség tagjait: Borosné 
Répási Ritát, Dőri Erzsébetet, Durda Szilviát, Hilóczkiné 
Hegedűs Ildikót, Pálmai Zsoltnét, Szepessy Lászlót, vala-
mint  Kistelegdi Mária és Szűcsné Bottka Krisztina francia 
szakos tanárokat és Dőri Erzsébetet, aki az olasz nyelvi mű-
sort állította össze.

A természettudományos gondolkodás és a keresztyén 
hit a teremtett világ és Isten dolgai megismerésének két, egy-
mást kiegészítő módja. Keresztyén ember számára mindket-
tő fontos, ahogy fontos tudnia azt is, hogy mi az, ami tudo-
mányos módszerekkel ragadható meg, és melyek a hitbeli 
kérdések életünkben.

A természettudományos gondolkodás népszerűsítése, a 
régiónk természeti értékeinek megismerése valamint egyko-
ri – a Lévayhoz is kötődő – neves természettudósok emlé-
kének ápolása a célja az immár 7. alkalommal, február 13. 
és 15. között megrendezésre kerülő „Természettudományos 
napok”-nak. 

Az elsősorban diákoknak szóló előadásokon kedden 
Bodnár Mihály, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága Dél-
Borsodi Tájegység vezetője tartott vetített képes előadást 
„Dél-Borsod természeti értékei” címmel. Szerdán dr. Füköh 
Levente, a gyöngyösi Mátra Múzeum igazgatója „A múzeu-
mok szerepe a természettudományos gondolkodás fejleszté-
sében” címmel tartott előadást, majd csütörtökön három ta-

nulónk: Farkas Renáta „A Hortobágyi Nemzeti Park élővilá-
ga és néprajzi értékei”, Ábrám Ágoston „Magyarország tör-
ténelmi borvidékei”, Hangó Pál „A világ megőrzendő örök-
sége: Az Aggtelek-Domica cseppkőbarlang rendszer” cím-
mel tartott előadást.

A természettudományos napok sikere és a hozzá kap-
csolódó megyei szintű „Csorba György természettudomá-
nyos feladatmegoldó verseny” gördülékeny lebonyolítá-
sa  a természettudományos munkaközösség vezetőjének, 
Makranczi Zsoltnak és tagjainak: Csörgei Rita, Dóka Er-
zsébet, dr Zolnayné Takács Judit, Kerboltné Tóth Edit, Ko-
vács Sándor,  Molnár Csaba, Taskó Márta kollégáknak kö-
szönhető.  

A Természettudományos napok védnökei a Magyar Tu-
dományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága, vala-
mint a Magyar Földrajzi Társaság Miskolci Területi Osztálya 
voltak, fő támogatója pedig a Jedlik Ányos Természettudo-
mányos Ismeretterjesztő Társulat.

Az eseménydús év eleji időszak után elcsendesedve lépünk a böjtbe

BESZÁMOLÓ A 
LÉVAY JÓZSEF  REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON 

KARÁCSONY ÉS NAGYBÖJT KÖZÖTTI ESEMÉNYEIRŐL

Népek karácsonya a Lévayban

„AZ ELLENTÉTEK NEM ELLENTMONDÓAK, HANEM KIEGÉSZÍTIK EGYMÁST”
 (Niels Bohr)

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS NAPOK A LÉVAYBAN

református oktatási intézmények élete követi azt a ritmust, amelyet az egyházi év ünnepei, 

A Népek karácsonya pillanatai
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Miskolc Északkelet-Magyarország legnagyobb egyhá-
zi fenntartású oktatási intézményrendszerrel rendelkező vá-
rosa. Négy egyházi fenntartású gimnázium, négy általános 
iskola és négy óvoda alkotja ezt az intézményrendszert. Kö-
zel 3000 fi atal tanul egyházi fenntartású oktatási intézmény-
ben Miskolcon. Az intézményfenntartók közül a Reformá-
tus Egyház működtet a legtöbb oktatási intézményt: két óvo-
dát, két általános iskolát, egy gimnáziumot.

Január 22-én a 12 egyházi oktatási intézmény közös 
szervezésében közös ökumenikus alkalmat és magyar kul-
túra napi megemlékezést tartottunk a Sportcsarnokban kö-
zel 2500 10-18 év közötti fi atal és az őket nevelő pedagógu-
sok részvételével. Felemelő volt együtt énekelni, imádkozni 
és hallgatni a nyolc iskola közös énekkarának énekét:

„Szólj ötágú síp, zengj magyar ének! Adj hálát az ég nagy 
Istenének!”

Intézményünk nevelési gyakorlatában fontos szerepet 
tölt be a 200 férőhelyes diákotthonunk. A távolról érkező ta-
nulóink itt kapnak elhelyezést és gondoskodást testi, értelmi 
és lelki fejlődésükről. A négy lány és négy fi ú csoportot tíz 
nevelőtanár gondozza, az ő munkájukat koordinálja Szilágyi 
Zoltán lelkipásztor, a diákotthon vezetője, az intézmény di-
ákotthonért felelős igazgatóhelyettese.  

A tanév során négy alkalommal van közösségi hétvége 
az intézményben. Ezek az egymás jobb megismerését, a ka-
pott tálentumok megmutatását, ünnepeinkről való megemlé-
kezést vagy azokra való készülődést, a szülőkkel való találko-
zást és a lélekben való elcsendesedést is szolgálják.

Jelentős hozadékuk ezen túl a közös munka, készülődés, 
izgalom, a közös fellépés, az önfeledt szórakozás és az együt-
tes elcsendesedés semmivel sem pótolható élménye és neve-
lő ereje. 

A január 24-25-ei közösségi hétvége a magyar kultúra 
napjáról való megemlékezésben, valamint a „Ki miben je-
leskedik” vetélkedővel telt, a március 12-13-ai hétvége pe-
dig szülő-tanár-diák találkozóval, a Rónai Sándor Művelődé-
si Központban tartott színvonalas ünnepi megemlékezéssel 
és gálaműsorral telt.

Itt mutatkozott be először a „nagyközönség” előtt intéz-
ményünk néptánc és népzenei csoportja a „Kösöntyű” népi 
együttes.

Az ünnepeken, a közösségi hétvégeken és a „szürke”, 
dolgos hétköznapokon Boskó Károlyné, Dr Balla Terézia, 
Gellértné Oláh Julianna, Kardos Katalin, Csanálossy Béla,  
Kalydy Zoltán, Parajos Tibor, Sípos Tamás, Tóth Ferenc ne-
velő tanárok pótolják a szülők gondoskodó szeretetét tanu-
lóink számára.

A magyar nemzet és a magyar 
kultúra szerves részeként kell tekin-
tenünk az anyaországon kívüli terü-
leteken élő magyarokra. Történetük 
bemutatása, sajátos hagyományaik,  
művészetük és értékeik megismer-
tetése diákjainkkal, kapcsolatok épí-
tése és ápolása fontos része nevelő 
munkánknak.

Február utolsó hetében, immár 
hetedik éve háromnapos rendez-
vénysorozatra hívjuk vendégszerep-
lésre, évenként más és más  elcsatolt 
magyar terület képviselőit. Az idén Kárpátalján volt a sor.

Február 24-én a délelőtti órákban a gimnázium díszter-
mében kiállítás nyílt kárpátaljai művészek alkotásaiból: Hidi 
Endre keramikus, Prófusz Marianna népművész-textilszövő 
és Veres Péter festőművész alkotásait állították ki.

Délután a Rónaiban „Beregvidék üzenete – dalok és 
táncok Kárpátaljáról” címmel a Beregszászi Művészeti Isko-
la diákjainak műsorát nézhették meg diákjaink. A művészeti 

iskola igazgatója Pirigyi Béla, egy-
ben a Beregvidéki Magyar Kultu-
rális Szövetség elnöke is.

Február 25-én Nagy Zoltán 
Mihály a kárpátaljai magyar iro-
dalmi folyóirat, az Együtt főszer-
kesztőjének, valamint Gönczy 
Sándor és dr Molnár József  a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola tanárainak előadá-
sát hallgathattuk meg, majd be-
szélgetésre volt lehetőség.

Február 26-án dr. Orosz Ildi-
kó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke 
tartott előadást „A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás helyze-
te az egységesülő Európa árnyékában” címmel, majd aktuá-
lis kérdésekről vezetett beszélgetést.

A színvonalas rendezvénysorozatot kitartó szervező-
munka előzte meg. Ezért dr Molnár Miklósné igazgatóhe-
lyettes asszonyt, Dóka Erzsébet és dr Balla Terézia tanáro-
kat illeti a hála és a köszönet.

2500 FIATAL A MISKOLCI SPORTCSARNOKBAN

NEM SPORTMÉRKŐZÉS - ÖKUMENIKUS IMAHETI ALKALOM!

KÖZÖSSÉGI HÉTVÉGÉK A LÉVAY JÓZSEF  REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 
TÓTH PÁL DIÁKOTTHONÁBAN

„Szólj ötágú síp!” Kárpátaljai napok a Lévayban

Veres Péter festőművész, 
Pirigyi Béla igazgató és Hidi Endre keramikus
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Az anyaországon kívül nap-
jainkban 14 magyar reformá-
tus gimnázium működik. Egy 
a Felvidéken: Rimaszombaton; 
négy Kárpátalján: Nagyberegen,  
Nagydobronyban, Tivadarfalván 
és Técsőn; kilenc pedig az aláb-
bi erdélyi városokban: Szatmárné-
meti, Nagyvárad, Zilah, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Székelyudvarhely, 
Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely. 
Ezekben az intézményekben több, 
mint 2000 magyar fi atal tanul.

A Lévay József  Református 
Gimnázium és Diákotthon 2003-ban mind a 14 iskolára ki-
terjedő testvériskolai kapcsolatot kezdeményezett.

Ennek eredményeként 2004. márciusában 14 lévays diák 
látogat anyaországon kívüli testvérintézményekbe, és a Lévay 
5 intézményből 10 tanulót fogad egy hónapra. A többi intéz-

ményből novemberben érkeznek ta-
nulók. A program évente ismétlődő 
diákcserét, tanárok kölcsönös láto-
gatását és nyitottságot nagyobb kö-
zös programok szervezésére jelent. 
Az anyaországi református gimná-
ziumok némelyike ápol testvéris-
kolai kapcsolatokat, de ilyen átfogó 
és szervezett formában a Lévay el-
sőnek indított kapcsolatépítő prog-
ramot. Kívánjuk, hogy legyen ál-
dás rajta, és minél több gimnázium 
érezze fontosnak hasonlót indítani!

A Lévayban két régiófelelős ko-
ordinálja a programot: Dóka Erzsébet tanárnő a kárpátal-
jai és felvidéki iskolákkal való kapcsolat, Hegedűs Gyöngyi 
tanárnő pedig az erdélyi iskolákkal való kapcsolat felelőse. 
Szervező munkájukért köszönet illeti őket!

Egy iskola életében alighogy megkezdődik egy tanév, 
máris el kell kezdeni a következő tanév szervezését: a beisko-
lázási tájékoztató összeállítását, általános iskoláknak, refor-
mátus gyülekezeteknek való kiküldését, tájékoztatások, nyílt 
napok szervezését, felvételi előkészítő beindítását ahhoz, 
hogy február közepén a jelentkezési határidő leteltével kez-
detét vegye a felvételi időszaka. 

Az izgalom, a megmérettetés, a rangsorolás, az öröm és 
a csalódottság időszaka ez. Az intézménynek nincs könnyű 
dolga, hiszen a hatosztályos képzésre a felvehető 64 helyre 
100 tanuló jelentkezett, a négyosztályos képzésben a felvehe-
tő 64 helyre 240 tanuló jelentkezett. 

Köszönjük a lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti ta-
gok elkötelezettségét a tanulók Lévayba irányítása tekinte-
tében, és megértést kérünk abban, hogy nem tudunk min-
denkit – aki komolyan a Lévayba szeretne bekerülni – fo-
gadni. Nagy kérdés az, hogyan tudnánk fi gyelemmel kísér-
ni azon fi atalokat, akik komoly gyülekezeti háttérrel rendel-
keznek, de vagy nem hozzánk jelentkeznek, vagy nem kerül-
nek felvételre.

A felvételi eredményének elemzésére a későbbiekben 
még visszatérünk.

Az év eleji időszak bővölködött eseményekben, és még 
nem is szóltunk a szülők és pedagógusok számára első al-
kalommal szervezett alapítványi bálról, amelynek pohárkö-
szöntőjét Csomós József  püspök úr tartotta, zárszót pedig 
dr. Nagy Gábor szülő, a „Lévays Szülők Egészséges Ifjú-
ságért Egyesület” elnöke mondott, valamint a négy egyhá-
zi gimnázium közös szervezésében tartott diákbálról, és sok 
más eseményről.

A böjti időszakba lépve az intézmény is elcsendesedik. A 
pergő eseményeket a tanulásra való hatványozott odafi gyelés, 
különös tekintettel végzős tanulóink érettségire és továbbta-
nulásra való felkészülésére, Jézus Krisztus kereszthalálának 
és feltámadásának életünket is átformáló csodájának újbóli 
átélésére való készülődés kell jellemezze. Övezzen hála, kö-
szönet és áldás minden pedagógust, munkatársat, akik az ün-
nep- és hétköznapokban lelkükből adnak hozzá egy darabot 
ahhoz a nevelő munkához, amellyel a jövő keresztyén nem-
zedékét készítjük az életre,  és köszönjük az értük imádko-
zó gyülekezeti tagok, lelkipásztorok, szülők áldozatos ránk 
gondolását.

Gyülekezeteinknek adjon megújuló hitet, örömet és erőt a napi munkához 
Jézus Krisztus feltámadásának bizonyossága!

PEREGRINATIO REFORMATA CONTEMPORANAE
KÁRPÁT-MEDENCEI ISKOLAI KAPCSOLATÉPÍTŐ PROGRAM

„Amit hall az ember, annak később 10%-ára emlékszik, amit lát, annak 25%-ára, 
amit lát és hall, annak 45%-ára, és amit lát, hall és csinál, annak 85%-ára”

FEBRUÁR-MÁRCIUS A FELVÉTELIK IDŐSZAKA

A Lévayba induló erdélyi cserediákok

A híreket szerkesztette: Ábrám Tibor, 
főgondnok, gimnáziumi igazgató
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2004. február 11-12-én a Kollégium épületében ülésezett 
a MRETZS-nak missziói, szórvány és presbiteri bizottsága.

A három bizottság már egy éve közös alkalmakat szer-
vez, mert felismerték, hogy képviselt területeik, a jelentkező 
problémák és a kihívások egymással határosak, sőt egymás 
nélkül igazán nem is kezelhető-
ek. Az ülést a MRETZS elnöke 
Erdélyi Géza, felvidéki refor-
mátus püspök és dr. Hegedűs 
Lóránt ügyvezető elnök, nyu-
galmazott püspök vezették.

Az ülés három fő témát 
vizsgált és taglalt: a) a Kárpát-
medencei missziói szerveze-
tek munkálkodása és egymás-
sal való kapcsolataik; b) bara-
nyai kísérletek a szórványgon-
dozásban; c) a presbiteri bizott-
ság Kárpát-medencei összekötő 
szolgálata és nemzetközi konfe-
renciái.

Ablonczy Zsolt református lelkipásztor (a REFISZ ala-
pítója) teljes körképet adott a honi missziói helyzetről, mely-
ben nagy áldás, hogy a szövetségek és missziói szervezetek 
egymás elfogadására, megbecsülésére törekszenek, bár mun-
kájukról és a bennünk adott lehetőségekről sokkal több tájé-
koztatást lehetne és kellene kapni a gyülekezeteknek. Erdélyi 
részről Ötvös József  marosvásárhelyi esperes egészítette ki 
a beszámolót, a missziói szervezetek és a kormányzati rend 
kérdését is elemezve.

Bóka András nyugalmazott esperes egészen újszerű, az 
egyházi életünkben korábban már ismert gyakorlatról tartott 
előadást. Bevezetőjében történelmi áttekintést nyújtott a Ba-
ranya megyei szórványosodás folyamatáról. A mai szórvány-
gondozás a Nagykőrösi Tanítóképző Főiskola (Károli Gás-
pár Református Egyetem Kara) végzett diákjaival való gyü-
mölcsöző együttmunkálkodásra épít, melyben a régi „lévita” 

gyakorlatot újítják fel gazdagabb formában. Vagyis részben 
ifjú tanárok végeznek megbízással és jelentős felkészültség-
gel gyülekezeti szolgálatot, részben ifjú lelkészek tanári dip-
lomával tanítanak is a helybeli szórvány gyülekezetekben.

A kérdést erdélyi, királyhágói részről Vetési László, a 
szórványkérdés talán legjele-
sebb Kárpát-medencei isme-
rője egészítette ki olyan hívő 
optimizmussal és valós ered-
ményekkel, melyek mindnyá-
junkat megszégyenítettek és 
elköteleztek a szórványmun-
ka ügyében.

A presbiteri kapcsolat-
rendszer, a szövetségek szü-
letéséről és Kárpát-medencei 
együttmunkálkodásáról Balla 
Tibor bizottsági elnök, illetve 
dr. Nagy Mihály tiszáninneni 
elnök számolt be, melyet Bor-

za Zoltán missziói titkár (Felvidék), Bátky Miklós nyugalma-
zott esperes (Dunántúl), Bölcsföldy András spirituális (Bu-
dapest) és Fekete Vince (Erdély) egészítettek ki.

A tanácskozás kedves alkalma volt, amikor a Teológiai 
Akadémia kérésére Ablonczy Zsolt lelkipásztor (Budapest) 
szolgálhatott a teológusok hagyományos gyülekezeti alkal-
mán, melyen az ülésezők testületileg vettek részt.

Az ülés házigazdája  dr. Győri István dékán és felesége, 
illetve dr. Erdei Pál igazgató volt, kik mind az előkészítésben, 
mind a két nap folyamán körülvették a résztvevőket fi gyel-
mességükkel és segítségükkel.

Czövek Olivér főtitkár az egész ülés nevében és a 
MRETZS elnökségének nevében is köszönetét fejezte ki a 
sárospataki ülésezés lehetőségéért, a vendéglátók és az egész 
teológus ifjúság lelkületéért és magatartásáért.

D. Szabó Dániel, A Sárospataki Református Teológiai 
Akadémia Missziói Kutatóintézetének főmunkatársa

Sárospatakon ülésezett a Magyar Református Egyház 
Tanácskozó Zsinatának három bizottsága

A Tiszáninneni Református Egy-
házkerületben 1993-ban indult 

el a kántorképzés Sárospatakon, ahol a 
Református Kollégiumban leltünk ott-
honra. 1998-ban a megnövekedett lét-
szám és hangszerigény miatt a tanfo-
lyam átköltözött Miskolcra. Itt a Lévay 
József  Református Gimnázium és Di-
ákotthon falai között folytattuk mun-
kánkat. A tanulmányi vezetést kezde-
tektől Berkesi Sándor – Liszt-díjas kar-

nagy, a Debreceni Református Kollégi-
um és a Zeneművészeti Főiskola taná-
ra, jelenleg a Tiszántúli Egyházkerület 
egyházzenei igazgatója – vállalta. (Ezt 
a feladatot időközben Berkesi Boglár-
ka karnagy vette át, és folytatja, édes-
apjához hasonló nagy lelkesedéssel.) 
A szervezéssel kapcsolatos teendőket 
Szűcs Endre – dédestapolcsányi lelki-
pásztor, egyházkerületi énekügyi elő-
adó és főjegyző – végzi azóta is folya-

matosan. Ők az évközi kántorképző 
megszervezésében is nagy segítségem-
re voltak. Hasznos és jószándékú taná-
csokat adtak még számomra:  Bódiss 
Tamás (országos egyházzenei előadó, 
a Zeneakadémia Egyházzene Tansza-
kának tanára), Szabó Gábor (a Zsi-
nat Ének-Zenei Bizottságának elnö-
ke), Körber Tivadarné (a Zeneakadé-
mia munkatársa, az ELTE ének-zene 
tanszékének tanára), Fekete Csaba (a 

ÉVKÖZI KÁNTORKÉPZŐ A MISKOLCI LÉVAY JÓZSEF 
REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN
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Debreceni Nagykönyvtár tudományos 
főmunkatársa), Hobaj Tünde (az Okta-
tási és Művelődési Minisztérium mun-
katársa) és Kissné Balázs Enikő (a Re-
formátus Egyházzenészek Munkakö-
zösségének – ReZeM – titkára).  Rajtuk 
kívül még sok kollégától kaptam bízta-
tó szavakat és tanácsokat, amit ezúton 
is hálásan köszönök! 

A nyári tanfolyamok háromhe-
tes intenzív képzése magával hozta 
az igényt, hogy a tanulók év közben 
is folytathassák tanulmányaikat, és fo-
lyamatos képzésben részesülhessenek. 
Ennek megoldására többször történt 
kísérlet, de a havonkénti alkalmakon ál-
landóan változó létszám és közlekedési 
nehézségek miatt a folyamatos képzést 
nem tudtuk megvalósítani. 

A Miskolci Lévay József  Reformá-
tus Gimnázium és Diákotthon igazga-
tósága az elmúlt tanév végén döntött 
úgy, hogy megpróbálja megoldani ezt 
a problémát. Ennek érdekében a 2003/
2004-es tanévben rendszeres, heti óra-
beosztással működő képzést indított. 
A nyári kántorképzőre járó lévays di-
ákokon kívül fogadta a más iskolák-
ba, sőt más településekre járó diáko-
kat is, összesen 20 főnek biztosítva ez-
zel a rendszeres hangszeres képzés le-
hetőségét. A tanulók többsége a nyári 
tanfolya mok résztvevője, hárman azon-
ban teljesen kezdőként csatlakoztak az 
egyházzenével ismerkedők táborához: 
gimnáziumunk 9. évfolyamáról (ők el-
méleti tantárgyként gyülekezeti éne-
ket és szolfézst is tanulnak, heti egy al-
kalommal). A miskolci, illetve itt tanu-
ló diákok hét közben, tanítás után, a vi-
dékiek szombaton vesznek részt az órá-
kon: egyénileg beosztott órarend sze-
rint. Nagy segítséget jelent számunkra 

a Miskolc-Belvárosi gyülekezet felaján-
lása, akik lehetővé tették számunkra, 
hogy az Egyházkerületi Székház nagy-
termében óratartási és gyakorlási lehe-
tőséghez jussunk. A gimnázium hang-
szerállománya 6 harmónium – ebből 
3 saját hangszer, hármat pedig az egy-
házkerület bocsátott rendelkezésünk-

re – és egy kétmanuál-pedálos elektro-
nikus orgona. Ez fedezi a jelenlegi ta-
nuló-létszám mellett az órák megtartá-
sához és a gyakorláshoz való hangszer-
igényünket. 

A tanulók egyházmegyénkénti el-
oszlása a következőképpen alakult:

– Borsod és Borsod-Gömör: 17 
– Abaúj: 1
– Zemplén: 1 fő
– 1 evangélikus tanuló, aki az öko-

menikus tananyagon kívül saját feleke-
zete korálkönyve szerint részesül okta-
tásban. 

A tanulók – akiknek jelentékeny ré-
sze jelenleg is rendszeresen végez kán-
tori szolgálatot – az alábbi gyülekezetek 
tagjai: Abaújszántó, Bekecs, Edelény, 
Felsőnyárád, Gelej, Hernádkak, Mályi, 
Mezőcsát, Miskolc-Belváros (2 fő), 
Miskolc-Görömböly, Miskolc-Tetem-
vár, Nekézseny (3 fő), Ózd, Putnok (2 
fő), Radostyán + 1 fő evangélikus (Mis-
kolc-Vasgyár). Ez alapján mondhatjuk, 

hogy a gimnázium által működtetett 
évközi kántorképző az egész Borsodi 
Egyházmegyére kihat, sőt azon túl is. 

Én magam – aki a ’93-as kezdés-
től folyamatosan részt veszek a kántor-
jelöltek oktatásában – több szempont-
ból is fontosnak és dicséretesnek látom 
ezt a vállalkozást. Először, mert túllép 
az iskola falain (jelenleg 9 tanuló van a 
Lévayból) és „külsős” hallgatókat is fo-
gad; ezzel az egész régiót átfogja. Má-
sodszor, mert a kántorok képzésével 
az egyes gyülekezetek életére közvetle-
nül hatást gyakorol: a tanulók énektaní-
tási szolgálatot is végeznek gyülekeze-
teikben – erre állandó biztatást kapnak 
– szélesítve ezzel az énekrepertoárt, ér-
tékes, elfeledett énekeinket felelevení-
tik; hangszeres szolgálatukkal emelik az 
áhítat dicsőítő jellegét. Ez persze több 
évet igénybe vevő folyamat eredménye, 
hiszen a hangszertudás nem sajátítható 
el egyik napról a másikra. Harmadszor, 
mert a hallgatók között vannak, akik 
lelkésznek készülnek, velük pedig emel-
kedni fog azon igehirdetők száma, akik 
nem csak szeretik, de értik és művelik is 
a liturgikus zenét. Ez véleményem sze-
rint fel sem becsülhető fontossággal 
bír, hiszen a liturgia és a liturgikus zene 
szerves egységet alkot. Sajnos, mai egy-
házunkban ez kevéssé valósul meg, de 
a változás lehetősége, ami gyülekeze-
teink lelki megújulásához vezet, éppen 
e felnövekvő generáció által érhető el. 
Megérdemlik tehát, hogy e törekvéseik-
ben minden segítséget megkapjanak, és 
honnan várhatnák ezt, mint egyházi in-
tézményeinktől. 

Kun Zsuzsanna
tanár, egyházzenész, Miskolc

Bemegyek egy templomba. Énekelnek. A zsoltár szö-
vege ismerős. A dallama nem annyira: szinte semmi-

ben sem különbözik a következő énekétől. Ritmusa nincs, 
minden hang egyforma hosszú, pedig több mint fél évszáza-
da énekeskönyvünk jelöli a ritmust. Az énekek így elveszítik 
jellegüket, az éneklők pedig a szöveg mondanivalóját. Nincs 
különbség egy hálaadó, örvendező ének és a bűnbánati zsol-
tárok előadása között. 

Bemegyek egy templomba. Zsoltár szól. Van lendülete, 
vannak sorai, így van mondanivalója is. Ez egy hálaadó zsol-
tár. Felismerem, jól esik énekelni. 

Ahogyan az istentiszteleten fontos a jó igehirdetés, amely-
hez képzett lelkipásztor kell, úgy fontos az éneklés is, amihez 
szintén képzettség szükséges. Ehhez is érteni kell. Sok helyen 
belekényszerülünk abba a helyzetbe, hogy „magad uram, ha 
szolgád nincs”, és a lelkipásztor látja el a kántori feladatokat. 
A kérdés az, hogy a lelkipásztornak kell-e mindennel foglal-

Nyári kántorképző tanfolyam



     Sárospataki Református Lapok   

   MisszióSRL

Sárospataki Református Lapok     

   Misszió SRL
koznia. Erre lehet azt válaszolni, hogy sok helyen nincs fi a-
tal, akit taníttatni lehetne, de hadd mondjak egy pozitív pél-
dát: egyik tanítványunk negyvenes évei közepén kezdett ta-
nulni, ma pedig már a kántorvizsga küszöbén áll. 

Van lehetőség kántorok képzésére. Egyházkerületünk 
1993 óta működteti a nyári kántorképző tanfolyamot, ahol 
háromhetes intenzív képzésben vehetnek részt a tanulni vá-
gyó kántorok és kántorjelöltek. 14 éves kortól 50 éves korig 
bárki beiratkozhat, aki tenni szeretne az egyházzene ügyé-
ért. 2000-től fi atalabbak is belekóstolhatnak egy hét erejé-
ig a kántorképzésbe. A kántor előképzőre 10 éves kortól je-
lentkezhetnek a gyermekek, külön foglalkozásokon játéko-
san sok hasznos dolgot elsajátíthatnak.

Az előképzettség nem feltétel. Nemcsak az jöhet, aki már 
tanult zongorázni vagy valamilyen hangszeren játszani, eset-
leg zeneiskolába járt. Őket is szívesen látjuk haladóbb cso-
portjainkban, de tanfolyamainkon egészen az alapoktól el le-
het kezdeni a tanulást. Ezért több ilyen nyári tanfolyamon 
kell részt venni ahhoz, hogy valaki oklevelet szerezhessen, de 
már az is nagyon jó, ha valaki egy nyáron eljön, hiszen sokat 
tanulhat három hét alatt. A tapasztalatok szerint aki egyszer 
belekóstolt, vágyni fog a következő évben is. 

Legfontosabb tárgyunk maga a gyülekezeti éneklés. Egy-
részt magukat az énekeket tanuljuk, másrészt a tiszta ének-
lést, az átélt előadást, hogy hazatérve a gyülekezet éneklé-
se, istentisztelete is gazdagodhasson. Ugyanilyen hangsúlyos 
a hangszertanulás. Minden nap két órát töltenek a hallgatók 
hangszerrel: először harmóniummal, bizonyos szint felett 
pedig orgonával. Mindezek alapjaként a zeneelmélet szolgál. 
Magasabb csoportokban már karvezetést is tanulnak a hall-
gatók. Milyen szép, amikor egy gyülekezetnek van egy kis kó-
rusa. Ez persze csak akkor lehetséges, ha van, aki segít meg-
tanulni a műveket, van aki vezeti a kórust. Sok más tárgyunk 
is van, mindegyik nagy segítség a gyakorlati, kántori szolgá-
lathoz. 

Az esti program mindenkinek közös: a karének. Hogy 
milyen komoly munka folyik itt, azt jól jellemzi a tanfo-

lyamok végén tartott zárókoncert, melyen a kicsik és a na-
gyok együtt vesznek részt tanáraikkal. Munkánk sikere talán, 
hogy az elmúlt két évben szinte be sem fértek az érdeklődők 
a koncertre. 

A leírtak alapján szeretném bátorítani lelkipásztor test-
véreimet, hogy küldjék tehetséges fi ataljaikat a kántorképző 

tanfolyamra, és ugyanígy szeretném bátorítani a gyülekezeti 
tagokat, segítsék ebben a lelkipásztorokat és a fi atalokat. Az 
ifjúság képzése ugyanis a legjobb befektetés: a mi istentiszte-
leteink lesznek szebbek, jobbak.

Gávay Katalin
kántor, énektanár

KÁNTORKÉPZŐ  TANFOLYAM  
TISZÁNINNENEN

A Tiszáninneni Egyházkerület  július 5 – július 24.  között 
14-50 éves résztvevők számára KÁNTORKÉPZŐ  TANFOLYAMOT,  
július 16–tól július 22–ig  10-14 éves gyermekeknek KÁN-
TOR  ELŐKÉPZŐ  HETET  rendez Miskolcon, a Lévay József  Re-
formátus Gimnáziumban és Diákotthonban.

Jelentkezés: április 30-ig a következő címen: Református 
Lelkészi Hivatal  3643 Dédestapolcsány  Ady E. utca 33.

Közlendő adatok: 1) neve  2) születési adatai  3) vallása  4) 
anyja neve/foglalkozása  5) apja neve/foglalkozása  6) lakcí-
me (irányítószám is!)  7) telefonszáma  8) munkahelye vagy 
iskolája  9) gyülekezete  10) mikor konfi rmált?  11) milyen 
gyülekezeti munkában vesz részt?  12) zenei előképzettsége  
13) Kántorképző/Előképző Tanfolyamon vett-e már részt/
hol?  14) évközi feladatként mit végzett?  15) milyen célból 
jelentkezik a tanfolyamra? 

Mellékletek: Rövid életrajz, eddigi kántorképzős bizonyít-
ványainak fénymásolata, lelkészi ajánlás, háziorvosi igazolás, 
felbélyegzett, megcímzett válaszboríték. 

Felvételi meghallgatás: május 15-én, 9-13 óráig a  Lévay 
Diákotthonban.  (Miskolc, Kálvin utca 2.)

Felvételi anyag: Akik előző évben is részt vettek  a tanfo-
lyamon, az évközi feladatok.

Először jelentkezőknek  a Református Énekeskönyv kö-
vetkező énekeinek első verse kívülről: 23, 25, 42, 65, 66, 
84, 89, 90, 134, 135, 164, 165, 167, 210, 225, 226, 254, 264, 
274, 299, 315, 316, 326, 341, 345, 370, 390, 460, 463, 511. 

Előképzőre először jelentkezőknek  a Református Éne-
keskönyv alábbi énekeinek első verse kívülről: 81, 134, 150, 
196, 236, 241, 254, 318, 371, 464.

Részvételi díj: Kántorképző: 30.000.--Ft,   Előképző: 
10.000.--Ft,  melyet a tanfolyam első munkanapján kell be-
fi zetni.
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Karvezetés óra

A 2003-as nyári kántorképző zárókoncertje
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Vál(ság)os

A Sámuel második könyvében a 12. részé-

ben olvashatjuk: Dávid király, az ereje teljében és 

hatalma csúcsán álló „leglegebb” király hét teljes 

napon keresztül fekszik az Úr színe előtt. Próbál-

ják felemelni, de nem akar. Nem eszik, nem al-

szik, nem beszél. Böjtöl. Egy gyermekért könyö-

rög, mely az övé és most küzd a gondolattal, hogy 

a gyermek mégsem tulajdon, az élet Isten kezé-

ben van. Pedig azt gondolta Dávid király, hogy 

van már ő olyan erős, hogy bármit megtehet. És 

most így nem tehet semmit. Fekszik és böjtöl.

A gyermek, mint ismeretes a történetből: 

meghal. A szolgák pedig félnek megmondani Dá-

vidnak, mert nem tudják, vajon mit tesz, ha meg-

tudja: elvesztette, amit meg akart tartani. Dávid 

azonban észreveszi a szolgák zavart viselkedésén, 

hogy baj van, és még mindig a földön fekve rákér-

dez a sejtéseire. A szolgák őszintén felelnek. Dá-

vid pedig felkel, ruhát vált, élet költözik belé. Még 

enni is van ereje. Furcsa viselkedése a szolgákat 

kérdezésre készteti: Miért tetted/teszed ezt?

Amit Dávid cselekszik, teljesen helyénva-

ló, csak nehéz helyére tenni.

Ő tudta, amit mi hajlamosak vagyunk el- 

és kifelejteni: magunkra hozzuk a bajt. Természe-

tünk szerint is és ebből következőleg cselekede-

teink szerint is így van ez. Ez a természet pedig 

az én természetem. A személyes. Amiben benne 

van a bűnre hajlóság, és benne lehet az új életre 

hívás. Nem tudok többes szám harmadik szemé-

lyű megfogalmazásokról e témában. Nem isme-

rek – bár sokan gyakorolják – többes szám má-

sodik személyűt sem. Véleményem szerint „mi” 

van és még inkább „én”. Dávid király önmaga 

gúnyrajzaként feküdt a földön egy teljes héten át. 

„Én” – mondta és lefeküdt. „Én” – mondta és 

nem evett.

 „Én” – mondta és sírt. Hát va-

lahogy így érzek a válás kérdésével kapcsolatban. 

Mi az én felelősségem, hol kezdődik, és hol nem 

ér véget? Milyen példa vagyok a gyülekezet előtt, 

nem az esetleges váláskor, már sokkal hamarabb? 

Milyen példa vagyok a hittanosaim előtt, a család-

tagjaim előtt? A rossz példa is példa, lehet nagyon 

erős is – csak mi nem erre kaptunk el- és meghí-

vást. Életemen („én”) és egyházi életünkön („mi”) 

milyen bűnök büntetései vannak? Mert, ahogy egy 

nagyon bölcs takarító néni mondta egykor: „Nem 

az a szégyen, ha por van a lakásban, hanem az a 

nagy baj, ha már a seprű is pókhálós.”

Amit Dávid cselekszik, teljesen helyénva-

ló, csak nehéz helyére tenni.

A böjt, az önvizsgálat és a könnyek ide-

je letelt. Nem volt elsietve, nem volt színlelt, de 

vége van. Isten elrendezte a gyermek életét, nem 

könyörült Dávidon, elvette azt. Most kell felkel-

ni és munkához látni. A tovább forgatott idő-

ben, elhordozva a jogos büntetéseket: tovább lép-

ni. Másképp mint eddig, másfelé. Dávid gyönyö-

rű hitvallása nemcsak szavai, sokkal inkább az el-

indulása. Ez nem beletörődés, ez vezetettség. Ez 

nem minden mindegy álláspont, ez a „legyen meg 

a te akaratod” ráhagyatkozása. Ez jut nekünk is. 

Ha már ítélet alatt a kísértésekkel, ferdeségekkel, 

elválásokkal és egyebekkel terhelt keresztyéni tár-

sas életünk, vegyük komolyan benne a mi szere-

pünket. Poroljuk le a seprűt, tisztítsuk meg a por-

szívót, keressük meg a szappant. Mondjuk ki: 

„én” és mondjuk ki „mi”. Talán így lesz még lehe-

tőségünk a böjtöt befejezni.

Kovács József,
sárospataki vallástanár

Előző számunkban a fórum témánkat „Holtomiglan-holtodiglan?” címmel indítottuk 
útra, azzal a reménnyel, hogy a lap olvasótáborából bizonyosan lesz olyan, aki tollat 

ragadva leírja véleményét, hogy megoszthassuk minden kedves olvasónkkal. Ezúttal egyetlen 
levél érkezett ebben a nagyon fontos kérdésben - amit ezúton is köszönünk a szerzőnek - és 
továbbra is bátorítunk mindenkit arra, hogy a fórum témafelvetéseiben velünk gondolkozzon 
és ha úgy érzi akkor véleményét ossza  meg mindannyiunkkal. 
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Mindenféle hosszas esz-
mefuttatás, kérdezge-

tés vagy teológiai kommentár 
helyett nézzünk néhány pél-
dát! Reméljük, gondolatindító-
ként szolgálnak, és a lelkipász-
tor testvérek és a gyülekezeti 
tagok tollat-írógépet ragadnak, 
hogy leírják: nálunk is így van, 
vagy nálunk nem így van…

MÉG MINDIG A RÉGI NÓTA AVAGY 
AZ ÖNMŰKÖDŐ KERESZTSÉG

Lelkipásztor: Még egy adatra volna 
szükségem. Mikor született a gyermek?

Édesapa: Április 8-án.
Lelkipásztor: Akkor most még csak 

egyhetes. Miért akarják ilyen hamar 
megkereszteltetni?

Édesapa: Tetszik tudni, nagyon be-
teges szegény. A hasa is szüntelenül 
fáj. (reménykedve) Jöhetünk vele va-
sárnap?

(… „tegyetek tanítvánnyá minden 
népet, megkeresztelve őket az Atyának, 
Fiúnak és a Szentléleknek nevében, ta-
nítva őket, hogy megtartsák mindazt, 
amit én parancsoltam nektek…”)

A SZOLGÁLTATÓ EGYHÁZ
Lelkipásztor: Köszönöm, rendben 

volnánk, minden adatot felírtam. Szere-
tettel várjuk a családot vasárnap.

Édesapa: (meglepetten) Vasárnap? 
Miért vasárnap? Most nem lehet?

Lelkipásztor: A keresztelés gyüleke-
zeti alkalom. Istentiszteleten szolgáltat-
juk ki a keresztség sákramentumát, és 
közösen könyörgünk a család életéért.

Édesapa: Nekem erre nincs szük-
ségem. (haragosan) Keresztelje meg 
most, azonnal! És mondja meg, hogy 
mivel tartozom!

(Van tehát látható egyház, láthatatlan 
egyház, szolgáló egyház és szolgáltató 
egyház is. Avagy: veszek a gyermeknek 
cipőt, babapiskótát, babát vagy kisautót 
és keresztelőt.)

ÁRTANI NEM ÁRTHAT, ÉS TALÁN 
VALAMIKOR VALAMI HASZNA IS LESZ

Édesanya: Sajnos mi nem vagyunk 
megkeresztelve. Abban az időben nem 
lehetett, de a gyermekeket szeretnénk 
így nevelni.

Lelkipásztor: Van lehetőség arra, 
hogy önök is a gyülekezet tagjai legye-
nek. Akár közös keresztelőt is tartha-
tunk.

Édesanya: (tétován) Még meggondol-
juk, de a gyermeket mindenesetre hoz-
hatjuk, ugye?

NEM IGAZÁN TUDJA A JOBB KE-
ZEM, HOGY MIT CSINÁL A BAL

Keresztapa: Köszönjük szépen! 
Mennyivel tartozunk, tiszteletes úr?

Lelkipásztor: Semmivel. A kereszte-
lés szentség, mi ingyen vettük, ezért in-
gyen adjuk.

Keresztapa: Azért ezt csak tessék el-
fogadni, a szolgálataiért.

Lelkipásztor: Köszönöm. (valamit 
morog, nem érthető)

(Ingyen vettétek, ingyen adjátok…
Persze nem fi zetésért csináljuk, de „ha 
adnak, vedd el”. Bár ismerünk olyat, aki 
ilyen esetekben megmutatja a perselyt, 

hogy ide tegyék inkább az 
egyház céljaira, vagy elma-
gyarázza röviden, hogy mire 
fordítják a pénzt, és nyugtát 
ad róla…)

A SZÓ ELSZÁLL…
Lelkipásztor: Áldás, békes-

ség! A helybéli református 
lelkipásztor vagyok. Ha jól 
tudom, Krisztike kislányuk 

most lesz  hétéves, miatta jöttem.
Édesapa: (mérgesen) Krisztike? És ha 

az lesz, mi köze hozzá?
Lelkipásztor: Annak idején mi ke-

reszteltük. Sajnálom, hogy csak most 
jutottam el magukhoz, de tudom, hogy 
Krisztike iskolás lett, és az iskolai hit-
tanórákra szeretném hívni.

Édesapa: Nem mehet. Úgy is olyan 
nehéz neki a beilleszkedés, sok a ta-
nulnivaló. Itthon is elkél a segítség. Vi-
szontlátásra.

Lelkipásztor: (tétován) Azt ígérték 
akkor, hogy úgy nevelik és neveltetik…

Édesapa: Az lehet, nem emlékszem. 
Majd ha nagy lesz, oda megy, ahova 
akar. (ellentmondást nem tűrően) Most 
viszont nem megy sehova. Viszontlá-
tásra!

(Legalább megpróbálta…)

EGYMÁS ALATT VÁGJUK A FÁT, AVAGY 
A LEGKISEBB ENERGIABEFEKTETÉS 
ELVE

Nagymama: Tiszteletes úr, úgy sze-
retném, ha megkeresztelné az unoká-
mat!

Lelkipásztor: A kis unokát?
Nagymama: Nem, nem. Gabikát.
Lelkipásztor: Nagyon szívesen, a jövő 

héten indul egy felnőtt konfi rmandus 
csoport, szeretettel várjuk.

(öt hét múlva)
Lelkipásztor: Áldás, békesség, de ré-

gen nem láttam! Gabiról mi hír, miért 
nem jött a felkészítő alkalmakra?

Nagymama: Jaj, tiszteletes úr! Még 
nem mondtam? A szomszéd lelkész 
már megkeresztelte, még a múlt hó-
napban.

A példákat összegyűjtötte: 
Kovács József  és 

Kovács Józsefné Hegedűs Ágota
Összeállította: Barnóczki Anita

„Újjászületés fürdője”
„Isten találkozik velünk a sákramentumokban,

a szent tettekben, melyek
válaszadásra késztetnek bennünket.

A keresztségben Isten afelől emlékeztet és biztosít,
- akár újszülöttet, vagy újonnan megtértet keresztelünk -,

hogy szövetségi szeretete megvált minket,
hogy eltörli vétkünket,

hogy adja nekünk Lelkét,
cserébe pedig elvárja szeretetünket.”

(A világunk Istené – Időszerű bizonyságtétel, 40)
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HIT ÉS HAZA

A téma kapcsán egy köz-
ismert vers jut eszembe: 

„Református magyar vagyok, halá-
lomig az maradok…” Nem a ver-
set akarom értékelni, nekem most 
csupán annak első három szava, s 
azok sorrendje fontos. Ez a sorrend 
ugyanis jól kifejezi a hit és a haza 
egymáshoz való viszonyát.

Az, hogy a földnek ezen a pont-
ján láttam meg a napvilágot, hogy e 
nemzet fi aként születtem, itt nőttem 
fel, hogy magyar vagyok, önmaguk-
ban számomra olyanok, mint a test 
adottságai: az alkat, a tehetség, a be-
szédkészség, az érzékek stb. Fontos, 
de magukban közömbös tulajdonsá-
gok ezek. A lehetőséget, a feltételt 
biztosítják valamihez. S hogy mire, 
hogyan szolgálnak eszközül, azon 
múlik, ki milyen lelkülettel és milyen 
céllal használja őket.

Ez a lelkület számomra az Élő 
Istenbe vetett hit, a református vol-
tom. A hit határozza meg, miként 
tekintek magyar voltomból eredő 
adottságaimra és lehetőségeimre, s 
miként akarom ezeket használni.

Mivel hiszem, hogy Isten ked-
ves döntése áll születési helyem és 

nemzeti hovatartozásom mögött 
is, csodálatos ajándékok lettek ezek 
számomra. Isten megkülönböztető, 
kiváltságos ajándékait látom azok-
ban a sajátosságokban is, melyek-
kel a magyar nép tagjaként rendel-
kezhetem. Egyúttal küldetésem esz-
közei is ezek: a nyelv, a kulturális és 
a történelmi adottságok. Ezekkel 
másutt érthetetlen és tehetetlen len-
nék, itt a megértést és az érthetősé-
get biztosítják.

Ha hazámra ezzel a hittel te-
kintek, benne nem puszta szálláshe-
lyet látok, hanem azt a környezetet, 
ahol Isten otthont készített nekem, 
ahol itthon és helyemen érezhetem 
magam. Hazámban, honfi társaim-
ban értelmet és célt adott az életem-
nek, s felelősséget bízott rám, hogy 
a szó többféle értelmében „őrizzem 
és műveljem azt”. Benne Isten kije-
lölte és körülhatárolta küldetésem 
nem kényszerű, hanem kiváltságos 
helyét, hogy ne legyek bizonytalan 
a dolgomban.

A hitben kaptam eszközt arra, 
hogy értelmet nyerjen és taníthas-
son népünk történelme, hogy a pil-
lanatnyi, csalogató vagy kétségbeej-
tő események árjában se sodród-
nom, se menekülnöm ne kelljen, ha-
nem tudhassam, most is jó és biztos 
helyen vagyok. E hittel nézve a haza 
földi életem és gyermekeim boldog 
jövőjének színtere, hiszen az Ő ígé-
reteinek beteljesedését várhatom.

Legyen áldott érte Isten, hogy 
Benne hívő magyar lehetek!

Pásztor Gyula
szuhogyi lelkipásztor

HIT, HAZA, NEMZET

Ízlelgetem a témakör szava-
it, fogalmait: hit, haza, nem-

zet, egyház.
A hit magában nagyon sze-

mélytelennek és arctalannak tűnik. 
Talán így megfoghatóbb: a hit em-
bere és a haza. De ki a hit embere? 
A Hab 2,4 és a Zsid 10,38 szerint a 
hit embere az Isten igaz embere, aki 
hite által él. S az, hogy az igaz ember 
hite által él, Habakuk könyvében ne-
héz, válságos történelmi helyzetben 
elhangzó biztatás volt, s az ma is.

„A haza – olvassuk a Magyar 
Értelmező Kéziszótárban (1972) – 
az az ország, amelyhez tartozunk.” 
Ez is nagyon hidegen hangzik. Ta-
lán fogalmazzuk így: a haza, egy 
nép/nemzet otthona, ahol a nép 
minden tagjának otthona van, s így 
a haza valóban a hazája, otthona.

Haza és nemzet sorsa szoro-
san összetartozik: a haza nemzet 
nélkül, a nemzet haza nélkül egy-
aránt árva. De mi a nemzet? A Ma-
gyar Értelmező Kéziszótár szerint a 
nemzet „történelmileg kialakult tar-
tós emberi közösség, amelyet közös 
nyelv, közös terület és gazdasági élet 
s a kultúrában megnyilvánuló közös 
lelki sajátosságok tartanak össze.” 

Hit és/vagy haza, Nemzet és/vagy egyház
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Pásztor Gyula Dr. Nagy Antal Mihály
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Most húzzuk alá csupán ezt: a nem-
zet tartós közösség. Ha a közösség 
felbomlik, a nemzet elvész, oldott 
kéveként széthull.

Nos, itt van a bajaink gyöke-
re. A 19. és a 20. század eseménye-
it fi gyelve tanúi vagyunk a nagy ösz-
szetartó erők, közösségek felbomlá-
sának. A legszembetűnőbb egy-egy 
nép és ország egységének, összetar-
tozás tudatának a felbomlása. Nem 
maguktól, hanem a bomlasztó erők, 
eszmék rombolása, a határtalan ön-
zés következtében bomlanak fel. 
Kétségtelen, hogy sok kérdés adód-
hat egy nemzeten belül. De ha egy 
nemzet összetartozás tudata elvész, 
bibliai szóhasználattal élve: megha-
sonlik önmagával, akkor elindul a 
pusztulás útján.

A meghasonlás, az összetar-
tozás tudata elveszítésének néhány 
kiemelkedően súlyos tünetét hadd 
említsem meg.

Öregedő, fogyó nemzet va-
gyunk. Jönnek – természetesen a jo-
gos – sirámok a sok abortusz, a ke-
vés születés miatt. S jönnek a dör-
gedelmek, a rejtett és világos buzdí-
tások: nők, szüljetek több gyereket! 
Inkább azokat kellene dicsérni és 
tisztelni, akik vállalják az anyaságot, 
s tenni azért, hogy – fi noman szól-
va – a „születés költségei”, a baba 
és a gyermek ruházati dolgok ára ne 
kússzon a csillagos égig, a családok-
nak legyen otthonuk, s az otthonok 
üzemeltetési költségei legyenek elvi-
selhetőek. S ne csak a meg nem szü-
letett gyermekeket sirassuk, hanem 
az öngyilkosokat, a hajléktalanokat, 
a telente megfagyó honfi társainkat 
is. Senki sem lesz jókedvéből ön-
gyilkos, senki sem azért fagy meg, 
mert örömét találja benne. Ők nem 
a nemzethez tartoznak? Velük nem 
fogy a nemzet? Értük miért nem 
szól a harang?

A haza akkor haza, ha minden 
polgárnak otthont ad. Nemrég ol-
vastam az egyik napilapban a sirá-
mot, hogy a nyugati országokhoz 
képest Magyarországon nagyon ke-
vés a bérlakások száma. Kinek fáj 

az, hogy Magyarországon még sok a 
magántulajdonban lévő családi ott-
honok száma? A nagy tőkével ren-
delkezőknek, akik ki akarják forgat-
ni a családokat otthonaikból? Van is 
rá megoldás: vagyonadót kell kivet-
ni, olyat, hogy a tulajdonosok né-
hány éven belül adóként fi zessék ki 
újra lakásuk értékét. Legtöbb honfi -
társunk erre képtelen lenne, s az ut-
cára kerülne. Még kevés a hajlék-
talan? Még kevesen fagynak meg? 
Még kevesen öngyilkosok?

Nincs pénz. Szegény az állam. 
Hogyne lenne szegény, amikor ki-
árusítja minden vagyonát, hogy az-
tán oka legyen – nem kérni, hanem 
elvenni. Üres az államkassza, de el-
úsznak a százmilliárdok, s vannak 
sokmilliárdosok. Emelni kell az ára-
kat, s aztán – még olvashatjuk is: X. 
és Y. és Z. vállalat 30-40-60 száza-
lékos nyereséggel zárt. Ennyire nem 
számít az, hogy egy nemzet va-
gyunk? Kétségtelen, hogy a piacgaz-
daságnak megvannak a törvényei, de 
akkor meg kell találni a javak elosz-
tásának új, humánus rendszerét. S a 
vállalatok, milliárdosok megeléged-
hetnének kevesebb nyereséggel és 
kevesebb milliárddal is.

Jákób példája van előttem. A ki-
békülés után Ézsau felajánlotta neki 
védelmét: menjünk, majd én előtted 
megyek: Jákób csendesen ezt felelte: 
„Tudja az én uram, hogy a gyerme-
kek gyengék, meg szoptatós juhok 
és tehenek vannak velem. Ha csak 
egy napig is hajszolják azokat, elhul-
lik az egész nyáj. Menjen csak az én 
uram a szolgája előtt, én majd balla-
gok lassan az előttem járó jószág és 
a gyermekek járása szerint” (1Móz 
33,13-14).

Ide kellenek az Isten igaz em-
berei, akik mindezt tudják, akik hit-
ből élnek, hitből így élnek, és bátran 
szólnak. Hol vannak?

Dr. Nagy Antal Mihály
egyetemi tanár, 

Sárospatak

KERESZTYÉN ÉLET MA

Megvallom, a „Hit és/
vagy haza, nemzet és/

vagy egyház” témakör ilyen kétség-
telenül tömör megfogalmazását ki-
csit nehézkesnek tartom. Remélem, 
azért megértettem. Azt is: „Az iga-
zat mondd, ne csak a valódit!” He-
lyes, hogy a lap helyet ad különböző 
véleményeknek, de fi gyelni kellene a 
közös alapra. Máskülönben mind-
három lehetséges: hitvalló bizony-
ságtétel, üres szócséplés és szektás 
túlzás.

Tehát, most a keresztyén élet-
ről ma, próbálom összesűríteni gon-
dolataimat, március 15. közelségé-
re is tekintettel. Keresztyén életen 
csak azt az életet értem, amely az 
első pünkösdkor indult el, melyet az 
apostol szavaival „az Isten Fiában 
való hitben élünk”; az első keresz-
tyének életét, akik énekeltek még 
akkor is, miközben kiéhezett vadak 
tépték szét őket a római arénában; 
amellyel a gályarabok inkább vállal-
ták a szenvedést és halált, semmint 
Krisztus Urunk megtagadását.

Ezt az életet mindig is nehéz 
volt élni, hiszen keresztyén vol-
tunk átfogja létünk egész terüle-
tét. Nem szerepvállalásról, össze-
fonódásról vagy elkülönülésről van 
szó. Mindenütt és mindenben „kéz-
nél legyünk” Isten számára. Embe-
rileg: lehetetlen. A Szentlélek gyü-
mölcse ez. Nem csupán Néró és 
Diocletianus korában, az ellenrefor-
máció idején vagy a kommunizmus-
ban volt nehéz. Jézus örök érvény-
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nyel mondotta, hogy nem feljebb-
való a tanítvány Mesterénél, a szol-
ga az ő uránál, ahogyan Őt gyűlö-
lik, övéit is gyűlölni fogják. Való-
jában nem is minket gyűlölnek, a 
Szentlélek által bennünk élő Krisz-
tust. Ezért mondja Pál, hogy „be-
tölti, ami híja van a Krisztus szenve-
désének az ő testében…” Krisztus 
szenved benne.

Nincs hát semmi rendkívüli ab-
ban, hogy ma is nem csak egy alko-
holmámoros rádiós, hanem nagyon 
sokan szívesen kiirtanának bennün-
ket. Klasszikus íróink is – nem csu-
pán egyháztörténészek – megdöb-
bentő műveket hagytak ránk erről 
a gyűlöletről. Csak néhányat emlí-
tek: Sienkiewicz: Quo vadis, Franz 
Werfel: A Musa Dagh negyven nap-
ja, Jirásek: Sötétség. Mai magyar író-
ink közül Jókai Anna látja legvilágo-
sabban ezt a kérdést.

Igen, ma is nehéz keresztyén 
életet élni. Nehezebb, mint a kom-
munizmusban volt. Akkor inkább 
kívülről jöttek a támadások. Ma be-
lülről igyekszik elhitetni a Sátán. Ma 
nem a nérói, hanem a diocletianusi 
módszer dívik: nevetségessé tenni 
Krisztus követőit. Döbbenetes drá-
ma Hevesi Sándor Császár és komé-
diás-a. Nálunk, magyaroknál egyre 
pokolibb a légkör. Egyetlen terüle-
tet említek csupán a millió közül. A 
pornóban is éllovasok vagyunk vilá-
gunkban. Két rövid idézet egy ta-
nulmányból (Lukács Csaba: „Ki-
gyúrt költők és testépítők a pornó-
iparban – Megvásárolható erős ma-
gyar fi úk”, Magyar Nemzet Hétvé-
gi Magazin 2004. február 14.): „A 
melegpornóipar a magyar sporto-
lókra is kivetette a hálóját, a nem-
zetközi sikereket elérő szereplők 
között van válogatott birkózó…”, 
„… akadt olyan év, amikor a meleg-
pornó százas listáján 21 magyar fi lm 
szerepelt…” Hátha még országosan 
ismert közéleti személyekről is be-
szélnénk!

Keresztyén élet ma! Amikor a 
pénz az isten, a szex a bálvány, a lel-
ki értékek kacagnivaló szemetek, a 
szemetek pedig kirakatba tett kin-
csek. Amikor az aljas, a vakmerő, a 

kegyetlen: hős. A szelíd és alázatos: 
kitaszított.

Nehéz, de gyönyörűséges a 
Krisztus igája. Aki éli, annak nem 
kell bizonygatni, „testi ember” pe-
dig nem foghatja fel. A bagoly a 
mese szerint azt mondotta a kis 
szentjánosbogárnak – mikor az ér-
tetlenül kérdezte: „Miért üldözöl?” 
–, „Világítasz, bitang!” Ne csodál-
kozzunk hát! Igyekezzünk világíta-
ni, a fény a sötétben messze látszik! 
A kicsinek is nagy jelentősége van.

Még egyet. Magyar keresztyé-
nek vagyunk. Kiváltság, hogy ennek 
a sokat szenvedett és szenvedő, sok 
bűnnel is terhelt, tehetséges nép-
nek tagjai lehetünk. Ennek közös-
ségében és megmaradásáért élhet-
jük meg hitünket. Higgyük el, ak-
kor szolgáljuk legeredményesebben, 
ha vállalva az Isten népével való 
együttszenvedést, a „gyalázatot”, vi-
lágítunk, még ha az éjszakát szerető 
„baglyok” bitangnak tartanak is.

Berényi József
nyugalmazott teológiai tanár,

Sárospatak

HIT ÉS HAZA, NEMZET ÉS 
EGYHÁZ

Témánk nem vagylagos és 
nem is lehet egy fl ekken 

tárgyalni. Ha mégis „hozzászólást” 
kérnek, rámutathatunk arra, hogy 
az egyház és az állam szétválasztá-
sának ürügyén téveszméket hirdet-
nek azok, akiknek „se istenük se ha-
zájuk” nincs igazán. Amint azt Jó-
zsef  Attila elkeseredett lelkiállapo-

tában a botránkozásig kiélezte, való-
ságos életérzéssé lett, és értékvesztő 
magatartássá is torzult napjainkban. 
II. Rákóczi Ferenc zászlóbontása 
idején még egységben volt a HIT és 
a HAZA, a NEMZET és az EGY-
HÁZ. A zászlóra is felíratott latinul: 
„PRO PATRIA ET LIBERTATE 
CUM DEO”. Ezt a CUM DEO-t 
igyekszenek ma letörölni és elfeled-
tetni azok, akik úgy tartják, hogy a 
vallás magánügy, és hit nélkül is el-
boldogul, aki hazát keres. Petőfi  a 
„Talpra magyar”-ban már világgá 
kiáltotta, hogy „sehonnani bitang 
ember” az, akinek „drágább rongy 
élete, mint a haza becsülete…” Eb-
ből kivehető az a felismerés, hogy a 
haza fogalmában jelen van a ragasz-
kodás kollektív élménye. Sokan vall-
ják, hogy egy közösség szinte vallá-
sos megnyilvánulása a hazaszeretet 
és a testvériség. A himnikus felszó-
lítás: „Hazádnak rendületlenül légy 
híve, óh magyar” azt a szent kö-
vetelményt állítja elénk, amit a ke-
resztyén hit így fogalmaz: „Közü-
lünk senki sem él önmagának, és 
senki sem hal önmagának. Mert ha 
élünk, az Úrnak élünk, s ha megha-
lunk, az Úrnak halunk meg. Az Úréi 
vagyunk.” Ez a hit már gyermek-
korban kezd kibontakozni, meg-
felelő nevelés által életértelmezés-
sé, később világnézetté bővülni. Az 
egyház az a hely, ahol istenismere-
tünk és emberszeretetünk úgy ösz-
szekapcsolódik, hogy fel sem merül 
az elválaszthatóság. A nemzet pedig 
„nyelvében él”. Az édes anyanyelv 
közössége alkalmat kínál arra, hogy 
a kollektív nemzettudatot kortársa-
inkkal együtt éljük meg úgy is, mint 
hazaszerető polgárok és egyházta-
gok. Akinek nincs ilyen részesedése, 
az idegen marad, sajnálatra méltó, 
és csak krisztusi szeretettel hozha-
tó közelebb. Ezért hirdetjük az Úr 
Jézus hívogató szeretetét, hogy le-
gyen része az elidegenülteknek is az 
Ő váltsághalálának áldásaiban.

Dr. Horváth Barna
nyugalmazott teológiai tanár

Miskolc
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Mindannyian játszunk szere-
peket. A különféle és na-

gyon változatos szerepeket az életünk 
folyamán, a szocializáció útján sajátít-
juk el. A társadalmi életben való létezés-
hez szükségünk van rájuk, hiszen a sze-
repek rituáléjukkal biztonságot nyújta-
nak, segítenek eligazodni a mindennapi 
életben. A gond akkor van, amikor ezek 
a szerepek megmerevednek, az emberi 
interakciók gátjaivá válnak, és a köze-
li kapcsolatokban is az intimitás ellené-
ben hatnak.

A rosszul 
működő családok 
problémái és meg-
nyilvánulásai na-
gyon sokfélék le-
hetnek. A gyerme-
keknek speciális 
„csápjaik” vannak 
a feszült, búsko-

mor vagy az általuk rossznak ítélt csa-
ládi légkör felmérésére még akkor is, ha 
a szülők a nézeteltéréseket igyekeznek 
maguk között megvitatni. A gyerme-
kek a titkolózás ellenére is érzik a bajt, 
és mindent megtesznek annak érdeké-
ben, hogy a család együtt maradjon. A 
felvett szerepek tehát egyfajta mentő 
kísérletek a család egyben maradására. 
Ezt támasztja alá Vikár György gondo-
lata, mely szerint minden családban be-
töltött szerep a többi családtag tudatta-
lan igényét szolgálja ki. Ne gondoljuk 
azonban, hogy ezek a szerepek csak a 
válás előtt álló, a látványosan rosszul 
működő családokban alakulhatnak ki: a 
felnőtt szemmel „normális” család egy 
gyermek számára  lehet, hogy feszült és 
rosszul működő.

A következőkben azokat a szere-
peket, sztereotípiákat sorolom fel, me-
lyeket a gyermekek a leggyakrabban a 

rosszul működő családokban kapnak, 
vagy öntudatlanul vesznek fel: hős, 
bűnbak, álmodozó, mókamester, bé-
keszerző, kaméleon, több mint felnőtt, 
távolságtartó, sérülés nélküli. A gyer-
mek négy leggyakoribb ko-dependens 
szerepének az áttekintésében Schmidt 
(1987) munkáját használom, aki az el-
sők között írt a témáról.

A hős szerepet játszó gyermek 
megpróbálja azt a foltot (szenvedélybe-
tegség, haláleset, válás, szülői szerepek 
felcserélődése), amely a család becsüle-
tén esett, különösen sikeres és kifogás-
talan magatartással elfogadni és jóvá-
tenni. Hatalmas erőbedobással próbál-
ja a szülőt tehermentesíteni, és a család-
nak elismerést szerezni. A saját szük-
ségleteit, amelyek a család számára to-
vábbi bajt jelenthetnének, teljesen ta-
buvá teszi. „Ezek a gyermekek külső-
leg nagyon fegyelmezettek, illetékesek-
nek és koraéretteknek hatnak. Sikereik-
kel, sokoldalúságukkal azt a benyomást 
kívánják tenni, hogy egyedül is képesek 
minden problémát megoldani („magá-
nyos-harcos”-tünet). Noha sokan elis-
merik teljesítményüket, illetve teljesít-
ményükért őket, azt mégsem képesek 
élvezni. Merev és kényszeredett telje-
sítményre törekvést alakítanak ki. Egy-
folytában attól rettegnek, hogy szemre-
hányással halmozzák el őket, ha képte-
lennek bizonyulnak a felelős és hős sze-
repére.”

A bűnbak szerepére azért van 
szükség, hogy a házas felek ne fi gyel-
jenek a valódi problémára és az örö-
kös összeütközésükre, mert a problé-
más (bűnbak) gyermekükre „kell” fi -
gyelniük. „A fenyegető helyzeteket úgy 
enyhíthetik, hogy áthelyezik egy ke-
vésbé veszélyes ’mellékhadszíntérre’”. 
Schmidt szerint a bűnbakszerepének a 

feloldására azért kevés az esély, mert a 
rezignáció és a depresszió mély érzé-
sei rejlenek benne. „Sokszor kikiáltják 
a család problémája okozójának. Az ag-
resszív, ellenséges, elutasító álarca mö-
gött mindenekelőtt fájdalom, magá-
nyosság és a visszautasítottság érzé-
se rejlik.”

A láthatatlan gyermek fő törek-
vése, hogy ne tűnjön fel, hogy ezáltal 
megvédhesse magát szülei kiszámítha-
tatlan reakcióitól. Semmiféle kívánsá-

Gyermeki szerepminták 
rosszul működő családokban

feloldására azért kevés az esély, mert a 
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Kréta Gréta Színeskrétaország Kréta Gréta Színeskrétaország KSzivárvány megyéjében élt. KSzivárvány megyéjében élt. K
Csupa tarka volt minden, csak színes 
kréták laktak ezen a vidéken. Úgy né-
zett ki minden mintha mosolyogna. 
Még az eső is színes cseppekben hullt.

Azt azonban minden krétafelnőtt és gyerek tudta, ha 
rosszat csinál, fehérré változik, s nem könnyű a színét vissza-
szerezni. Kréta Gréta kicsit elevenebb krétalány volt társai-
nál, ki akarta próbálni, igaz-e.

Egy szép nyári reggelen leszaggatta a virágokat a kert-
ben, a cicát bezárta a kutyaólba, hadd féljen, a kis halat ki-
dobta az akváriumból. Közben kezét-lábát fi gyelte, világoso-
dik-e már a színe, de nem történt semmi. Ezen felbátorodott. 
A reggelinél csúnyán visszafeleselt édesanyjának, s nem segí-
tett bevásárolni sem. Jaj ekkor bekövetkezett, amit már nem 
is hitt el, fehérré változott. Kiszaladt a kertbe, elbújt s keser-
vesen sírni kezdett. Most mi lesz? Mindenki tudni fogja, mi-
lyen csúnyán viselkedett.

Hirtelen hangot hallott. Egy furcsa kinézetű katicabogár 
beszélt hozzá. Tíz lábon járt, és szemüveget viselt. Ez cso-
daszemüveg volt, amivel azonnal észrevette, ha valaki baj-
ba került.

- „Én vagyok a katicabogár varázsló! Látom, nagy bajban 
vagy, megpróbálok rajtad segíteni. Gyere velem, s tégy szí-
ved szerint!”

Dobbantott a kilencedik és a tizedik lábával, s egy nagy 
kastélyban találták magukat. Az egyik teremben fi nomabbnál 

fi nomabb nyalánkságokat lehetett 
enni. A parkban csónakázás vár-

ta, sőt BMX kerékpár csábította. Az 
emeleti teremben számítógépes játékok és még 

sok más szórakoztató dolog.
Kréta Gréta azt sem tudta, hova fusson, mivel játsszon. 

Csónakázás közben észrevette, hogy a tavirózsa levelébe be-
legabalyodott egy gyíkocska. Gréta először tovább akart 
menni, de aztán megállt és kiszabadította a gyíkocskát. 

Evésnél leejtette a csokipapírt, de felvette a többi szét-
szórt papírral együtt. A gyerekek pillangót fogtak, bántani 
akarták, de ő szépen kérte, hogy engedjék el. Sikerült. S mit 
vett észre? A gyíkocska érintésétől halványzöld színű lett a 
térde, a csokipapír színes virágai elhalványultak, s ő kapta 
meg a színüket. A pillangó szárnyáról átszállt egy narancsszí-
nű pötty, s az is Grétáé lett. Nagyon boldog volt. Újra színes 
krétalánnyá változott.

Hirtelen mellette termett újra a katicabogár varázsló. 
Nem szólt semmit, csak mosolygott, és dobbantott a hetedik 
és a nyolcadik lábával. Úgy látszik visszafelé ezek a lábak vé-
gezték a varázslatot. 

Otthon találta magát. Mindent elmesélt édesanyjának, s 
bocsánatot kért. Kiengedte a cicát. Sajnos a halacskán és a vi-
rágokon már nem lehetett segíteni.

Azóta is nagyon vigyáz rá, nehogy elveszítse a színét.

(egy 3. osztályos tanuló, Miskolc)

got, igényt nem támaszt szüleivel szem-
ben. Nagyon kevés fi gyelmet is kap a 
családban. Semmilyen ellenállást nem 
fejt ki, állandóan kitér az útból, sem-
milyen saját véleményt sem képvisel, 
általában józanul és nyugodtan viselke-
dik. „Magányosság érzete arra ösztönzi, 
hogy mindinkább elszigetelje magát, és 
szerény visszavonultsággal meneküljön 
az álomvilágba. Napokat is képes álmo-
dozással tölteni, amikor is egy szebb 
családi jövőt képzel magának. Az álmo-
dozás által képes függetleníteni magát a 
családi feszültségektől, amely mind szá-
mára, mind pedig a családra is teher-
mentesítő hatással van.”  A láthatatlan 

viselkedésükből eredően ők a könnyen 
kezelhető, problémamentes, de valójá-
ban „elveszett” gyerekek. 

A mókamester vagy bohóc szere-
pet felvevő gyerek jól érzékelve a csa-
lád depresszív hangulatát és borús lég-
körét, humorával és vidám megnyilvá-
nulásával igyekszik elviselhetőbbé ten-
ni az otthoni életet. „Ez azonban nem 
önkéntelen magatartás, hanem válasz a 
feszült helyzetre, ezért gyakran inkább 
idétlennek és erőtlennek hat.”

A szakirodalom mindezekben azt 
látja tragikusnak, hogy a sikeresen hasz-
nált és rögzült szerepek végeredmény-
ben mégiscsak a valódi probléma el-

hárításához, a sérült rendszer és a régi 
vérkeringés megmerevedéséhez járul-
nak hozzá, melynek során a gyermek 
csak egy újabb „tünetgondozóvá” fej-
leszti ki magát. 

Anda Vinnay Judit
noszvaji lelkipásztor

Felhasznált irodalom:

Nagyné Drizner Zsuzsanna: 
Szakdolgozat. pp.13,17. 
Winfrid, Huber: Fordulópont a 
szenvedélybetegek kezelésében. 
Debrecen, 1993. 
pp.139-140.

Kréta Gréta

réta Gréta Színeskrétaország 
Szivárvány megyéjében élt. 

Csupa tarka volt minden, csak színes 
kréták laktak ezen a vidéken. Úgy né-
zett ki minden mintha mosolyogna. 
Még az eső is színes cseppekben hullt.

fi nomabb nyalánkságokat lehetett 
enni. A parkban csónakázás vár-

ta, sőt BMX kerékpár csábította. Az 
emeleti teremben számítógépes játékok és még 

sok más szórakoztató dolog.
Kréta Gréta azt sem tudta, hova fusson, mivel játsszon. 
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Dr. Kádár Zsolt 
Fiú adatik né-

künk című kötetét an-
nak előszavával ajánljuk 
olvasóink fi gyelmébe. 
Az előszót dr. Bölcskei 
Gusztáv püspök úr, a 
Magyarországi Reformá-
tus Egyház Zsinatának 
lelkészi elnöke írta:

„Mondd meg, miről 
írsz, s megmondom, ki 
vagy?” – Kádár Zsolt-
nak, e kötet szerzőjének 
személyében olyan valaki 
osztja meg most velünk 
gondolatait, aki sokré-
tűen érdeklődő ember. 

Mindenekelőtt azonban református lelkipásztor, aki szá-
mára az ünnepi meditációk az „Isten nagyságos tettei”-t 
megidéző, azokat előszámláló lelki-szellemi erőfeszítés a 
meghatározó alap. Az ünnepek arra a változhatatlan, állan-
dóságot és a keresztyén hit számára nélkülözhetetlen meg-
bízhatóságot jelentő igazságra emlékeztetnek, hogy olyan 
Istenünk van, aki Jézus Krisztusban egyszer s mindenkor-
ra igent mondott az ember és a teremtett világ sorsára, jö-
vőjére. 

Ennek az igazságnak múltbeli példái adják a kötet má-
sodik egységét. Isten vándorló népe, az anyaszentegyház 
térben és időben megélt történelme olyan jeladás, ame-
lyik erőt sugároz a múltból a mában botladozók számá-
ra is. Mert emberileg nézve az egyház múltja és jelene bi-
zony nem mindig diadalmenet; küzdelem, néha „elvérzés” 
éppúgy megtalálható benne, mint a szüntelen megújulás 
készsége. 

A múlt ahhoz ad segítséget, hogy a mában szólaltassuk 
meg a változhatatlan üzenetet. Ezért keresik Kádár Zsolt 
írásai a kommunikáció mai, hiteles és emberszabású eszkö-
zeit, s szólaltatnak meg olyan embereket is, akik új utakat 
és módszereket keresve törekszenek erre. 

Az egyház és az egyházi szolgálat nem öncél. Mindig túl 
kell mutatnia önmagán. Ezért amikor újra meg újra az egy-
házról szól Kádár Zsolt, azt keresi, hogyan lehet ma ma-
gyar református lelkipásztor, presbiter, gyülekezet alkal-
mas eszköze Krisztus evangéliumának. 

Kádár Zsolt könnyen ír. Isten megáldotta ezzel a tehet-
séggel. Ezért hát illő és alkalmas ennek a kötetnek a kiadá-
sa, egy olyan kerek évszámhoz kötődve, mint az ember 50. 
születésnapja. Valakitől azt hallottam egyszer: az ember-
nek az élete első ötven esztendejét meg kell élnie, a máso-
dik ötvenet meg kell írnia. Hálát adva az első ötvenért kívá-
nom, hogy Kádár Zsolt élje és írja meg a másodikat is.

Szeretettel ajánlom a 
kedves olvasó fi gyelmé-

be a következő CD-t, mely-
nek címe: „Hűséged végtelen 
Atyám, nagy Isten!” A CD-n 
található lelki énekek gazdag 
hangszereléssel vannak ellát-
va, az énekeket a Kelenföl-
di Református Ifjúsági Ének-
kar énekli.

Felcsendül többek között a Református énekeskönyvből 
is egy jól ismert dicséretünk, az 511-es, felhangoznak éne-
kek a Halleluja c. énekeskönyvből (pl.: Mindig velem, Uram; 
Tégy foglyoddá, Uram), valamint ifjúsági énekek is. Mind-
ezek fuvola és orgonakísérettel. Hallhatók a lemezen klasz-
szikusok művei is: H. Schütz: Zengjetek minden nemzetek!; 
Vivaldi: Largo; J. S. Bach: 147. kantátájából a korál rész.

Összesen 19 ének és zeneszám hallható a CD-n, mely 
közel 50 percig nyújt kellemes, lelki felüdülést az arra vá-
gyóknak.

Vezényel: Alföldy-Boruss Csilla (orgonaművész) és Ba-
logh Lázár

Szólót énekel: Takaró Károly
Fuvolázik: Alföldy-Boruss Eszter
Orgonán kísér: Alföldy-Boruss Csilla

Kovács Tamás
teológiai hallgató

Sátoraljaújhely

Tavaly tavasszal je-
lent meg a Sáros-

pataki Református Kollé-
gium Tudományos Gyűj-
teményei „Acta Patak-
ina” sorozatának XI. kö-
tete. „Egyházközségek ira-
tai a Sárospataki Refor-
mátus Kollégium Levéltá-
rában” címmel. Jelen kö-
tetünkben a történelmi 
Tiszáninneni Református 
Egyházkerület 393 egy-
házközségének 67757 irat-
folyóméternyi, középszin-
ten rendezett anyagának 
mutatója található. Mind 
lelkipásztornak, mind – 
gyülekezete múltjával foglalkozó – gyülekezeti tagnak érté-
kes adatokat tartalmaz kötetünk abban az értelemben, hogy 
a kerület levéltárában őrzött források mennyiségéről, tema-
tikájáról, illetve keletkezésének idejéről pontos információ-
kat közöl.

Szentimrei Márk
megbízott levéltáros
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2004. január 30-án az Egyházkerületi Székház könyv-
tártermében tartotta ülését az Egyházkerületi Tanács. A ta-
nácskozás fő tárgysorozati pontja „a HVB Bank hitelkérel-
mek véglegesítése” volt, amelyet Csomós József  püspök ter-
jesztett elő. Ismertette a hitelfelvétel másfél éves előtörténet-
ét, szólva a ciklusváltás előtti azon – eretneknek számító – 
elképzelésekről, amelyek az egyházkerület régóta esedékes 
nagy beruházásainak egyetlen reális megoldását látták egy 

szükségszerű hitelfelvételben. Beszámolt a Zsinati Tanács 
legutóbbi (2003. november 26-i) üléséről, amely a Magyar-
országi Református Egyház 5 milliárd forintos hitelfelvétele 
mellett határozott. Nevezett kölcsönt – négy bankkal folyta-
tott tárgyalásokat követően – a legjobb ajánlatot tevő HVB 
Bank Rt.-vel kötötte meg a Magyarországi Református Egy-
ház. A hitelkonstrukció jellegzetességei: ötéves futamidő, 
kedvező (9,1 %-os)  kamat, valamint az a körülmény, hogy a 

Zsúfolásig megtelt Miskol-
con  a Tiszáninneni Reformá-

tus Egyházkerületi Székház nagyterme 
február 26-án, amikor  az egyházi és ci-
vil emberek együtt ünnepelték a kultú-
ra napját. Üzenet az otthoni hegyeknek 
címmel a nagyváradi Kiss Stúdió Szín-
ház két alapító színésze Kiss Törék Ildi-
kó és Varga Vilmos Wass Albert művé-
ből tartottak élményt nyújtó előadást.

A rendezvény bensőséges han-
gulatát már az is megadta, hogy a tö-
meg a nemzeti imádság, a magyar Him-

nusz éneklésével köszöntötte az ünne-
pet, a vendég művészeket. Majd más-
fél óráig lélegzet-visszafojtva hallgatták 
a két művész lenyűgöző műsorát. Illet-
ve voltak olyanok is, akik a színészekkel 
együtt mondták - halkan, szinte kísér-
ve az előadókat - a verseket, versrészle-
teket: Mikor a bujdosó az Istennel be-
szél, Előhang, Hontalanság hitvallása, 
Kivándorlók dala, Üzenet Haza, A lát-
hatatlan lobogó.

Olyan válogatást hallhattunk a ma-
gyar, ezen belül az erdélyi irodalom óri-
ásának verseiből, regényeiből, melyben 
az erdők és a hegyek szeretete szinte 
muzsikált az elhangzott mondatokban. 
A forró levegőjű teremben legendák és 
titokzatos mesék lebegtek, vadászok és 
pásztorok, az erdélyi mezőségi tájak, az 
ott élő földet művelő emberek élete ele-
venedett meg a csöppnyi színpadon.

A háttérbeszélgetés során Kiss 
Törék Ildikó a 10 éves Kiss Stúdió 
Színház igazgatója elmondta, hogy a 
szamizdatban olvasta először az Üze-
net haza című verset, ami felkeltette ér-
deklődését a költő iránt. A fordulat éve 
- 1989 - után, amikor hozzájutott az 
emigrációba kényszerült Wass Albert 
könyveihez 7 ezer oldalt olvasott el újra 

és újra. A könyvek olvasása közben fo-
galmazódott meg benne az a gondolat, 
hogy színpadra viszi azt a csodálatos vi-
lágot, amely a költő írásaiban  megjele-
nik. Az előadás olyan jól sikerült, hogy 
elnyerte a Romániai Kisebbségi Színhá-
zak Kollokviumán a közönségdíjat.

A miskolci közönség ezen a meg-
hitt esten a szeretet és az elismerés dí-
ját adta át, amikor felállva hosszan tar-
tó, szűnni nem akaró vastapssal jutal-
mazta a művészek felejthetetlen játé-
kát. A magyar kultúra napi ünnepség 
koronája volt, amikor az ünneplők a 
művészekkel közösen énekelték a Szé-
kely himnuszt.

Az ünneplésnek az vetett véget, 
hogy az előtérben már több százan vá-
rakoztak az esti előadásra. Ám a máso-
dikra sem tudott minden érdeklődő be-
jutni, ezért azóta újabb teltházas elő-
adást tartottak, és most szervezik a ne-
gyediket Miskolcon a Görömbölyi Kö-
zösségi Házban.

Karcsai Nagy Éva 
a Magyar Rádió munkatársa

Miskolc

Rövid beszámoló az Egyházkerületi Tanács üléséről az ülés jegyzőkönyve alapján

Wass Albert est vastapssal Miskolcon

Újévi fogadást tartott a Tiszáninneni Református Egyházkerület 
2004. január 10-én a Székház nagyterében. Hagyományterem-

tő újdonság volt, hogy idén az egyházkerület ezen az alkalmon a közélet 
szereplőit, vezetőit is vendégül látta, megköszönve ezzel az eddigi együtt-
munkálkodást. Ábrám Tibor főgondnok újévi pohárköszöntője három 
gondolat köré csoportosult: a közös felelősségtudat, a Krisztus-tudat és 
a nemzettudat erősítése.

Újévi köszöntő
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2004. január 6.  Igazgatósági ülés a Sárospataki 
Kollégiumban a Kerület Elnökségének részvételével. A 
témák között az indítandó Kollégiumi Általános Iskola.

2004. január 10. Az Egyházkerület Elnökségének 
hagyományteremtő „Újévi fogadása” melyen vendégül 
látták és köszöntötték az egyházmegyék vezetőit és 
lelkészeit, valamint B.-A.-Z. megye, Heves megye és 
Miskolc Város prominens képviselőit.

2004. január 10. Rimaszombat (Felvidék). A Szlovákiai 
Magyar Református Egyházkerület püspöki hivatala 
Pozsonyból Rimaszombatba költözött. A főgondnok 
az újévi fogadás után még részt vett az ez alkalomból 
szervezett ünnepségen.

2004. február 13. Turcsik Ferenc református egyetemi 
lelkész bemutatkozása a Miskolci Egyetem rektoránál.

2004. január 12. Püspök úr megbeszélése a Vizsolyi 
Biblia „digitalizálásáról”.

2004. január 13. A Keresztény Értelmiségi Szövetség, 
A Vasárnap Iskolai Szövetség és Sárospataki Kollégium 
főépítészének látogatása, és megbeszélés az Elnökséggel.

2004. január 14. Püspök úr vezetésével esperesi 
értekezlet.

2004. január 15. A Kerület Elnökségével a sárospataki 
igazgatóság ülésezett a 2004. évi teendőkről.

2004. január 16. A Kerület Elnöksége a Kárpát-
medencei Református Egyházkerületek Elnökségeinek 
találkozóján vett részt Kecskeméten. 

2004. január 18. Ökumenikus Imahét nyitó 
istentiszteletén a kerület püspöke szolgál a Miskolc 
Mindszenti templomban.

2004. január 20. Az Iskolai Bizottság ülése az 
Egyházkerületi Székház tanácstermében a főgondnok 
vezetésével.

A Sárospataki Ifjusági tábor szervezőinek 2004. évi első 
megbeszélése a püspökkel.

2004. január 21. A Sárospataki Ökumenikus Imahéten 
a görög katolikus templomban a Kerület püspöke 
igehirdetéssel  szolgál.

A Borsod-Gömöri Egyházmegye lelkészeinek 
értekezlete a Székház dísztermében.

2004. január 21. Mezőnagymihály, ökumenikus imaheti 
alkalom a főgondnok szolgálatával

2004. január 22. Miskolc, Sportcsarnok, ökumenikus 
imaheti alkalom a miskolci négy egyházi fenntartású 
középiskola és négy egyházi fenntartású általános iskola 
tanulói és tanárai részvételével (kb. 2500 tanuló)

2004. január 25. Az imahét miskolci záróalkalma a 
Belvárosi templomban Seregély István érsek szolgálatával, 
az elnökség részvételével.

bank elfogadta garanciául azt a járadék-kiegészítést, amelyre 
a Magyarországi Református Egyház az állami költségvetés-
ből jogosult. A Tiszáninneni Egyházkerületnek ebből a ke-
retből 807.323 ezer Ft jut, amelyre nézve egyházkerületi ta-
nácsi határozatban kell nyilatkoznia arról, hogy igényt tart-e 
rá, és milyen célra kívánja fordítani. A délelőtt ülésezett Es-
peresi Értekezlet összesítette és értékelte a gyülekezetekből, 
valamint intézményekből beérkezett igényeket, majd javas-
latként az Egyházkerületi Tanács elé terjesztette.

Csomós József  püspök határozati javaslatai alapján 
két határozat született, mely szerint az Egyházkerületi Ta-
nács kifejezi azon szándékát, hogy a 807.323 ezer forint hi-
telt igénybe veszi, valamint elrendeli mindazon hiteligénylők 
számára, akik esetében egyházmegyéjük vagy az egyházkerü-
let visszafi zetési kötelezettséget vállalt, hogy beruházásukra 
a SAPARD programban kötelesek pályázni.

Az Egyházkerületi Tanács kéri a Püspöki Hivatalt, hogy 
körlevél útján tájékoztassa a gyülekezeteket a SAPARD  
program lehetőségéről, mérje fel az igényeket, és a pályázati 
folyamat könnyítése érdekében kínáljon segítséget a pályázni 
kívánó gyülekezeteknek.

Ezt követően Ábrám Tibor főgondnok iskolaalapítási 
ügyekről számolt be. Elsőként a Dédestapolcsányi Zeneis-
kola átvételének jelenlegi helyzetéről adott tájékoztatást. Az 
iskola átvétele lehetőséget kínál majd arra, hogy megindul-
hasson egy új típusú egyházzenei képzés állami támogatás-
ra jogosító módon.

A továbbiakban beszámolt a Sárospataki Református 
Kollégium Gimnáziumának Általános Iskolával történő bő-
vítéséről. Itt az iskolaindításnak a legegyszerűbb módja való-
sulhat meg, amikor az egy meglévő intézmény feladatainak 
bővítése által történik meg. A tanácsülés folyamán megsza-
vazott egyházkerületi hitel következtében az iskolaépítés ter-
ve is megvalósulhat a tanévkezdésig.

Ezeket a javaslatokat az Egyházkerületi Tanács egyhan-
gú határozatban támogatta.

Végül dr. Kádár Zsolt egervölgyi esperes tájékoztatást 
adott az átányi iskolaalapítási tervekről, melynek gondolata 
az Átányi Önkormányzattól származik. Az iskola alapfokú 
művészeti oktatást nyújtó regionális iskola kíván lenni, amely 
a hevesi zeneiskolával együttműködve zeneoktatást és folk-
lór-oktatást is végezne.

Befejezésként Ábrám Tibor főgondnok gondolat-el-
indító közlésként elmondta, hogy azoknak az általános is-
kolát végzett fi ataloknak, akik nem kerülhetnek be gimná-
ziumokba – mint egyetlen ifjúsági rétegnek –, egyházkerü-
letünk még nem tud kínálni felekezeti oktatási intézményt. 
Hosszabb távon szabad abban gondolkozni, hogy valami-
lyen szakmai – szakiskola jellegű – képzést jó lenne elindíta-
ni számukra kerületünkben.

A jegyzőkönyvet a szerkesztőség rendelkezésére 
bocsátotta: Szűcs Endre, főjegyző

Az Egyházkerület Elnökségének programja és intézkedései egyházkerületünket 
érintő ügyekben 
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2004. január 28. Dr. Szathmáry Sándor professzort 

75. születésnapján a Kerület Elnöksége, a Doktorok 
Kollégiumának főtitkára, a Püspöki Hivatal munkatársai 
és más egyházi képviselők a Székház tanácstermében 
köszöntötték.

2004. január 30. Kerületi Tanácsülés, döntés a 
beruházási hitel felvételéről.

2004. január 31-február 1. A sárospataki teológia 
félévkezdő csendes napjain a Kerület püspöke igehirdetéssel 
és előadássorozattal szolgál.

2004. február 1. Turcsik Ferenc egyetemi lelkész 
megkezdi szolgálatát a Kerületben.

2004. február 2. A dédestapolcsányi zeneiskola kerületi 
fennhatóság alá kerülésének szerződését írja alá a kerület 
Elnöksége, az iskola igazgatója és a község polgármestere,

Szabó Dániel, a sárospataki teológia munkatársa 
bemutatja a Kerület Elnökségének koreai esetleges leendő 
munkatársait.

2004. február 10. A Miskolc-Diósgyőri Általános 
Iskola Igazgatótanácsának ülése dr. Rózsa Tibor főgondok 
helyettes elnökletével;

Tárgyalások Budapesten a Porche-Pesttel gépkocsik 
beszerzéséről.

2004. február 12. A kerületi fenntartású iskolák 
igazgatóinak és vallástanárainak megbeszélése a kerület 
Elnökségével.

2004. február 11. A Zsinat  sajtó bizottsági ülése 
Budapesten. Elnöke Szabó Sándor Miskolc-belvárosi 
lelkész, referens püspöke Csomós József.

2004. február 18. Zsinat elnökségi tanácsülés 
Budapesten.

2004. február 19. Esperes-gondnoki értekezlet az 
Egyházkerületi Székház tanácstermében.

2004. február 24. Iskolaügyi Bizottság ülése a Püspöki 
Hivatalban a Kerület főgondnokának elnökletével. 
Javaslattétel a Sárospataki Református Általános Iskola 
tagintézmény-vezetői és tanítói állására beérkezett 
pályázatok ügyében. 

2004. február 20. Lévays „hagyományteremtő” bál az 
elnökség részvételével.

2004. február 22. A Sárospataki Kollégium 
Gimnáziumának színjátszó csoportja ezévi darabjának 
díszbemutatója Sárospatakon.

2004. február 23. Az elnökség és a műszaki ellenőrök 
bejárása a diósgyőri iskola új szárnyában.

2004. február 25. Miskolc város polgármesterének, Káli 
Sándornak látogatása a Kerület püspökénél, egyeztetések 
közös ügyeinkről (Diósgyőr, Máon, Miskolc-Avasdéli 
Lakótelepi Missziói Egyházközség temploma)

Még ugyanaezen a napon délután Zsinati Elnökségi 
Tanács ülése Budapesten.

2004. február 25. A Borsod-Gömöri és az Abaúji 
Egyházmegye lelkészeinek a böjti időszakot előkészítő 
értekezlete a Székházban.

2004. február 26. Zsinati tanács ülése Budapesten.
2004. március 1. A Sárospataki Kollégium 

Gimnáziumának színjátszó csoportja ezévi darabjának 
utolsó előadása Miskolcon a Rónai Művelődési Házban.

2004. március 2. A Sárospataki Református Általános 
Iskola tagintézmény-vezetői és tanítói állására  pályázók 
meghallgatása az elnökség által.

2004. március 3. A kerület püspöke a HEKS svájci és 
más német segélyszervezetek vezetőivel találkozott a Zsinati 
Székházban Budapesten.

2004. március 5. Egervölgyi egyházmegyei közgyűlés. 
2004. március 7. Kóris Lajos 90 éves lelkipásztor 

köszöntése a Miskolc-Alsóvárosi templomban a Kerület 
püspökének szolgálatával.

2004. március 8. A Kerület püspöke megbeszélése a 
Miskolci Egyetem rektorával közös ügyeinkről (egyetemi 
lelkészi szolgálat tárgyi feltételei, egyházkerületi szerver 
befogadása az egyetem számítógépes rendszerébe…).

2004. március 9. Zsinat elnökségi tanácsülése.
2004. március 10. Szűcs Endre főjegyző igeszolgálata a 

Búza téri görög katolikus templomban.
Ugyanezen a napon a Miskolci Operafesztivál 

egyeztetése a püspöki titkárasszony részvételével.
2004. március 11. Egyházkerületi Számvizsgáló 

Bizottság ülése. A Kerület gazdálkodásának felülvizsgálata.
2004. március 12. Az Egyházkerületi Bíróság ülése a 

sajóvámosi fellebbezési ügy tárgyában.
2004. március 14. Egyházmegyei Presbiteri Konferencia 

Sályban, a Kerület püspökének igeszolgálatával és 
előadásával.

2004. március 15. Edelény-Borsod, a Református 
Gyülekezet március 15-ei ünnepsége a főgondnok 
szolgálatával. Ugyanezen a napon Miskolcon ökumenikus 
istentisztelet a Kerület püspökének igeszolgálatával a Fidesz 
által szervezett városi ünnepségen.


