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„…pápai theológiai tanár lett, nagy 
egyházi író…” 

  
Thury Etele 1861.október 14-én, száz-
ötven éve született Zánkán. Munkássá-
ga révén mint egyháztörténész, teológi-
ai tanár vált ismertté. Alapmű a Dunán-
túli Református Egyházkerület története 
című monumentális munkája, cikkei-
nek, tanulmányainak száma hatalmas. 
Kissé rendhagyó tehát az a megemléke-
zés, amely nem ezzel kíván foglalkozni, 
hanem életének csupán két rövid esz-
tendejével. Életrajza e két évről ennyit 
jegyez meg: „…1882-ben végezte a 
teológiát. Ekkor Ácsra ment akadémi-
kus rektornak…” E két évről, illetve 
Thury Eteléről, mint falusi tanítóról, 
élete e talán kevésbé ismert epizódjával 
is emlékezzünk meg! 
 Az az ácsi iskola, ahová 1882-ben 
megérkezett, sok tekintetben más volt, 
mint az átlagos falusi református isko-
lák. A templomdombon két iskolaépület 
vette körül az udvart, a harmadik épület 
maga a templom volt.  A 17. század óta 
működő intézmény még a 19. század 
derekán is a gimnázium első négy évfo-
lyamáig nevelte az ifjúságot. Fennma-
radt régi iskolai irataink tanúskodnak 
erről. Ez Thury rektor úr érkezésére 
megváltozott és csak alapfokú iskola 
működött Ácson. Másik különlegesség 
a falusi viszonylatban nagy gyereklét-
szám. Az általa megkezdett 1882-83-as 
tanévben 3 tanítóra az ismétlősökkel 
együtt mintegy négyszáz diák jutott.  Ő 
maga az ún „rektori iskolát” vitte, kol-
légái, Flóris Sándor és Antal Dénes a 
„kisebb fiú és leány” oskolát. 
A rektorok a pápai kollégiumból érkez-
tek a legrégebbi időkben („…Áts és 
egyéb számtalan nevezetes Helységek-
nek ezen Oskola adott Mestereket….”-

írják Pápáról 1796-ban). A 18. század 
derekától azonban 1811-ig Debrecenből 
jöttek három évre „akadémikus rekto-
rok”, 1811-től ismét Pápa adta az ácsi 
tanítókat.  1843-ban a presbitérium úgy 
döntött, hogy csak két év legyen a 
„rektória”, így Thury Etele is két évet 
töltött itt. A tanítók névsorában ez áll: 
„1882-ik év Sept. hó 1-én a pápai ev. 
ref. főiskolából jött: Thuri Etele végzett 
papnövendék, ki is szül. Zánkán, Zala 
megyében 1861. oct. 14-én, s miután 
két esztendőt az academica rectorián 
eltöltött, hivataláról lemondott s a 
veszprémi ev. ref. egyházmegyében 
Zánkára ment segédlelkésznek 1884. 
Sept. 1-én…”  Fizetése lakás „rezsivel”, 
45 forint, 23 hl búza, 25 hl rozs, 18 kh 
szántó, 240 Ft köztartás-váltság (nem 
főztek rá sorban, hanem ennek megfele-
lő összeget fizettek), tandíj. 
Ezekre az évekre élénk élet bontakozott 
ki az egyházmegyében a tanügy terén. 
1873-ban a kocsi egyházmegyei gyűlés 
megalakítja a népiskolai köröket, meg-
határozza a körlátogatás rendjét, felál-
lítja a körlelkészi értekezletet és az egy-
házmegyei tanügyi bizottságot. A kine-
vezett körlelkészeknek és tanítóknak 
látogatniuk kellett a rájuk bízott iskolá-
kat. Az 1881-es Alkotmányozó Zsinat 
változtatásai is ekkorra értek el a gyüle-
kezetekhez. Ezzel kapcsolatban Thury 
saját kezűleg jegyezte fel az alábbiakat 
az iskolai jegyzőkönyvben: „N.B: Az 
Úr asztalához készülő növendékeket, az 
„Egyházi Törvények” 109.§-a értelmé-
ben az 1883 -dik évtől kezdve Nagy-
tiszteletű Décsi Bálint ev. reformált 
lelkész úr készítette elő, jóllehet az előtt 
is, mindig éber szemekkel őrködött a 
hiterősítési vizsgára készülő gyermekek 
kiképeztetése felett, sőt azokat az előtt 
is tanította, ’s nekik a vallástan magasz-

tos tanait magyarázta…”   
 A két tanév a szorosan vett iskolai 
munka mellett másra nem volt elég. 
Mégis, az iskolai jegyzőkönyv őrzi 
nemcsak a tanítók neveit, hanem bizo-
nyítja, hogy szolgálatuk után is figye-
lemmel kísérték sorsukat. Szinte min-
den név után beírták később, mi lett 
vele, hol lett tanár, lelkész, ügyvéd, hol 
halt meg stb. Így került Thury Etele 
neve mellé is a címben idézett megjegy-
zés: „…később vámosi lelkész, majd 
pápai theologiai tanár lett, nagy egyházi 
í r ó . ”  M i n t h a  a  p á l y a k e z d é s 
„bölcsőjének” szeretete és tisztelete 
fogalmazódna meg benne.  
 S hogy Thury Etele ízig-vérig tanító-
alkat volt, és hogy nem múlt el nyomta-
lanul életében a Tatai egyházmegyében, 
Ácson végzett két éves rektorság, azt 
egy „elszólása” is igazolja. A Dunántúli 
Református Egyházkerület története c. 
tudományos munkájában a Tatai Egy-
házmegye 1677-es tanítói értekezletét 
értékeli: „tudtommal ez volt az első 
tanítógyűlés” -  majd szinte személyes 
megjegyzésként  így fo lyta t ja : 
„Majdnem harmadfél századdal ezelőtt 
ily nagy gondot fordítottak a Tatai Egy-
házmegyében a népoktatásra, s ennek 
kell tulajdonítanunk azt a nagy értelmi 
fölényt, amellyel népe méltán ma is 
dicsekedhetik.” Itt nem az egyháztörté-
nész, hanem a közösséget ismerő, azt 
emlékezetében őrző tanító szólal meg.  
Ne a dicséretet lássuk e mondatban, 
hanem egy tudós, „nagy egyházi író” 
mindennapokra odafigyelő érdeklődé-
sét. Arról nem is beszélve, hogy Thury 
Etele maga is gazdagította falusi tanítói 
szolgálatával ezt a közösséget…  

                                                                                          
Gerecsei Zsolt, Ács 
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 2011. október 29-én a rendezték meg a  
Tatai Református Egyházmegye  idei  
presbiteri konferenciáját, ahová az egy-
házmegye szinte valamennyi gyüleke-
zetéből érkeztek küldöttségek.  
Az igehirdetés szolgálatát Dobai Sán-
dor, a Komáromi Református Egyház-
megye esperese végezte a rómaiakhoz 
írott levél 8. rész.28. verse alapján. 
Beszélt az 1100 esztendő megtartó 
csodáiról, bármilyen nehézség is volt a 
magyar történelemben, Isten megtartot-
ta népét. Történelmi áttekintést nyújtott 
a felvidék nehéz helyzetéről, Trianon-
ról és arról, hogy az elnyomás még 
erősebbé kovácsolta az elszakított gyü-
lekezeteket. Isten még a vele szemben 
állókat is felhasználja ügye szolgálatá-
ra, példaként hozta fel, hogy 1945 után 
a lakosságcserét éppen a szlovák kom-
munisták állították le. Ha Isten velünk, 
kicsoda ellenünk? - tette fel a kérdést. 
Nekünk presbitereknek tudnunk kell 
hol a helyünk, mert a feladatok vállalá-
sa a reménység forrása. Nagyon fontos, 
hogy képes vagyok-e Isten munkájának 
nyomát felfedezni, s tudok-e hálát adni 
Istennek a velem történtekért? 
Sebestyén Miklós, az ácsi gyülekezet  
gondnoka köszöntötte a megjelenteket. 
A presbiteri konferenciát Gyimóthy 
Géza, a Tatai Református Egyházme-
gye gondnoka nyitotta meg, s útravaló-
ul elmondta, nagyon fontos, hogy min-
den nemzedék a reá kiosztott feladatát 
hajtsa végre.  Az előadások sora előtt  
Vörös Anita és Major Tamara szavala-
tát hallgathattuk meg. 
Az idei konferenciának – reformáció 
napján túlmenően - különös aktualitást 
adott, hogy a Felsődunamelléki Egy-
házkerület újjászervezésének 300. év-
fordulóját köszönthetjük. Ez volt a té-
mája Gerecsei Zsolt, ácsi lelkipásztor 
előadásának. Ő valódi történelmi hű-
séggel emlékezett meg arról, hogy az 
árválkodás harminchat évének Magyari 
Péter püspökké választása vetett véget. 
Kiemelte azt a rendkívül fontos tényt, 
hogy erre a püspökválasztásra alulról 
szerveződően, a gyülekezetek szavaza-
tai alapján, szép egyetértésben került 
sor. Az előadást követően az ácsi ének-
kar szolgálata következett. A csodála-
tosan felcsendülő énekeket Baloghné 
Nagy Ildikó vezénylete fogta össze. 
Ezután újabb szavalat következett, me-
lyet Ódor Karolina adott elő.  
Helyzetképek, vallomások volt a címe 

a következő blokknak, melynek célja 
az volt, hogy felvillanjanak presbiter-
sorsok, helyzetelemzések az egyház-
megye különböző gyülekezeteiből. 
Különböző emberek munkájukban, 
beosztásukban, családi állapotunkban, 
mégis egyek Istenbe vetett hitükben. 
Balogh Péter, esztergomi gondnok elő-
adásában elmondta, hogy egykori cég-
vezetőként hogyan élte meg református 
hitét. Az előző rendszerben minden 
vezető beosztású embertől elvárták, 
hogy tagja legyen a pártnak, s ő még-
sem lett az. Minden bizonnyal azért 
nem próbálkoztak vele mert nyíltan 
vállalta református hitét. Akik az Istent 
szeretik minden a javukra van – fogal-
mazott és azt tanácsolta a jelenlévők-
nek, hogy bátran valljuk meg hitünket. 
Mint egyházmegyei tisztségviselő 
rendszeresen részt vesz gyülekezetláto-
gatásokat, de szomorúan tapasztalja, 
hogy az elhangzott dolgok, kérések 
igen gyakran feledésbe merülnek. Ez-
úton is kéri az egyházmegye vezetését, 
hogy a gyülekezetlátogatások jegyző-
könyveit, azok tapasztalatait gondosan 
elemezzék, hiszen ezek azok a vissza-
jelzési pontok ahol a gyülekezetek éle-
téről, állapotáról biztos képet kapha-
tunk. 
 

Fábián Károly, etei gondnok egészen 
más életpályát futott be, elmondta, 
hogy egykori lelkipásztora, mostani 
esperese kérésére vállalta a megbízást. 
Hitvallása szerint a gyülekezetnek igazi 
pásztorra van szüksége, olyan lelkész-
re, aki a gyülekezeti tagok minden dol-
gára nyitott, ügyes-bajos dolgaikat nem 
tehertételként éli meg.  
Paksi Márta, bábolnai presbiter el-
mondta, hogy Isten új utat nyitott életé-
ben, hiszen ő csupán 24 éves korában 
keresztelkedett meg. Hitvallásában 
megemlítette, nagyon fontosnak tarja, 
hogy életünket, mindennapi tevékeny-
ségünket hozzuk összhangba hitünkkel. 
A presbiteri konferencia Máté László, 
esperes zárszavával ért véget. 
A jelenlévő gyülekezet a templomkert-
ben felállított emlékműnél emlékezett 
meg Herczeg Lajos, egykori teológus-
ról, a település szülöttéről, aki az 1956-
os harcok során, miközben egy sebesült 
társán próbált segíteni gyilkos fegyver 
által hősi halált halt.      
 A konferencia után szeretetvendégség-
ben volt részünk, ahol kötetlen beszél-
getés közben az ácsi asszonyok finom 
süteményeit fogyaszthattuk. 

                                                                                              
Bogáth István 

  

 A dunaalmási és a kömlődi otthon 
lakóit nézve és hallgatva némán nyel-
jük a könnyeinket.   Gondoskodásra 
szorulnak (mint mi mindannyian), né-
hányan élni sem tudnának egyedül. Ők 
másképp élnek, mást szeretnek, más-
képp szeretnek. A világ terhe nem az ő 
vállukat, hanem szüleikét, gondozóikét 
nyomja. Ültek csendben az áhítat és az 
egész konferencia alatt, majd BOLDO-
GAN  szállt ajkukról az Istent dicsőítő 
és az életet szerető hálaének. Később 
BOLDOGAN üdvözöltek rég nem lá-
tott ismerősöket, idegeneket egyaránt. 
Amikor egyiküket megkérdeztem, hogy 
BOLDOG vagy-e, nevetve válaszolt. 
Azt felelte, kiáltotta: IGEN!  
Ha egészséges, ép embert kérdezek, azt 
kérdezi, mi az a boldogság?  A mai 
ember teljesítmény központú világban 
él. Aki a családot a munka elé helyezi, 
akit nem lehet megszakítani, az kihullik 
a rostán. Cégtulajdonosok millióit, 
vagy mammutcégek felhalmozott dollár 
milliárdjait kell szaporítani a család, az 
egészség vagy akár az élet elvesztése 

árán is. És az ember ül az otthonában, 
él magányban a szerettei között elide-
genedve.  Élni csak az életért, észre-
venni a minket állandóan körülölelő 
csodát, a világ ajándékait, amik pedig 
életünk legnagyobb adományai lehetné-
nek. Nem vesszük észre az éhező, fázó 
gyerekek ezreit sem, a beteg ember 
láttán a legtöbb ember elfordítja a fejét. 
Legfeljebb annyit gondol, de jó, hogy 
nem én, vagy a gyerekem! A XXI. szá-
zadi ember nem jó úton jár, menetel a 
vak semmibe. Nem tud sem adni, sem 
kérni, sem hálás szívvel elfogadni. 
Nem tud szeretni. Nem tudja szeretni 
azt sem, akit érte rendelt mellé az Isten.  
A világ így nem kerek… Fogyatéko-
sok, sérültek, betegek? Talán csak má-
sok. Gondoskodásra szorulnak, mint mi 
mindannyian. A fogyatékos, sérült és 
beteg az valójában a világ, amelyben 
élünk. Próbálunk embernek megmarad-
ni, miközben némán nyeljük a könnye-
inket.    

Péntekné Pendl Veronika  
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 Nyelvünk és a reformáció. A refor-
máció és ellenreformáció kölcsönha-
tása Magyarországon. 
 

A reformációnak, mint szellemi 
irányzatnak a kritikusai gyakran teszik 
fel a kérdést: Hogy mit adtak az embe-
riségnek a nagy szellemi irányzatok, a 
reneszánsz, vagy a barokk (nyakatekert 
okoskodás) annak látható, hallható, 
tapintható jegyei vannak, de mit adott a 
reformáció? A válaszadáshoz megint 
csak az időrendiségre van szükség. A 
reneszánsz kiteljesedése tulajdonkép-
pen megelőzte a reformációt, míg a 
barokk időrendben inkább az ellenre-
formációhoz köthető. Így tekintve az 
emberiség e két meghatározó szellemi 
irányzatát, mégiscsak azt kell észreven-
nünk, hogy azok tulajdonképpen a val-
lási dekoráció igénye alapján születtek. 
A reformáció az egyiknek következmé-
nye, a másiknak elszenvedője volt. A 
reformáció a maga puritánságával nem 
az igénytelenséget akarta, akarja követ-
ni, hanem „faragott képek helyett” ez-
zel is ki kívánta, kívánja emelni a hir-
detett ige elsőbbrendűségét. Hogy ez 
mennyire sikerül, arra valóban „az idő 
ad magyarázatot”. A magyar embernek 
azonban más fontos jelenséget is észre 

kellene vennie. Azt, hogy a magyaror-
szági reformációban stratégiai szerepet 
játszott a magyar nyelv. Az alapított 
kollégiumokban, iskolákban ország-
szerte magyarul folyt az oktatás. A 
magyar nyelvre fordított Károly-féle 
biblia és a Szenci-Molnár féle zsoltárok 
iskolai tananyagok voltak. A templo-
mokban magyar nyelven hirdették az 
igét. A parókiákon magyar nyelven 
vezették az anyakönyveket, azaz a  
közigazgatás nyelve magyarrá vált. 
Létrejött az egységes magyar nyelv. Ez 
a folyamat időtartamától függetlenül a 
magyarországi reformációnak talán 
legjelentősebb szellemi forradalmi vív-
mánya.  

 A reformátusból jezsuitává nevelt 
Pázmány Péternek is legfontosabb in-
tézkedése volt magyar egyetem alapítá-
sa Nagyszombatban. Magyar nyelven 
vitatkozott a reformátorokkal, melynek 
során nyelvújítóként is elismertté vált, 
azaz a magyar nyelv a hadakozások 
pergőtüzében nem szegényedett, ha-
nem gazdagodott. Csak a későbbi szá-
zadokban derült ki, hogy a nyelvünk 
gazdagodása nemzetérzésünk gazdago-
dását eredményezte, mert nem csak 
megértettük, hanem meg is élhettük, 
hogy „nyelvében él a nemzet”. Gondol-

juk meg: a török százötven éve alatt 
a megosztott Magyarországon nem volt 
egyetlen forradalom, vagy felkelés 
sem. Azután szinte százévenként adó-
dott egy. Ez persze azt is jelzi, hogy 
volt miért, de vajon fel mertünk volna 
állni reménytelen túlerővel szemben 
akkor is, ha nem egységesen fejezzük 
ki magunkat? Aligha. Emelt fővel fe-
lelhetünk hát a kérdésre. Lehet, hogy a 
reformációnak nincsenek olyan érzé-
kelhető jegyei, mint a reneszánsznak, 
vagy a barokknak, de nekünk magya-
roknak adott a reformáció egységes 
nyelvet és ezáltal kitörülhetetlen nem-
zettudatot. A világon érte hozott áldo-
zatban benne van sokmillió barát és 
ellenség vére Dózsa Györgytől a Negy-
ven prédikátorig. A magyar ember sok 
mindent elvisel, de ha nyelvét veszély 
fenyegeti, azért oroszlánná válik. Raj-
tunk kívül ezt alig érthetik mások. 

A reformáció emléknapjának, 
október 31.-nek legnagyobb nemzeti 
ünnepünkké kellett volna válnia. Csak 
sajnálhatjuk, hogy a krisztusi szellemi-
séggel össze nem egyeztető módon, ez 
mai ökuménére törekvő világunkban 
még szóba sem jöhet.  

 
Szíjj Ferenc (Ete) 

  

 
 
2011. október 2-án, vasárnap délelőtt a 
császári református templomban szol-
gált a lábatlani Halasi István Reformá-
tus Ifjúsági Kórus. A császáriak meghí-
vásának nagy örömmel tettünk eleget, 
hiszen 1 éves múltunk alatt már több 
ízben megtapasztaltuk a baráti, szerető 
közösség és a bíztató szavak erejét. 
Juhász Róbert császári Nagytiszteletű 
Úr az idén tavasszal Mocsán megtartott 
egyházmegyei énekkari találkozón 
figyelt fel kórusunkra, és már akkor 
elhatározta, hogy adandó alkalommal 
vendégszolgálatra hív bennünket. Ez a 
szép alkalom és lehetőség október első 
vasárnapján valósulhatott meg, 
mindannyiónk nagy örömére. 
A templomi istentisztelet keretében 
került sor a kórus szolgálatára. Pál 
apostolnak a filippi-beli gyülekezethez 
 írott leveléből hangzott az Ige: 
„Örüljetek az Úrban, ismét mondom, 
örüljetek!” Mindannyian úgy éreztük, 

hogy énekünk ilyen örömmel, szívből 
és lelkesen szólt az ott összegyűlt csá-
szári és lábatlani hallgatóságnak. 
A szereplés után a császári gyülekezet 
finom ebédre hívott meg minket, amit  
ezúttal is hálásan szeretnénk megkö-
szönni. Istentől megáldott, szép alka 

 
 

 
lom  volt a császári gyülekezettel való 
találkozás, és reméljük, hogy a jövőben 
is adódik lehetőség egymás erősítésére, 
buzdítására. 
 

Darányiné Csonka Valéria 
Lábatlan  

 

Foly
tatás
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„Ezért tehát nem azé, aki akarja, és 
nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő 
Istené” (Róm 9,16) 
 
KÉT ÉVTIZED ÁSZÁRON (1991-
2011) ISTEN KÖZELSÉGÉBEN 
 
„ Nem a nagy sereg segíti győzelemre              
„Megtudja az egész egybegyűlt soka-
ság, hogy a királyt, nem karddal és lán-
dzsával szabadít meg az nem a nagy 
erő menti meg a hőst,  Úr”  
Csalódik, aki lovaktól vár segítséget,
       (1Sám 17,47) 
mert nagy erejük nem ment meg” 
(Zsolt 33,16-17) 
 
 A Délvidéken, a szlavóniai 
Kórógyon (és Szentlászlón) gyülekezeti 
szolgálatban eltöltött évtized után Isten 
egy dunántúli településre hozott ben-
nünket. A polgárháború szelétől meg-
rendülten a hirtelen – váratlan ránk 
szakadt változás kábulatában még nem 
sejtettem azt az egészen újszerű házi 
feladatot, amit az én Atyám titokzato-
san a vándortarisznyámba rejtett, ami-
kor az országhatáron átbocsájtott. Be-
íratott engem az ő iskolájába, hogy 
sokféle vélt és elképzelt remekművet 
bennem és körülöttem leromboljon, 
hogy a „nagy könyvekben” ideálisnak, 
köznapian szokványosnak, illuzóriku-
san kívánatosnak tűnő képtárát a lelké-
szi szolgálatnak lecserélje egy minősé-
gében egészen másra. A kirakat – látvá-
nyosság vonzásköre helyett a kifelé 
láthatatlan belső szoba csendjét kap-
tam, az emberek által biztosított háttér 
és a hozzájuk tartozó harcászati eszkö-
zök helyett egy általa megszentelt küz-
dőtérre hívott, ahol a jákóbi tusakodás 
végcélja volt a tét: „… míg meg nem 
áldasz engem.” A két világ ütközőpont-
jában, mélység és magasság között 
hányódva egyre kevésbé értettem, lát-
tam az összefüggéseket. 
 Az otthonról hozott alföldi, kö-
zepesen nagynak számító kunmadarasi 
gyülekezeti élet szilárd biztonsága, 
tartást adó rendje, megszokott sajátos-
ságai kis gyermekkoromtól belém ivód-
tak. Majd a Hajdúvidék mamut-
gyülekezetében, az esperesi székhely-
ként is szolgáló Hajdúhadházon szem-
lélhettem egy nagyüzemi rendszerben 
működő, élő református közösség szí-
nes hétköznapjait, csodálatos vasárnap-
jait, ünnepeit. Míg az első önálló lelké-
szi szolgálatot a kórógyi gyülekezetben 

gyakorolhattam. Mindez együttvéve 
meghatározó látásmódot, érettnek vélt 
hitbeli meggyőződést és begyakorolt 
módszereket kölcsönzött, melyek biz-
tonságosnak látszottak. E vélt biztonsá-
got már alapvetően kikezdte az ún. 
„menekült státusz”, melynek súlyos 
belső tartalmát sok éven át az Ady – 
sorok csendes fohászával mertük értel-
mezni: 
„ Uram, háborúból jövök én, 
M i n d e n n e k  v é g e ,  v é g e : 
Békíts ki Magaddal s magammal, 
Hiszen Te vagy a Béke.” 
 (Ady: Imádság háború után c. versből) 
Értetetlenül álltam az életem mellékelt 
ábrája mellett, amikor az Úr a minden-
napok testi-lelki összkomfortja helyett 
a Kérith patak szikkadt -, füves, partjá-
ra mutatott és várakozásra intett. Ál-
dott, névtelen hollóinak jöttére, s a pa-
tak szomjúságot csillapító, hűs vizére. 
VÁRNI AZ ÚRRA. Sértődötten vonul-
tam magamba és követeltem a „nekem 
kijáró” munkaeszközöket. A korábbi 
szolgálati út „természetes” velejáróit. A 
látványos, mozgalmas, eredmény és 
siker-centrikus lelkészi pályaképet. S 
mikor évek múltán még mindig a topor-
zékoló gyermek szintjén tartottam – az 
én Uram csendes határozottsággal egy 
számomra ismeretlen helyre vezetett: 
„Ezek után történt, hogy Isten ezt 
mondta: „Fogd a te egyetlenedet, akit 
szeretsz… és menj el Mórijjá földjére, 
és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik 
hegyen…”(1Móz 22,1-2). Végtelennek 
tűnő út, nehéz megérkezés – s a halál 
közelségéből csodálatos kitekintés egy 
másik hegyre – a Golgotára -, ahol az 
egyetlen, tökéletes áldozat található. 
Ezért a látványért érdemes volt megten-
ni az alig járható utat a Mórijjá hegyé-
ig. A Golgota fénye – teljes ragyogásá-
ban – erről a helyről tündököl.  
 Emberektől mozgalmas, ese-
ménydús napok helyett a Háránba ve-
zető útra indított, útravalóként a drága 
ígérettel:”Mert én veled vagyok, meg-
őrizlek téged, akárhova mégy, bizony, 
nem hagylak el” (1Móz 28,15). Szé-
gyenkezve ismertem fel: „Bizonyára az 
Úr van ezen a helyen, és én nem tud-
tam” (1Móz 28,16). Tomboló viharok 
múltával a kedves élmény maradandó. 
Jézussal kézenfogva a hullámok fölött 
– gyermeki hittel és kíváncsisággal -; 
majd az elmerülés veszélyének rettene-
te – a megmentő kéz oltalmazó szerete-
téig.  

 Hosszú téli napok, esték nyo-
masztó hallgatagságában Bárúk türel-
mére, Jeremiás kitartására emlékezte-
tett. A királyi kandalló izzó tüzének 
lángjai közé kerültek a drága sorok, az 
élet igéi, de nem végleg, nem örökre. 
 Az Úr iskolájába járva, szelíd 
türelemmel tanítgatott engem Meste-
rem a gázai út szépségére. A járatlan, 
elhagyatott út titkára, ahol csupán 
egyetlen ember várakozik nagy szük-
ségben a segítségre. Tanított, nevelt az 
igényes pásztori lelkületre, mely min-
dent hátrahagy az egy megkeresése 
végett. Emberi, bókok, földi elismeré-
sek helyett a keresztutakra, elhagyatott 
ösvényekre, kietlen tájakra küldött. 
Krisztus kicsinyeire mutatott. Évtize-
dek óta özvegyekre, más módon magá-
nyosokra, egyedül küszködőkre, lelki – 
testi betegségben szenvedőkre. Mindig 
az egyre. Vajon felkeresem-e, észreve-
szem-e, meglátogatom, elidőzöm nála, 
vele töltöm-e az idő töredékét? Értékes-
e egy emberi élet – egy megrepedt nád-
szál, egy pislogó mécses –, aki „csak” 
önmagával ajándékozhat meg?  
 Gyakran bosszúsan, türelmetle-
nül kérdezősködtem feladatom, külde-
tésem felől. „Tiszta és szeplőtlen ke-
gyesség az Isten és Atya előtt ez: meg-
látogatni az árvákat és az özvegyeket 
nyomorúságukban” (Jak 1,27). A 
Krisztus-test tagjaként ily módon szol-
gálva, ezzel egyidejűleg a gyönyörűsé-
ges iga a Jézus beszédének továbbadá-
sa. A nélküle elhordozhatatlan teher, a 
csontokba rekesztett tűz, mely űz, 
kényszerít alkalmas és alkalmatlan idő-
ben egyaránt, akkor is, amikor hét la-
kattal elzárva hallgatnék és merő szen-
vedések árán szó lhatok csak. 
„Emberfia! Őrállóvá tettelek téged. Ha 
igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket 
az én nevemben! Aki hallgat rá, az hall-
gat rá, aki nem törődik vele, az nem 
törődik vele „ (Ez 3,17; 27).  
 A mögöttem lévő két évtized 
alatt folyamatos, kedves örömet jelen-
tett nekem a gyermekekkel való foglal-
kozás. Ez a szolgálati terület is szolid – 
szerény feltételek mellett van jelen, 
hiszen már rég nincsenek hittanos cso-
portok, csupán tíz alatti létszámban 
vannak gyermekek. Így szinte egyen-
ként vagy ritkábban ketten-hárman 
jönnek órára és az éppen aktuális osztá-
lyos anyagot dolgozzuk fel.   
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 E szokatlan helyzetben egészen szemé-
lyessé érnek a kapcsolatok, kötetlen 
beszélgetés, egyéb érdeklődés is helyet 
kap a hittanórákon.   
E néhány gyermek hűséges kitartása és 
egy-két középiskolás diákunk segítsége 
révén, karácsony szentestéjén 2-3 jele-
nettel, énekekkel lepjük meg a gyüleke-
zetet. Gyermekeink az évek során las-
san belátják, elfogadják, hogy a hitokta-
tás nem valami szükséges rossz vagy 
könnyen hanyagolható, felesleges do-
log, hanem ajándék, növekvő kis életük 
értékes része, hiszen mi nem valamit 
tanulunk, hanem Valakit, az élet urát 
igyekszünk megismerni.   
Felejthetetlen számomra egy beszélge-
tés töredéke, hosszú évekkel ezelőtt – 
egy lelkésztársam, hozzám közel álló 
testvérem látogatott meg messziről. 
Sodró erejű élménybeszámolója, tekin-
télyes felsorolása az akkori gyülekezeti 
munkáról lenyűgöző hatással bírt. Vé-
gére jutván e színes gazdagságnak, ne-
kem szegezte a kérdést: „és te mit csi-
náltál, mi mindent valósítottál meg az 
elmúlt évben?” Emlékszem: zavartan 
kerestem a szavakat és valami olyasmit 
válaszoltam, hogy a Te látványos, kéz-
zelfogható munkádhoz képest, szinte 
semmit. Az ilyen minőségű megmére-
tésben én nem tettem semmit. Azóta is 
sokszor megkísért e beszélgetés mélyén 
rejlő kétféle látásmód, értékrend, mely 
valahol – Isten szeretete által – találko-
zik.  Minden látható ellenére én is 
igyekszem újra és újra hinni: „hogy 
fáradozásotok nem hiábavaló az Úr-
ban” (1Kor 15,58 b).  
 Végezetül szeretnék ebben a 
formában is hálát adni Istennek, hogy 
amikor húsz évvel ezelőtt az aknavetők 
és bombák majdnem a föld színével 
tették egyenlővé a szentlászlói 
paróchiát és benne minden személyes 
holminkat – hajlékot ajándékozott ne-
künk az ászári lelkész-lakáson. S egy-
ben egy új szolgálati mezőt a hat tele-
pülés gyülekezeteiben.  
 Nevek fölemlítése nélkül mon-
dok köszönetet minden kedves testvé-
remnek, a mi Istenünk jótetszése, szere-
tete legyen továbbra is velük! 
Nem tehetem, hogy itt és most ne 
mondjak köszönetet egy számomra 
különösképpen kedves asszonytestvé-
remnek az ászári gyülekezetben. Hosz-
szú évek alatt mindig volt ideje a gyüle-
kezet bármilyen jellegű szükségeiről 
való gondoskodásban jelen lenni, tevé-

kenyen többet és többet vállalni. Derűs 
mosolyával szavak nélkül is biztat, bá-
torít a következő lépésre. Szeretettel 
gondolok a velünk szemben lakó nénire 
is, gyülekezeti tagunkra, aki nélkül el-
képzelhetetlen lett volna az itt eltöltött 
idő. Köszönöm férjemnek, Vajs Tibor 
kisbér-tárkányi lelkipásztornak, hogy 
velem volt jóban-rosszban és saját teen-
dői mellett húsz éven át ellátta – 
zavarbaejtő pontossággal, hozzáértéssel 

– az ászári gyülekezet adminisztráció-
ját.   A jóra törekedjetek, ne a rosszra, 
akkor életben maradtok, és veletek lesz 
az ÚR, a Seregek Istene (…) Gyűlöljé-
tek a rosszat, szeressétek a jót, szerez-
zetek érvényt a törvénynek a kapuban! 
Talán megkegyelmez József maradéká-
nak az ÚR, a Seregek Istene (Ám 5,14-
15). 

Vajsné Fazekas Ibolya  
 

Újra jelentkezem újságunknak ezzel a 
rovatával.  Először is meg szeretném 
köszönni mindazoknak a bizalmát, akik 
levélben osztották meg gondolataikat, 
tapasztalataikat velem. Nagyon örültem 
a visszajelzéseknek, és továbbra is báto-
rítok mindenkit, hogy aki indíttatást 
érez, írjon nekünk. Közölni is van lehe-
tőségünk a visszajelzéseket, természete-
sen csak a beleegyezésükkel. 
Az elmúlt időszak sok szomorú halál-
esettel szembesített, két fiatalemberre 
gondolok itt, akik igen fiatalon hunytak 
el. Különböző okokból, különböző élet-
helyzetekben, de a tragédia ugyanaz. 
Az egyik legfájdalmasabb dolog az, 
hallottam szülőktől, amikor a gyerme-
keinket vagyunk kénytelenek temetni. 
Kétségtelen, hogy így van ez, mert nem 
ez az élet természetes rendje. Most az 
újságunkon keresztül a gyermekeiket 
eltemetett szülőknek, és természetesen 
az érintett családtagoknak, testvérek-
nek, kívánunk írni egy pár vigasztaló 
szót, kifejezve együttérzésünket. Tud-
juk, hogy szinte minden halálesetet 
mélységes vádak, lelkiismeret furdalá-
sok kísérnek, gondolatok, amelyek így 
szólnak: ha ott lettem volna, segíthet-
tem volna, nem történt volna meg, bár 
én lettem volna helyette… stb. bántanak 
az elmulasztott dolgok, felnagyítva je-
lentkeznek, az elhunyttal lezajlott né-
zeteltérések, viták. Nehéz harca, tiltako-
zása ez a léleknek a megváltozhatatlan 
ellen, de egy út is a mely hozzátartozik 
a gyász feldolgozásához. Sokszor kese-
rűen, de el kell fogadnunk a megváltoz-
hatatlant, meg kell próbálnunk, kétsége-
inket átadni Istennek, el kell fogadnunk, 
hogy nem mi irányítjuk az életnek ezt a 
részét sem, hanem az Úr, hogy úgy az 
élet, mint a halál titka az Ő kezében 
van. Amikor Jézus megérkezett Mária 
és Márta házához / Jn. Ev. 11 rész / 

akkor Máriából is a lelkiismeret és a 
vád marcangolása szólal, meg amikor 
ezt mondja Jézusnak: „Uram, ha itt let-
tél volna, nem halt volna meg az én 
testvérem”. Mennyire ismerős nekünk 
ez az érzés és ez a sok ha… amelyben 
még Istent is kérdőre vonjuk. Ha ő ott 
lett volna, ha ő vigyáz… stb. 
Jézus válasza Máriának az, hogy: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet.” Az 
élet, amelyet az Isten ad az őt félőknek, 
nem attól függ, hogy valaki mikor, hol 
és hogyan hal meg. Azt mondja Jézus, 
hogy a benne való hit az élet. Élhet va-
laki úgy, hogy lelki értelemben halott, 
de meghalhat valaki úgy, hogy halála 
ellenére is él, örök élete van, mert, Jé-
zushoz tartozik. Jézus nem azért mond-
ja ezeket, a szavakat, mert lekicsinyli a 
gyászolók fájdalmát, ő nagyon is együtt 
érez velük, látja hogy sírnak, szomorú-
ak, velük együtt sír Ő is, tudja, hogy 
mit éreznek, de így is, szeretné az örök-
kévalók felé terelgetni a gondolataikat, 
hogy abban meg tudjanak nyugodni. 
Velünk is ezt teszi, amikor marcangol-
juk magunkat, nekünk is mondja: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet! Hiszed-
e ezt, bele tudsz kapaszkodni ebbe?! 
Most szomorúak vagyunk de meg fog-
juk tapasztalni a feltámadás és az igazi 
élet örömét, és ha az Úr úgy akarja 
megadja nekünk az   azokkal való talál-
kozás örömét is akiktől elszakított a 
halál. Legyen ez a mi reménységünk, 
hogy az Isten helyreállít mindent, ami 
elromlott, megszakadt és a bánatot 
örömmé változtatja. 
Kedves olvasók a következő címekre 
várjuk gondolataikat, érzéseiket, kérdé-
seiket:  
Sugárné Damó Márta 
Levélcím:2942 Nagyigmánd,  
                          Szikszai u.53.  
Email: damomarti@t-online.hu 
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 56. KÉRDÉS: Mit hiszel a bűnöknek 
bocsánatáról? 
Hiszem, hogy Isten Krisztus elégtéte-
léért minden bűnömről és bűnös ter-
mészetemről, amely ellen egész éle-
temben harcolnom kell, soha többé 
meg nem emlékezik, hanem engem 
Krisztus igazságával kegyelmé- 
ből megajándékoz, hogy soha többé 
kárhozatba ne jussak.  
57. KÉRDÉS: Miféle vigasztalásod 
van a testnek feltámadásából? 
Az, hogy nemcsak lelkem vitetik 
azonnal ez élet után Krisztushoz, az õ 
fejéhez, hanem testem is Krisztus 
hatalma által feltámasztatva, 
lelkemmel ismét egyesül,  
és Krisztus dicsőséges testéhez ha-
sonlatos lesz.  
58. KÉRDÉS: Miféle vigasztalásod 
van az örök életről szóló vallástéte-
ledből? 
Az, hogy mivel már e mostani élet-
ben is érzem szívemben az örök élet 
kezdetét, ez élet után oly tökéletes 
boldogságom lesz, amilyent soha 
szem nem látott, fül nem hallott,  
sem emberi szív meg nem gondolt,  
amelyben Istent mindörökké magasz-
talom. 

 Zsúfolásig megtelt emberekkel a 
kömlődi templom 2011. szeptember 30-
án délután négy órakor. Ekkor kezdődött 
a hálaadó istentisztelet melyet a kömlődi 
templom megújulása alkalmából szer-
veztek. 
A 90. zsoltár éneklésével kezdődött az 
alkalom, amely után Máté László espe-
res olvasta Isten Igéjét, majd imádsággal 
folytatódott az istentisztelet. 
Steinbach József, püspök igehirdetését 
hallgatta a gyülekezet. Majd egy rendha-
gyónak mondható esemény következett. 
Köntös László főjegyző úr megkeresz-
telte gyülekezetünk egy új tagját. Nem 
szokás mostanában az ilyen ünnepsége-
ken a keresztelő, azonban mégis el-
mondható, hogy beleillik a megújulási 
folyamatba. Az épület megújulása után 
jelképes az esemény, hogy a gyülekezet 
egy fővel gyarapodott. Reménységet ad 
talán ez az esemény a kömlődi gyüleke-
zet megújulására. 
A megjelenteket Szemeti Ferenc, 
kömlődi lelkipásztor köszöntötte, majd 
Bogáth István, gondnok röviden ismer-
tette az elmúlt hat év építkezéseit, mely-
nek koronája  templomunk felújítása. 
A hét határ zenekar megszólalása után 
dr. Kövér László, a Magyar Országgyű-
lés Elnöke szólt az egybegyűltekhez. 
Megemlítette azt a csodát ami itt Köm-
lődön végbement az elmúlt hat esztendő 
alatt. Elismerését fejezte ki azért az áll-
hatatosságért amivel itt feladatukat vé-
gezték a projektek szervezői. 
Többen megkönnyezték gondozattjaink 
szereplését, akik egy imádságot és egy 
Csiha Kálmán verset mondtak el közö-
sen.  
A köszöntéseket Dr. Huszár Pál a Zsinat 
világi elnöke, Gyimóthy Géza egyház-
megyei főgondnok és Czunyiné Dr. Ber-
talan Judit mondták el, kiemelve azt a 
csodát ami itt Kömlődön megtörtént.  
Kövesi János által megszólaltatott táro-
gató hangjai jelezték, hogy az ünnepség 
második része következik.  
Hárskuti Attila, a Kömlődi Hagyomány-
ápolók és Értékteremtők Társasága ve-
zetője emelkedett szólásra. Ő Trianonról 
és a kömlődi Trianon emlékműről szólt 
a gyülekezethez. 
A Himnusz eléneklésével és az Áldás 
vételével ért véget a templomi alkalom. 
A templom melletti Trianon emlékmű-
vet Máté László és Dr. Kövér László 

közösen leplezték le. Az áldást a refor-
mátus egyház részéről Szemeti Ferenc 
mondta, majd utána Száraz László kato-
likus esperes megszentelte az emlékmű-
vet. 
Az emlékezés koszorúját Hárskuti Attila 
és Steinbach József közösen helyezte el. 
A tárogató hangjai mellett önkormány-
zatok és civil szervezetek helyeztek el 
koszorúkat. 
A nap szeretetvendégséggel zárult ahova 
nagy örömünkre egyházi  vezetőink 
mellett az Országgyűlés elnöke is eljött. 
Meg is csodálta azt a hetven féle süte-
ményt amit a szorgos kömlődi kezek 
megsütöttek. 
 Ezúton mondunk köszönetet minden 
adakozónak aki bármilyen mértékben is 
de hozzájárult templomunk felújításához 
illetve rendezvényünk megszervezésé-
hez. 

Bogáth István 
 

  
  

Ezen az alkalmon adtunk hálát az 
Örökkévaló Istennek, templomunk 
fennállásának 200. évfordulójáért. Az 
ünnepi istentisztelet Nagytiszteletű 
Máté László, esperes úr szolgálatával 
kezdődött, majd Főtiszteletű Steinbach 
József, püspök úr hirdette Isten igéjét a 
36. zsoltár 6. verse alapján: "Uram sze-
reteted az égig ér, hűséged a fellege-
kig." 

Az igehirdetés után Főtiszteletű Köntös 
László, főjegyző úr imádkozott, majd a 
gyülekezet elénekelte a 102. zsoltár 10. 
versét, amelyet a templom alapkövének 
elhelyezésekor énekeltek az akkori 
gyermekek, hitvalló eleink. 

Az egyházközség ünnepi közgyűlés-
ének elején a helyi lelkész köszöntötte 
a résztvevőket, s adott indoklást az 
úrasztala szokatlan látképének, ame-
lyen az egyházközség legrégebbi terítő-
jén a máig használatban lévő legrégeb-
bi klenódiumok sorakoztak. 

Az etei templomokról Gyüszi László 
tartott előadást, melyet követően Dr. 
Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke, egy-
házkerületünk főgondnoka köszöntötte 
a gyülekezetet. 

E napon szólalt meg először az etei 
orgona. Sárosi Dániel, orgonaművész  
egy Bach, és egy Liszt orgonaművet 
játszott el rajta.  Utóbbinak aktualitását 
az adta, hogy az etei templom építésé-
nek évében született Liszt Ferenc. 

Az istentisztelet után a Művelődési 
Házban terített asztalok mellett folyta-
tódott a testvéri együttlét. 

 Ezúton is köszönjük minden segítőnk-
nek a munkáját, minden adakozó test-
vérünknek minden felajánlását. Köszö-
netül Isten áldását kérjük mindnyájuk 
életére. 
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Még több tükör kell!  
 

Mielőtt még hozzákezdenél a 
történet elolvasásához, vagy a feladat 
megoldásához. 
Menj be a szobádba és lassan nézz kö-
rül. 
Ezután képzeld el, hogy a szobád telje-
sen üres. Hogyan rendeznéd be? 
Rajzold le a keretbe: 

Isten is így tett, amikor több mint 2000 
évvel ezelőtt megteremtette a világot. 
Mikor még semmi sem volt, minden 
üres volt, akkor Ő azt mondta: 
„Legyen…” Legyen világosság! Le-
gyen égbolt! Legyen szárazföld és ten-
ger, legyen fű és legyenek fák! Legye-
nek égitestek, hogy tudja az ember, 
akinek mindezt készítem, hogy mikor 
van nappal és mikor éjszaka. Legyenek 
élőlények a földön, a vízen és a levegő-
ben. Mikor pedig már mindent elrende-
zett, amikor a föld már nem volt telje-
sen üres, hanem mindennek megvolt a 
maga helye, akkor azt mondta Isten: 
Legyen ember. Így megteremtette Isten 
az embert a maga képmására, hogy 
gondozza a földet, amelyet Isten rende-
zett be számára. 
 
A fenti feladatnál, egy ceruzára volt 
szükséged. Most pedig keress elő egy 
tükröt és deríts ki, hogy mi a történet-
hez kapcsolódó aranymondás. Ha meg-
van, írd fel az alatta lévő vonalra, hogy 
mindig emlékezz rá, hogy Isten a maga 
képmására alkotott téged. 
Biztos vagyok benne, hogy te is tudsz 
kitalálni olyan dolgokat, amik azt mu-
tatják, hogy hasonló vagy Istenhez.  
Legyél ezen a héten Isten tükre és igye-
kezz: megvédeni a kisebbeket, megbo-
csájtani a másiknak, kedves lenni má-
sokkal vagy segíteni másoknak. 
 

        Hetyei Mónika, Réde 
  

A hagyományokhoz 
híven idén is rész ve-
hettünk  a Héthatáros 
hittanosok őszi kirán-
dulását. 
Október 8-án mintegy 
150 hittanos részvéte-
lével indultunk felfe-
dező útra. Első állo-
m á s u n k  a 
magyaralmási refor-
mátus templom volt. 
Itt Polgár Tibor, lelki-
pásztor vezényletével 
hittanosaink játékos 
bibliaismertetőn ve-
hettek részt. Ő ismer-
tetett meg bennünket 
a templom és a gyüle-
kezet történetével. 
A kirándulás második 
és hosszantartó megállóhelye Gánt volt. 
Itt a bányászati múzeumot és a külszíni 

bányát tekintettük meg. Gondolatban 
végigsétálhattunk néhány száz millió 

éven. Megismer-
kedhettünk azzal, 
hogy egykor mi-
lyen volt ez a kör-
nyék. Lépkedhet-
tünk a több tízmil-
lió éves tenger 
partján és megtud-
hattuk hol képző-
dött a bauxit. A 
nap legérdekesebb 
eseménye az volt 
amikor mi magunk 
is gyűjthettünk a 
30-40 millió évvel 
ezelőtt itt élt csi-
gák és kagylók 
maradványaiból. 
Az utóbuszon ha-
zafelé egyhangúan 
és hangosan arra 
szavaztunk, hogy 
jövőre is legyen 
héthatáros hittanos 
kirándulás. 
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A nagyigmándi gyülekezet 2011. szeptember 2-án elindult az 
immár hagyományosnak tekinthető nyár végi kirándulására. 
A két napos kirándulás első állomásához hosszú út vezetett, 
hiszen több mint hat órás út során érkeztünk meg Nagysze-
keresre, hogy a gyülekezet harangozójának vezetésével meg-
nézzük ezt a szigetre épült, gyönyörű templomot. 
Innen már kisebb léptékekben folyt tovább az utazás, a kö-
vetkező állomásunk a csengeri református templom volt, 
majd Nyírbátorban megcsodálhattuk a Báthory család által 
építtetett református templomot, különleges, külön álló fa 
harangtornyával és kőhálós mennyezetével. Hála Horváth 
Mariannak még a hangversenyorgona hangját is megcsodál-
hattuk. 
Éjszakai pihenőnk Berettyóújfaluban volt, ahol a másnapi 
program is kezdődött. A református templomban nosztalgi-
kus érzések kerítettek hatalmába, hiszen egy felújítás alatt 
álló és beállványozott templomot láthattunk – ahogyan né-
hány héttel korábban még a mi templomunk is állt. A Bihari-
múzeum megtekintése közelebb vitt minket a város és kör-
nyékének jobb megismeréséhez. 

Utunk utolsó nagy állomása Kenderes volt, ahol 
végigjártuk a teljes Horthy-túrát. Megnéztük a helytörténeti 
kiállítást, a templomokat, a kastélyt, s természetesen a sírem-
léket. A Kormányzó Úr mellszobránál a Himnusz eléneklésé-
vel, egy szívvel imádkoztunk nemzetünk jövőéért. 
Fáradtan, de élményekben gazdagon érkezhetünk haza e tar-
talmas utazásról, melynek szervezésében nyújtott segítségért 
ez úton is köszönetet mondunk Kovács Juliannának. S persze 
lélekben már készülünk a 2012-es kirándulásunkra… 

Sugár Tamás 
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  A jelenlévő gyülekezet a templomkertben felállított emlék-
műnél emlékezett meg Herczeg Lajos, egykori teológusról, a 
település szülöttéről, aki az 1956-os harcok során, miközben 
egy sebesült társán próbált segíteni gyilkos fegyver által hősi 
halált halt.      


