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Bánatos hely lett ez az Európa, minden 
sarkából valamiféle szomorú sóhaj 
hallatszik. Pedig ilyen adottságú, törté-
nelmű, kultúrájú földrész nem létezik 
még egy. Akármerre is indulunk el az 
öreg kontinensen, mindenhol felbecsül-
hetetlen kincsekre bukkanunk. Éppen 
ezért sok tengerentúli fiatal fontos vá-
gya, hogy egyszer eljusson ide és azt a 
sok szépet, felemelő helyet, az emberi-
ség történelmét meghatározó régiót 
megismerhesse. Látni Rómát, Párizst, 
Londont, Berlint, sokáig emberek mil-
lióinak nagy vágya volt. 
Ma nem ez a helyzet, hanem ellenkező-
leg, már szinte menekülnek a veszé-
lyesnek tűnő területekről az emberek. 
De mi történt itt Európában?- kérdez-
hetné valaki, aki átaludta az elmúlt 
néhány évet. 
-A helyzet 
Az USA által vezetett nagy hatalmú 
országok módszeresen bedöntötték az 
Európa körül fekvő afrikai és közel-
keleti országokat. Tunézia, Líbia, 
Egyiptom, Szíria, Irak kártyavárként 
dőltek össze. Bár nem minta demokrá-
ciákról beszélünk, de stabilak és több-
nyire kiszámíthatóak voltak. Ami pedig 
Európa szempontjából létfontosságú 
volt, feltartották, lassították az Európá-
ba vándorló tömegeket. Most ez a fon-
tos szűrő és akadály szűnt meg, hiszen 
alig van központi hatalom, ami feltar-
tóztathatja őket. Szerencsénkre Török-
országot nem sikerült destabilizálni, 
mert akkor tényleg ajtó- ablak helyzet 
lenne. 
A történeti előzmények felelevenítésé-
nek segítségével láthatjuk, hogy egy 
nagyon jól megszervezett, alaposan 
előkészített támadás történt földrészünk 
ellen. A nagy szervezők pontosan tud-
ták, hogy a bizonytalan háborús helyzet 

Európa felé fogja tolni a szerencsétlen 
tömegeket, különösen, ha még külön-
böző szervezetek szervezik és irányít-
ják őket. Ők pedig jól tudják, hogy a 
hirtelen megjelent élő erővel nem lehet 
mit kezdeni. 
Európa pillanatnyilag kiszolgáltatott és 
életveszélyes helyzetben van, mert az 
idegen vallású és kultúrájú bevándorló-

kat nem képes beilleszteni a helyi tár-
sadalmakba, akik békétlenséget, fe-
szültséget, itt-ott szinte háborús állapo-
tokat idéznek elő. 
-Félelmek 
Ha alapvetően nem változik meg az 
európai országok hozzáállása ehhez a 
kérdéshez, nagyon szomorú jövő elé 
nézhetünk. Ha elérkezik a folyamat egy 
olyan szintre, amitől visszafordíthatat-
lan lesz az ügy, akkor a jól ismert és 
méltán szeretett földrészünk a jövőben 
már csak a régi könyvek lapjain fog 
létezni. A veszélyek legnagyobbika 
mégsem a nyilvánvaló támadás Európa 
ellen, hanem az a hihetetlen felelőtlen 
és hozzá nem értő vezetők sora, akik 
vagy nem látják, vagy nem akarják 
látni, ami valójában itt folyik. 
A kialakult helyzetet szépen illusztrálja 
az EU első emberének semmibe révedő 
tekintete, ahogyan tétova léptekkel 
saját munkahelyének ajtaját is csak 

segítséggel találja meg, egy helyben 
toporog, s látható illuminált orcáján, 
hogy fogalma sincs, hogy hol van és 
mit tegyen. Kíváncsi vagyok, hogy hol 
alkalmaznának rendes piaci viszonyok 
között egy ilyen kiváló szakembert. 
Tehát kedvezőtlen most ugyan a széljá-
rás, de hinnünk kell abban, hogy ez 
nem mehet tovább a jövőben. 
-Lehetőségek 
Sokszor úgy érezzük mi kisemberek, 
hogy hatalmas malomkövek között 
őrlődünk. Észleljük, hogy nem jó, ami 
van, tennénk is annak érdekében, hogy 
változzon, ami rossz, de a tehetetlen-
ség, a rendszer természete nem engedi, 
hogy javítsunk a helyzeten. Sokan be-
letörődve csak legyintenek, hogy nincs 
mit tenni, el kell fogadni, hogy felet-
tünk álló hatalmak rendezik Európa és 
benne a mi sorsunkat is. 
Én azonban óvnék a feladástól, a bele-
törődéstől, inkább megoldásokat és 
lehetséges kitörési pontokat kell keres-
nünk. 
Ápoljuk nemzeti hagyományainkat, 
üljük meg illendően ünnepeinket, me-
rítsünk erőt őseink dicső tetteiből, jár-
junk közösségbe, építsünk kapcsolato-
kat, informálódjunk, legyünk érdeklő-
dőek és éberek. 
Remélhetőleg megnő szerepe gyüleke-
zeteinknek, amelyek a múltban is na-
gyon sokat tettek nemzetünk megmara-
dásáért, legyünk jelen bennük, hallgas-
suk és életünkkel hirdessük az evangé-
lium erejét, mert ez tartja bennünk a 
reménységet. 
Ugyanis csak ez a mennyei erő képes 
arra, hogy megváltoztassa a dolgok 
menetét és javunkra fordítsa a pillanat-
nyilag megoldhatatlannak tűnő helyze-
tet. 
                              Juhász Róbert 

 

Márk 6,14-29 
Keresztelő János mártírhalála és annak 
módja ma újra nagyon terjed:  
-Egyiptom: több mint 60 templomot 
felgyújtottak 
-Irán: több házi gyülekezet vezetőjét 
ítélték börtönbüntetésre melyet a hír-
hedt teheráni Evin-börtönben töltenek 
-Észak-Korea: keresztyéneket végez-
nek ki, a vád: Bibliával rendelkeznek 
-Szíria: keresztyéneket feszítenek ke-
resztre 
A fent említett esetek egy hónapon 
belül történtek nem olyan régen. A 
keresztyénüldözők egy dolgot nem 
voltak képesek évszázadokon keresz-
tül felfogni, mégpedig azt, hogy a ke-
resztyénüldözés a végén mindig meg-
hiúsul. A keresztyének meggyilkolása 

sem az evangélium 
terjedését nem aka-
dályozza, sem pedig 
a keresztyén templo-
mok számának gya-
rapodását. Épp ellen-
kezőleg, támogatja 
mindezeket.  
A Jézus nevéért való 
szenvedésből óriási 
áldás származik, mi-
vel az érintettek hi-
tükben még jobban 

megerősödnek, még bátrabbakká vál-
nak. 
Keresztyének, akik börtönt, verést, 
kínzásokat tudnak maguk mögött Jé-
zus nevéért, már nem ugyanazok az 
emberek. Napjaink üldözött 
keresztyénei a valódi hit új arcai. Tele 
vannak szenvedélyes vággyal, hogy 
Krisztusért éljenek vagy haljanak. 
Bátor hívőként megtanultak úgy ka-
paszkodni Jézusba, mint a vízben ful-
dokló a mentőövbe. Nem riadnak visz-
sza semmitől, menetelnek, mint embe-
rek, akiknek Jézus többet jelent, mint 
bármi más.  
Úgy csempésznek Kenyából Szomáli-
ába Bibliákat, hogy  koporsóban rej-
tőznek el egy halott alatt. Vállalva a 
hosszú utat, mely alatt vagy megful-

ladnak, vagy ha sikerül többször rés-
nyire megemelni a koporsó tetejét, 
akkor nem. A koporsókat fegyveres 
őrök kísérik. A szomáliai muszlimok 
babonából nem érintik meg a halottat, 
de még a koporsó fedelét sem, így ez 
egy tökéletes rejtekhely mind a 
"csempésznek", mind a Bibliáinak.  
Ha Isten arra indítja őket, akkor bát-
ran, minden kockázatot vállalva men-
nek az iráni keresztyének, akár egy 
mecset bejáratához, hogy Újszövetsé-
get adjanak ajándékba, az arra járók-
nak és hirdessék a muszlimok között a 
megbocsátás és a kegyelem üzenetét.  
Minden veszélyt, fenyegető pillanatot 
vállalva gyűlnek össze rendszeresen 
házaknál, föld alatti szobákban, pin-
cékben az éjszaka közepén. Együtt 
olvasnak Igét, énekelnek, imádkoznak. 
Szabadon minden félelemtől, csak egy 
célért élnek: Jézusról beszélni minden 
embernek, még akkor is ha ennek nagy 
ára van. 
Mindannyian tapasztalják ezekben a 
veszélyes helyzetekben az Úr hatal-
mát, teljes jelenlétét, erejét és békessé-
gét, melyet áraszt az övéire.  
(Forrás: Tom Doyle/Greg Webster: Im 
Angesicht des Todes (Négyszemközt a 
halállal) c. könyv előszava) 

Kovács Tamás 
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 Olvasandó: Jn 21, 1 – 14 
 
Abban mindannyian egyet ér-
tünk, hogy a húsvét történetét 
olvasva azok is átszellemülten 
hallgatják a történeteket, akik 
kevésbé vagy egyáltalán nem 
kapcsolódnak szervesen az egy-
házi élet mindennapjaihoz. Van 
ugyanis valami nagyon is megin-
dító abban a történetben, ami Jé-
zus szenvedéséről szól. Ugyanis 
aki távol van mindettől, az is fel-
ismeri, hogy itt Isten Fia szenve-
dett; ártatlanul, jogtalanul, vi-
szont ezt mindenkiért tette. Szép 
és kedves történet – egyfelől. 
Másfelől pedig végtelenül nyo-
masztó, és nem csak azok az ese-
mények, amik Jézussal megtör-
ténnek a nagyhéten, hanem a 
környezet mutatta viselkedés is. 
Nem elég, hogy elfogják, meg-
hurcolják, perlik, elítélik és ke-
resztre adják Jézust, az emberi 
gyengeség a tanítványok viselke-
désében is megmutatkozik: el-
szaladnak, kakasszó előtt tagad-
nak. Ezek felelevenítése azért 
válik fontossá, mert a tanítvá-
nyok nem halnak meg a keresz-
ten, számukra az élet „megy to-
vább”. És mint ilyen helyzetben, 
valahogyan a fenti érzésekre, 
puszta tényekre választ kell adni-
uk. És mindenki számára, de 
még az éppen meghibásodó szá-
mítógép számára is az a biztos 
pont, ha felkeressük az utolsó 
olyan helyzetet, amikor még biz-
tosak voltunk a dolgunkban. Úgy 
tűnik, hogy a tanítványok számá-
ra az a biztos pont a „menjünk ki 
halászni” lesz. Ez nem más, mint 
a visszatérés az evangélium ele-
jéhez, amikor még Jézus nem 
volt az életükben, hátha minden 
folytatódik a normális kerékvá-
gásban, mint azelőtt. Az éppen 

nem baj, hogy nem fogtak akkor 
sem semmit, de abban a szakmá-
ban, azokban a mozdulatokban, 
helyzetekben biztosak voltak. 
Valószínűleg ebben nőttek fel, és 
ha kudarc is történik, mert nincs 
hal, a rituálé számukra fontos a 
fájdalom elviseléséhez. Ezzel 
akarnák megidézni a korabeli 
eseményeket, hogy amint régen, 

úgy most is megjelenhet Jézus? 
Nem hiszem. Sokkal inkább a 
kudarc elől menekülnek, mintha 
meg sem történt volna az a né-
hány év a Mesterrel. Némán dol-
goznak, egyáltalán nem értékelve 
azokat az eseményeket, amelyek-
nek maguk is tanúi voltak. Jézus 
nem hallgat. Közösséget vállal 
ismét az őt megtagadókkal, az 
elszéledőkkel, a bátortalanokkal. 
Szava azt mutatja, hogy nem az 
emberi akaraté az utolsó lehető-
ség ebben a világban. Ahogy 
nem a nagypénteki megfeszítés 
lett az utolsó állomás, hanem a 
feltámadás, úgy most sem az em-
beri akarat győz, hanem a krisz-
tusi kegyelem. Ennek mi sem 
volna szimbolikusabb jele, mint 

a Jézussal való asztalközösség. 
És mint ilyen, a régi hadvezérek, 
mikor legyőzték más országok 
uralkodóit, volt, amikor megen-
gedték, hogy a legyőzöttek oda-
ülhessenek asztalukhoz – ez je-
lentette a kegyelemnek a jelét. És 
ha visszagondolunk az ötezer 
megvendégelésére, ott is kenyér 
és hal kerül elő, amiket Jézus 
megszaporít és lesz bőven, sőt, 
még marad is. Azt látjuk, hogy 
aki Jézussal van egy asztalközös-
ségben (és itt az úrvacsorai kö-
zösséget is érthetjük), annak 
mindig lesz vigasztalása és lelké-
nek megelégíttetése. Ez azért vá-
lik nagyon fontossá, mert amikor 
látjuk a nagyhét eseményeit, ak-
kor szinte torkunkban érezzük a 
hömpölygő tömeg erejét, indula-
tait. Amikor pedig feltámadásról 
gondolkodunk, eszünkbe juthat-
na, hogy Jézus visszatér, és ha-
sonlóan bizonygatja majd akár a 
templomban, akár az őt elítélő 
vezetők előtt, hogy mégis neki 
volt igaza. Ehelyett Jézus egé-
szen csendesen, alázatosan, az 
övéit vigasztalva érkezik meg, és 
lépésről lépésre jelenik meg a 
tanítványoknak.  
Ma, amikor egyes keresztény 
tájakon merényletek utórengései-
től hangos a média, szánjunk né-
hány percet az emlékezésre. Em-
lékezzünk az áldozatokra, akik a 
békesség miatt szenvedtek hábo-
rúságot. Emlékezzünk a kereszt-
re, ahol Jézus mindannyiunk szá-
mára békéltetést szerzett. És em-
lékezzünk az idáig vezető útra: 
az emberi gyarlóságra, az enge-
detlenségre, Isten szavának el-
utasítására, valamint Jézus enge-
delmességére, amely gyógyír 
lehet mindezekre.  

Simon Norbert 
Bana—Bábolna 

 Már tíz éve annak, hogy először 
érkeztek a felvidéki Pozbáról látogatók 
Nagyigmándra, Szentkúti Kiss Károly 
sírját keresve. A látogatásból viszont 
látogatás, aztán barátság, majd hivata-
los testvérgyülekezeti kapcsolat lett. 
Tudunk egymásról, számon tartjuk egy-
mást, imádkozunk egymásért, s ha a 
lehetőség úgy hozza, nagy örömmel 
találkozunk egymással. 
 Április 13-án meghívásunkra 
érkeztek a Pozbai Református Egyház-
község tagjai Nagyigmándra találkozni. 
„Csak úgy”. Az ötlet mögötte az volt, 
milyen jó lenne úgy találkozni, hogy az 
nem része egy nagyszabású rendez-
vénynek, ünnepségnek, nincsen külö-
nösebb apropója, „csak” a találkozás 
öröme. 
14 órakor kezdődött közös istentisztele-
tünk a református templomban, ahol 
Dukon András nagytiszteletű úr igehir-
detését hallgathattuk. Ezután egy rövid 
összefoglalóban elmondtuk vendéglá-
tók gyülekezetünk történetét röviden, 
hiszen erre így még nem volt lehetősé-
günk. 
A templomból a református temetőbe 
mentünk, ahol együtt megkoszorúztuk 
Szentkúti Kiss Károly sírját. Ő volt az 
összekötő kapocs a két gyülekezet kö-
zött, hiszen Pozbáról érkezett Nagyig-
mándra 1888-ban, s az ő lelkészsége 
idején épült fel a jelenlegi nagyigmándi 
református templom (1889-ben). 
A temetőből elindulva megmutattuk 
vendégeinknek Nagyigmánd nevezetes-
ségeit. Először a II. Világháborús em-
lékművet, majd a Magyarok Parkját, 
ahol Nagy Lajos presbiter testvérünk 
segítségével kihelyezésre került Pozba 

névtáblája is. Elsétáltunk a Pápay Jó-
z s e f  Á l t a lá no s  I s ko la  é s  a 
„Kincseskert” Óvoda mellett, majd 
megnéztük a Faluház Dísztermét, ahol 
Szijj Ferencné képviselő asszony szá-
molt be a nagyközség életéről. Az I. 
Világháborús emlékmű megnézése után 
bementünk a Szent Mihály Római Ka-
tolikus Templomba, ahol Márkus Já-
nosné kalauzolt bennünket. A napot a 
„Magos” Művelődési Házban szeretet-
vendégséggel, beszélgetéssel zártuk, 

disznótoros vacsorával és csémi hegyi 
borokkal. A disznótorost Nagy Lajos 
testvérünk és családja ajánlotta fel és 
Széles Margit készítette el számunkra. 
 Jó volt együtt lenni, találkozni 
„csak úgy”. Isten áldja meg a pozbai 
testvéreket, és az immár tíz éve tartó 
barátságunkat, testvérkapcsolatunkat, 
hogy még sok együtt eltöltött szép alka-
lomba lehessen részünk. 

Sugár Tamás 

 

 Április 14-én, virágvasárnap délután a 
városi Bartók Béla Művelődési Ház 
nagyterme várta azokat, akik a gyüleke-
zet meghívását elfogadták. A rendha-
gyó helyszínt az indokolta, hogy a 
t e m p l o m d o m b o n  á l l ó  v o l t 
iskolafelújítás munkái miatt nem tudtuk 
ott szervezni az alkalmat. A Művelődési 
Ház dolgozói önzetlen módon segítet-
tek, hogy mégis együtt tölthessük ezt a 
szép ünnepet. Az érdeklődők már akkor 
különös légkört tapasztaltak, amikor 
beléptek a terembe. A színpadon ugyan-
is egy szép bábparaván magasodott, 
előadást, mesejátékot ígérve.  Mielőtt a 
függöny felgördült, a lelkész köszöntöt-
te a megjelenteket, elmondta, hogy mit 
ünneplünk virágvasárnapon. Később 
mindenki megnézhette a nagyhét ese-
ményeit összefoglaló makettet, mely 
Jézus bevonulását, az utolsó vacsorát, 
Jézust a főpap udvarában, a nagypénte-
ki keresztet és a húsvét eseményeit mu-
tatta be. Majd szólt arról is, hogy EFOP 
pályázaton, „Hittel Ácsért” címmel 
nyert a gyülekezet és a Természetjáró 

Bakancsos Klub  programsorozata.   
A komáromi Kemence Egyesület tagjai 
voltak a bábosok, akik a Zöld Péter 
című mesejátékot adták elő.   A bábelő-
adás után munkaasztalok várták a gye-
rekeket és felnőtteket. Landeszné Márti 
és Tóthné Zsuzsa sok-sok ötlettel segí-
tette azokat,  akik apró ajándékokat 
szerettek volna készíteni. Lehetőség 
nyílt arra is, hogy tojást fessenek a gye-
rekek. Igyekeztünk hagyományos fes-
tékanyagokat használni: hagymahéjat, 
céklát. A megfestett tojásokat különbö-
ző módszerekkel, kreatívan díszítették 
az ügyes kezek. Akik közben megéhez-
tek, megszomjaztak, azokat a gyüleke-
zet asszonyai lát ták vendégül 
zsíroskenyérrel, teával, üdítővel. A 
program célja, mint minden korábbi 
évben is, az volt, hogy a húsvét előtti 
örömteli vasárnapon lehetőséget adjunk 
arra, hogy szülők és gyerekek, a gyüle-
kezet tagjai vagy akár mások is, keresz-
tyén tartalommal teljes közösségben 
k é s z ü l h e s s e n e k  a z  ü n n e p r e .                                                                                                 
Gerecsei Zsolt 
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Száz éve, 1919 tavaszán, még Komá-
romban volt a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspöksége, ugyanitt 
volt a megye székhelye is. A város ne-
ve ma Rév-Komárom, vagy Észak Ko-
márom, szlovákul Komarnó. 
A református püspök Németh István 
(1861-1924 - teológiai tanár Pápán, 
püspök 1914-1922-ig). Titkára, Mikus 
Lajos, aki a Dadi Református Gyüleke-
zet lelkésze volt 1934-1955-ig. 
Németh püspök úr 1919. január 10.-n 
felkereste a megszálló csapatok pa-
rancsnokát, lovag Macalusó Egidió 
olasz ezredest, hogy a Dunántúli Egy-
házkerület igazgatása mikéntje felől 
tájékozódást szerezzen. Az ezredes 
kifejtette, hogy Komáromból, mint 
megszállt területről a Duna túloldalán 
lévő egyházmegyéket igazgatni nem 
lehet, csak a Csallóközieket. 
 Padovában 1918. november 3.-n aláirt 
fegyverszüneti megállapodás zárta le. 
A király - IV. Károly-, november 14.-
én, lemondott, „tudomásul veszem Ma-
gyarország államformájának megvál-
toztatását” ennek előtte, október 30.-án 
megalakult a gróf Károlyi Mihály ve-
zette Nemzeti Tanács. A rá következő 
napon, október 31.-n szélsőbaloldali 
elemekhez tartozó személyek, otthoná-
ban meggyilkolták gróf Tisza István 
volt miniszterelnököt.  
Hazánk a vesztes országok között volt. 
Az ANTANT a demarkációs vonalat a 
Duna középvonalán határozta meg. 
Komárom vármegye 4 járásából, 2 járás 
elcsatolva, két járás a Gesztesi és a 
Tatai járások maradtak a Duna jobb 
partján.  
A főispán gróf Dezasse János, alispán 
Asztalos Béla, Komárom város polgár-
mestere F. Szabó Géza.  
November 2.-n megalakult a városban a 
Nemzeti Tanács, amely lelkesen csatla-
kozott az országoshoz, a többi megyei 
és városi szervezetekkel együtt. Elnö-
kének, Varga Sándort választották. 
A megyében, spanyolnátha járvány 
szedte áldozatait, ezért szigorú egész-
ségügyi rendelkezéseket hoztak. (Tíz 
napos iskolai szünetet rendeltek el.)  
Kisbér, Ete, Ászár, Nagyigmánd és 
Mocsa térségében volt sok halálozás, 
Bokodon is sok volt a beteg.  Kömlő-
dön sertés vész miatt volt zárlat. 
A frontról hazatérő felfegyverkezett 
katonák egy csoportja fosztogatott, 
rabolt, a Duna mindkét partján, Guta és 

Mocsa térségében. Megalakult a Nem-
zetőrség, a Polgárőrség, később a Vö-
rös Gárda, majd a Csendőrség is csatla-
kozott a Nemzeti Tanácshoz. 
Megkezdődött  az orosz és olasz hadi-
foglyok szervezett hazaszállítása. Az 
orosz hadifoglyok hazautazás előtt elő-
adásokon vesznek részt, amelyeken a 
népek közötti együttműködést hangsú-
lyozzák: testvér legyen mindenki! 
Izsa és Ógyalla községekben a zsidók 
boltjait kirabolják, lakásaikat feldúlják, 
később, a rabló bandát megfékezik. 
Tárkányon belőnek a jegyző lakásába. 
1919. január 3.-n táviratot küldenek 
Budapestre az Országos Nemzeti Ta-
nácshoz, amelyben egyhangúan tilta-
koznak a cseh megszállás ellen. A táv-
iratot aláírta: a Komárom Vármegyei 
Közgyűlés, a Komáromi és Vármegyei 
Nemzeti Tanács minden tagja. 
A színház működik, a Nyitrai Nemzeti 
Színház színészei a Táncos grófnő és a 
Van-e babája című zenés darabokat 
adják elő. (Nagy sikerrel.) 
A cseh csapatok előőrsei 1919. január 
10.-n 9 óra 40 perckor kor léptek Ko-
márom területére Barld Antonió száza-
dos vezetésével. Lovasok, kerékpáros-
ok, gyalogosok. Este 9 órakor Érsekúj-
vár felől megérkezett a megszállók 
parancsnoka, Macaluso Egidió olasz 
ezredes. A város vezetése tárgyaláso-
kon próbált egyeztetni, a normális vá-
rosi élet érdekében, amelyet a megszál-
lók megígértek, de nem mindegyiket 
tartották be. 
 Dél-Komárom igazgatását Észak-
Komáromból, január 29.-n megtiltották. 
A két városrészt összekötő Duna hídon, 
csak igazolvánnyal lehetett közlekedni. 
amelyet a városházán állítottak ki. A 
közművek (víz, gáz, telefon) egysége-
sek voltak, amelyeket később leválasz-
tottak. Lebélyegezték a pénzt. Élelmi-
szer, tüzelőanyag ellátásban gondok 
jelentkeztek. 
Falragaszokon hirdették, jelentkezést a 
cseh hadseregbe, de erre nem akadt 
senki. (Írja a korabeli sajtó.) 
A Magyar Tanácsköztársaság megala-
kulása után két nappal, március 23.-n 
lezárták a Duna hidat, megszigorították 
az átjárást. 
1919. március 29.-n bevezették a cen-
zúrát, az újságírókat internálással fe-
nyegették, ha nem tartják be a rendele-
tet, az újságok előzetes bemutatását. 
A cseh-szlovák kormánybiztos Dr. 

Jamniczky Ottókár erőszakos intézke-
déseivel rendszeresen túllépte hatáskör-
ét, húsvét előtt új városi rendőrkapi-
tányt nevezett ki. 
A Dunántúli Egyházkerület püspök 
helyettest nevezett ki, Antal Géza sze-
mélyében, arra az esetre, ha Németh 
István akadályoztatva lenne utazásában 
a megszállt területről. 
 
A Komáromi Lapok 1919. évi 16. szá-
mának címlapja a május 1-jei esemé-
n y e k r e  r e a g á l v a 
1919. május 1-én kora hajnalban a Ta-
nácsköztársaság munkás milicistái 
megpróbálták visszafoglalni a várost. 
Monostorral szemben keltek át a Dunán 
az Erzsébet-szigetre, megrohamozták a 
vasúti hidat, majd a vasútállomás felé 
nyomultak előre. Az újszőnyi állomá-
son négy mozdony füstjével borították 
homályba a várost. Egidio Macaluso 
olasz ezredes kérésére Érsekújvárból 
iderendelték a 34. csehszlovák gyalog-
ezredet, akik elzárták a visszavonulási 
útvonalakat. A magyar egységek az 
Erzsébet-szigetre szorultak vissza, ahol 
a legionáriusok lemészárolták az élet-
ben maradottakat. A városban statáriu-
mot és kijárási tilalmat hirdettek ki, a 
legionisták mindenkit lelőttek, akit az 
utcán találtak, köztük egy 12 éves gye-
reket is. Az elesettek (összesen 121 
munkást és katonát) nagy részét 3 nap-
pal később közös sírba temették a kato-
likus temetőben. A csehszlovák hadse-
reg 25 embert vesztett a harcokban. Ez 
a nap véres május 1-e néven vonult be a 
város történetébe. 
Bokodon a 4 évig tartó háborúban 350 
főt vonultattak be, ebből 67 a hősi ha-
lottak száma. A községi bíró ekkor, 
Varga Mihály, a jegyző Pataky Pál. A 
lelkészek: Balogh István evangélikus, 
Barsi Sándor református és Pajter Ist-
ván katolikus plébános, mindhárman a 
képviselő testület tagjai. 
Itt is megalakult a Nemzeti Tanács 
1919. november 12.-n. legfőbb felada-
tának tartotta a rend fenntartását.  
A Tanácsköztársaság idején, 1919. áp-
rilis 8.-n alakult meg a Munkás Tanács, 
az új hatalmi szervezet, amelyet Berta-
lan Ferenc evangélikus főtanító veze-
tett. Háromtagú bizottságot választot-
tak, akinek tagjai ellenőrizték a jegyzőt, 
de ez már egy másik írás tárgya. 

                                                                   
Szücs János 

  

Március 23-án, szombaton a Szákszendi 
Faluházban tartottuk egyházmegyénk asz-
szonykonferenciáját. A 160 férőhelyes dísz-
terembe pótszékeket is kellett behozni olyan 
szép számban jelentek meg az asszonytest-
vérek a különböző gyülekezetekből, a lelki-
pásztorok kíséretével.  
Máté László Esperes Úr, és László Kálmán 
Polgármester Úr köszöntése után, azt Igét 
hirdette Szilágyi Hajnalka, Tatabánya-
Bánhidai lelkipásztor. Az első előadást 
Horváth Mariann Komáromi beosztott lel-
kész tartotta, Az Y és X generáció nevelése 
és gondolkodása / a virtuális világ adta 
kihívások, lehetőségek, generációk harcai, 
különbségek / címmel. A második előadást 
Vadász Sándor és Edit tartotta, akik Buda-
pestről érkeztek, az Ádám-Éva Misszióból. 
Előadásuk címe: Misszió és szolgálat a 
Szentlélek Isten vezetésével. 

Az előadások között énekeket tanultunk, 
utána szeretetvendégségen vehettek részt a 
vendégek, lehetőség volt hitéleti könyvek 
vásárlására, a perselypénzt pedig a toronysi-
sak felújítására ajánlottuk fel. 
A konferencia alapigéje a Róma 8,19 volt: 
„Mert a teremtett világ sóvárogva várja az 
Isten fiainak megjelenését”. Erre az Isten 
gyermekeihez illő életre buzdított az áhítat, 
erre a gondolatra épültek az előadások is. A 
fiatalokra való odafigyelésre, az Isten sze-
rinti családnak a védelmére, keresztyén 
hitünknek a felvállalására kaptunk megerő-
sítést, buzdítást. 
Reméljük, hogy ez az alkalom is megerősí-
tette mindnyájunk hitét, ébresztgette keresz-
tyén felelősségünket, gyermekeinkkel, fia-
taljainkkal szemben és a világ adta kihívá-
sokkal szemben. 
Szeretnénk megköszönni mindenkinek a 

segítségét a konferencia előkészítésében. 
Köszönjük László Kálmán Polgármester 
Úrnak, és a Képviselő Testületnek, hogy 
rendelkezésünkre bocsátották a szép Falu-
házat, mivel a kis templomunkba nem fér-
tünk volna be. Istennek hála, nagyon szép 
számban voltunk. A 160 széket még ki kel-
lett egészíteni ülőhelyekkel. 
Köszönjük az asszonytestvéreknek a sok 
munkát, süteménysütést, a hidegtálak előké-
szítését, a férfiaknak a technikai segítséget, 
és a pénzbeli adományokat is. 
A konferencia perselypénzét, a toronysisak 
felújítására különítettük el. 
Hála legyen az Úrnak az együtt megtapasz-
talt áldásokért, együttlétekért! 

 
Sugárné Damó Márta. 
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Nagypénteki passiós  
istentisztelet, Bana 

 
Köszöntés 
Mt 26, 1 – 5 Jézus harmad-

szor szól szenvedéséről 
Ének: 398: 1 Úr lesz a Jézus 

mindenütt 
Mt 21, 1 – 11 Jézus bevonul 

Jeruzsálembe 
Ének: 331: 1 (32) A nagy 

király jön, Hozsánna! 
Hozsánna! 

Mt 26, 6 – 16 Jézus megke-
netése Bethániában, Jú-
dás elárulja Jézust 

Ének: 459: 1 – 2 Az Isten 
bárányára letészem bű-
nöm én 

Mt 26, 17 – 29 Az utolsó 
vacsora 

Ének: 345: 1 Ím, nagy Isten, 
most előtted 

Mt 26, 30 – 35 Az Olajfák 
hegyén 

Ének: 462: 1 Csak vezess 
Uram, végig 

Mt 26, 36 – 46 A 
Gecsemáné - kertben 

Ének: 440: 1 – 2 (42) Jer, 
lássuk az Úr keresztjét 

Mt 26, 47 – 56 Jézus elfoga-
tása 

Ének: 440: 3 (42) Itt szintén 
lelkéig hata 

Mt 26, 57 – 68 Jézus a 
nagytanács előtt 

Ének: 338: 1 – 4 Lelki próbá-
imban 

Mt 26, 69 – 75 Péter megta-
gadja Jézus 

Ének: 465: 1 – 4 Szelíd sze-
med, Úr Jézus 

Mt 27, 19 – 26 Jézus és 
Barabbás 

Ének: 340: 1 Te drága Jézus 
Mt 27, 31 – 44 Jézus megfe-

szítése 

Ének: 337: 1 – 3 Paradi-
csomnak te szép élő fája 

Mt 27, 45 – 54 Jézus halála 
Ének: 341: 1 – 3 Ó Krisztus-

fő, te zúzott 
Igehirdetés, Imádság, Mi-

atyánk 
Záróének: 342: 1 – 5  

2019 nagypéntekén rendhagyó 
istentiszteleten vehettek részt a 
banai református templomba láto-
gatók. Az év közben megszokott 
rendtől a nagyhét eseményeihez 
alkalmazkodó, annak állomásait 
felelevenítő passiós istentiszteletet 
tartott a gyülekezet. Az alkalom 
szerves részévé vált a gyülekezet, 
ugyanis a passiótörténet egy-egy 
állomását felváltva szólaltatta meg 
több gyülekezeti tagunk. 
A passióolvasás története az ős-
időkig nyúlik vissza, és a nagyhét 
liturgiájának szerves részét képez-
te a régi hagyományokban. A két 
kiemelkedő napon, virágvasárnap 
és nagypéntek istentiszteletén ol-

vasták fel a szenvedéstörténetet. A 
virágvasárnapi istentiszteleten 
Máté evangéliuma szerint idézték 
fel Krisztus szenvedését, míg 
nagypénteken János evangéliuma 
szolgáltatta az emlékezés alapjait. 
Az első időkben egyvalaki olvasta 
a történetet emelkedettebb han-
gon, úgynevezett énekbeszédben, 
majd a későbbiek során a felolva-
sás módja drámaibb stílust öltött, 
és már három olvasó szólaltatta 
meg a szövegeket. Még később 
különálló kórus szólaltatta meg a 
történetben szereplő nép hangját. 
A reformáció idején a passióének-
lés hagyománya több tájegységen 
fennmaradt, de szépen lassan, a 
katolikus egyháztól és szokásaitól 
való élesebb elválás miatt kikopott 
a gyakorlatból. Mai egyházunkban 
a passióéneklésnek egyfajta rene-
szánszát láthatjuk. Számos gyüle-
kezetben a passiótörténetet annak 
állomásai közé a mai énekesköny-
vünkből vett, szintén hasonló té-
mákat, mozzanatokat idéző éneke-
ivel felváltva adják elő. A mai 
gyakorlat nem egységes tehát eb-
ben az istentiszteleti formában. Az 
ősegyházi és régebbi idők szoká-
sától elszakadva, már csak egy-
szer, általában nagycsütörtökön 
este vagy a nagypénteki alkalmak 
valamelyikén olvassák ilyen for-
mában a szenvedéstörténetet. Va-
lamint a választott részletek tekin-
tetében is eltérések mutatkoznak, 
egy evangélium tudósítása helyett 
sok esetben előfordul, hogy az 
összes evangélium szövegeiből 
állítanak össze egy olvasmányren-
det a passiós istentiszteletre. 
A banai istentiszteleten Máté 
evangéliumát követtük énekes-
könyvünk énekeivel. Ennek rész-
leteit láthatjuk a mellékelt leírás-
ban. 
 
Simon Norbert lelkipásztor Bana 

Mint minden évben az idén is megtar-
tottuk gyülekezetünkben a konfirmáci-
ós találkozót, virágvasárnap, április 14-
én. Nagy öröm volt számunkra, hogy 
sokan elfogadták a meghívást a fiatalok 
közül is. Az istentisztelet keretében 
felolvastuk az évfordulós konfirmálók 
névsorát, együtt emlékeztünk meg 
csendespercben az elhunytakról, a meg-
hívott jelenlevők megújították az egy-
kor tett konfirmációs fogadalmat, majd 
együtt Úrvacsoráztunk. Az istentisztelet 
után pedig a gyülekezeti házban, szere-
tetvendégség keretében volt alkalom a 
beszélgetésre az emlékek feleleveníté-
sére. Reméljük mindenkinek áldás volt 
ez az alkalom, melyben a mi Urunk 
újra szólhatott hozzánk és megerősít-

hette hitünket, elhívásunkat. Az Isten a 
mi Atyánk, és akit Ő elküldött a Fiú, a 
mi Urunk Jézus Krisztus, áldjon meg 
bennünket az Ő Szentlelkének erejével, 

a hitvalló életre és bizonyságtételre!  
 

Sugárné Damó Márta. 
  

„Ez itt a mindenes?” - Egy televíziós 
közvetítés margójára 
Sokan tudják, hogy nagypénteken a 
Duna Televízió az ácsi templomból 
közvetítette az istentiszteletet. Nagy 
megtiszteltetés volt ez a gyülekezetnek, 
ugyanakkor nagy terhet és felelősséget 
helyezett a vállunkra. Mivel nem min-
dennapos és Ácson sem mindenki szá-
mára átélhető háttere volt a közvetítés-
nek, hadd szóljak néhány szót erről. 
A m i ko r  a  t e l e v í z i ó  e lő s z ö r 
„bejelentkezett” hozzánk, vagy tíz-
tizenöt televíziós szakember jelent meg 
a templom és parókia környékén. Vilá-
gosítók, hangosok, operatőrök, gyártás-
vezető stb. Bejárták a templomot, ka-
meraállásokat kerestek, nézték a fény-
viszonyokat. Kikérdeztek a liturgiáról, 
a helyi szokásokról stb. Nagyon kedve-
sek, bátorítóak voltak. Igaz, az 
énekszámjelzőtáblát levetették, mert 
nagy árnyékot vet a reflektorok fényé-
ben… Azután jöttek a gondok. Hová 
fér el a hatalmas közvetítőkocsi? Hova 
álljon a műholdas adást biztosító 
antennásautó? És akkor még a többi 
autóról nem beszéltünk. Meg arról sem, 
hogy a közvetítés idejére a templomud-
var már építkezési terület lesz… Meg-
egyeztünk, hogy a parókia udvarán egy 
fát kivágva, egyet teljesen felpucolva 
talán beférnek oda. Azután jelentkezett 
a Reformátusok Lapja. Ha már tőlünk 
lesz közvetítés, készítenének egy ripor-
tot a gyülekezetről. Jó lenne, ha néhány 

gyülekezeti tag is jelen lenne… Össze-
gyűjtöttünk néhányat, egy délután, és 
kész is a riport… Még le se tettük a 
telefont az újságíróval való beszélgetés 
után, csörgött máris. A Református 
magazin televíziós adásában szeretné 
bemutatni a gyülekezetet… Már nem is 
csodálkozunk! Ja, ha valaki a média 
világába bekerül! A baj csak az, hogy a 
riport felvétele hétfő délelőtt lenne, és 
kellene pár gyülekezeti tag, aki nyilat-
kozik… Hétfőn délelőtt nem egyszerű, 
de valahogy összejön. Alig fél nap, 
kész a felvétel… Aztán elérkezik nagy-
csütörtök. Reggel itt a stáb. Kapunyitás, 
centizés,- sérülés nélkül bejut az udvar-
ra a közvetítőkocsi. A templomdomb 
megtelik: égre irányított antenna (mint 
egy rakétakilövő, az utcán elhaladók 
idősebbje tán ’45-ben látott ilyet utoljá-
ra…), legalább tizenöt ember hurcolko-
dik, pakol. A templom tele lesz reflek-
torokkal, térmikrofonokkal, kábelekkel, 
kamerákkal. Ezer kérdés, néhány kis 
probléma, megoldódik, leárnyékolni a 
templom ablakait, tessék oda beállni, 
ha lehet, a karba ne menjenek fel a hí-
vek… Rohangálok. De még ez nem 
minden! Abban az autóban őrző csapat 
érkezik, mert éjjelre nem lehet itt hagy-
ni mindent csak úgy. Este váltják őket.  
Ja, azért is kellenek, mert a templom 
ajtajait a kábelkötegek miatt nem lehet 
becsukni. És a templomudvar nagyka-
puját sem. „Még csak a délután köze-
pén járunk”- és már majdnem kész. No, 

azért nem egészen, a mester most érke-
zik átnézni az orgonát.  Csak jövök-
megyek, ide-oda. Az egyik őr odafor-
dul egy testvérünkhöz, rám mutat és azt 
kérdezi: „Ez itt a mindenes?” Tulajdon-
képpen igaza van. De azért mégsem 
tudok mindent. Mikor megy adásba?  
11 órakor, késleltetve, vagy élő egye-
nesben 10-kor?  
Nagypéntek reggel. Minden működik. 
Egyeztetjük a rendezői műsorrendet és 
a Tv újságot: élő egyenesben megy. 
Kigyúlnak a lámpák, int az egyik ope-
ratőr, aki „felvezet” minket. Elkezdő-
dött… néhány nap múlva valaki azt 
mondja: ott ültem a padban, és azon 
csodálkoztam, tiszteletes úrék milyen 
nyugodtan állnak és várják a kezdést. 
Azt válaszoltam: akkor már mit ideges-
kedtünk volna? Örültünk, hogy mind-
járt vége… 
Természetesen karikíroztam. Mind-
ezekkel együtt nagy, életre szóló emlék 
(élmény?) ez az alkalom. A felvételt 
azóta sem néztük meg. Ha mindebből 
csak annyi látszott: istentiszteletet köz-
vetítenek, az Isten nagy kegyelme. Ott 
és akkor, amikor az operatőr intett: 
kezdődik, már valóban istentiszteleten 
voltunk. De azért, amikor az ember 
belát a kulisszák mögé, és mint 
„mindenes” lát mindent, szívesen oszt 
meg kis titkokat másokkal is…   
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