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"Great was the day, the joy was great,
When the divine disciples met’
Whilst on their heads the Spirit came,
And sat like tongues of cloven flame."

L.M Anon
(Excerpts from Pentecostal Power)
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The annual meatless luncheon at the United Church of
Christ of Bridgeport, CT took place on Sunday, March 9th. Little
did Chief Elder Joseph C. Poruban and his wife Barbara know
that it was also a Celebration of Appreciation. We celebrated his
40 years as Chief Elder of our church as well as his 80th birthday
with a surprise party. Joseph became Chief Elder on March
3, 1974 at a Congregational dinner and meeting. At that time,
Rt. Rev. Stephen M. Bessemer, former President of the Calvin
Synod, was the pastor of the church. In his first Chief Elder’s
report, Joseph stated that “We are blessed with many tireless
workers, for which we are very grateful. Each of us must strive to
do his or her share… We need the help of each church member,
please help, don’t wait to be asked.”
Over the 40 years of reports, the name Joseph C. Poruban
appeared every year at the end of each of his reports. Joe
gave credit to many of the tireless workers in his reports, but
very rarely described what he was doing. But Joe was doing
EVERYTHING! He was in church just about every Sunday,
except for the occasional vacation. He was present at every church
meeting (committees, consistory, etc.), at every event (including
Kolbász making, fair or flea markets and special affairs), and
on the church property just about every day of the week. We
estimated the Joseph was on the church grounds about 14,400
days in the past 40 years, scraped and painted enough to cover
36 houses in the greater Bridgeport area, cleaned enough to open
his own Merry Maids service, changed about 1265 light bulbs,
replaced about 49 light fixtures, and plugged about 126 plumbing
leaks. But most of all, Joseph greeted faithfully every Sunday
at his post at the entrance of the church everyone that entered.
There he gave out about 324,800 hugs, kisses and handshakes to
all the members and friends who entered.
On Sunday, about 120 members of the congregation, family
and friends gathered to celebrate. The program included tributes
and messages by many with great appreciation for the loyal and
dedicated work of Joseph during his 40 years as Chief Elder.
Many also express well wishes for his upcoming 80th birthday
on March 19th. A Certificate of Recognition was present by Rt.
Rev. Bela Poznan, Bishop and James Ballas, Synod Presbyter
on behalf of the Calvin Synod. Prayers were offered by Bishop
Poznan, Rev. Dr. Mark Horton, pastor and Rev. John Olson,
former pastor. There were many photo memories all around the
Bessemer Center Hall to be viewed. Joseph was presented with
a chair to be placed in the church with a plaque in his honor. The
congregation also gave a package to a Broadway show, dinner
and transportation to NYC to Joseph and Barbara.
The food was a traditional Hungarian Lenten meatless lunch.
In addition to wine and cheese, káposztás tészta (cabbage &
noodles) and túrós tészta (pot cheese & noodles) were served.
The dessert was a specially made peach melba (Joe’s favorite)
sheet cake. All of the helpers, planners, workers and cooks
were thanked for the wonderful job they did in making this a
great afternoon, including Ann Ballas, Bob Mastrangelo, Marge
Kiraly, Maria Oslai, Sharyn Green, Eva Olah, Lee Wakeman,
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...Be Filled With The Holy Spirit!
"...do not get drunk with wine, for that is debauchery; but be
filled with the Holy Spirit" Ephesians 5:18
Dear Sisters and Brothers in Christ!
The Holy Spirit is the Spirit of the Father
and the Son which make the perfect unity of
the Trinity. The Spirit makes the presence of
the risen Christ a reality in the community
of faith and in the life of each individual
believer. The work of the Holy Spirit is
manifested in the life of a believer in two ways, first, what the
Spirit does in us, and second, what He does through us. Those
who are filled with the Holy Spirit experience the transforming
work of the Spirit. When it is working in us, we are connected
with the crucified Lord Jesus Christ.
What does this mean? According to the Apostle Paul, "I
have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but
Christ who lives in me; and the life I now live in the flesh I live by
faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me."
Galatians 2:20. I put my old and sinful self to death in Christ
through faith. This is a responsible act of obedience and trust that
God can revitalize my new self to the likeness of Christ. It means
that I will live my life not for myself but "I belong body and
soul, in life and in death, to my faithful Savior Jesus Christ..."
Heidelberg Catechism #1. This act of commitment is final. No

Chief Elder continued
Jackie, Victoria, and Nic Visinski, Mark Stahlhammer, Matthew
Ballas, Bette Kelemencky, Shelley Visinski, and James Ballas.
We are truly blessed and thankful to have such a loyal, dedicated,
tireless person, Joseph C. Poruban, leading our congregation.
We are very grateful and very much appreciate what Joe does
for our church day in and day out. We wish him a happy 80th
birthday! And we thank him for his 40 years as Chief Elder and
(before that) his many years of service to the Lord, Jesus Christ.
Congratulations Joe and we look forward to many more years.
Submitted by James D. Ballas, Synod Presbyter

Rev. John Olson, James Ballas, Rev. Dr. Mark Horton,
Bishop Bela Poznan and Joseph Poruban seated
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one forced me to do this, no one talked me into it, it is the work
of the Holy Spirit which convinced me of my sins and freed me
from the burdens and consequences of my sins and offered me a
new life in Christ.
First I need to empty myself before God in order to be
filled with the Holy Spirit. If we continue to live according to
the mindset and example of this world, we cannot claim that
we are crucified along with Christ. We can notice some formal
changes and results of our human efforts, but this change is not
a complete transformation. To be filled with the Holy Spirit
the life transformation must be real and complete. This means
to disassociate ourselves from Evil and the evil ways of this
world. Jesus said, "Neither is new wine put into old wineskins;
if it is, the skins burst, and the wine is spilled, and the skins are
destroyed; but new wine is put into fresh wineskins, and so both
are preserved." Matthew 9:17
It is not enough to disconnect from our sinful desires, but
we need to remain in a personal connection with Christ, the Lord
of our lives. The Spirit of God guards over this relationship with
Christ so that it will remain, grow, and be strengthened. "Be filled
with the Holy Spirit" Ephesians 5:18b
This message from the Lord is not just a Bible quote, this
speaks to you. "Do I need this?" you ask. The Lord needs you
and wants to transform your life. The Holy Spirit is working
not just in us, but also through us. God would be able to make
His miraculous works without us, but in His mercy He wants to
work through us also. He wants to use us as instruments of His
saving love. Perhaps He has every reason to ignore us, but He
does not do so. Those who are filled with the Holy Spirit become
instruments of God's work in this world. The world can recognize
the resurrected Lord Jesus Christ through the preaching of His
Word as He reigns in our lives. The love of God can come to
people through us as we know that "...the creation waits with
eager longing for the revealing of the sons of God." Romans
8:19.
Those who are filled with the Holy Spirit live in faith and
love, they love their neighbors as themselves, and the presence of
this love captures the imagination and the feelings of people and
makes them happy, too. This love originates from the Spirit of
Christ which starts where human love ends and the love of God
is poured into our hearts. If this love is real in our lives, the world
will seek the Lord, the source of this love. The love of God not
only makes us happy, but it is a saving love also.
Jesus died on the cross of Golgotha because He loved us
and gave His life for us all. With His love He wants to save those
who live in damnation. He guides us from death and damnation
to the glory of His Kingdom. There is love in you and people
are happy in your presence. That is good, but there is a need for
more. It is not enough just to be happy, but we need to guide
others to the presence of the Savior. In true Christian life, the
saving grace and love of the resurrected Christ are present and
are in action. Be obedient to the Lord that He may work in you,
then He may work through you also.
A blessed fulfillment of Pentecost to all!
Bishop Poznan
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THE PROMISE OF PENTECOST
In a few Sundays the religious calendar will turn to
Pentecost.
The word “Pentecost” designates the 50th day after
Passover, which in the Jewish religion was a Feast Day, known
as the Feast of Weeks or Feast of Harvest.
It was on this day, as we read in the Book of Acts, (chapter
2) that the Holy Spirit was poured out on 120 followers of Christ
who were gathered in the same upper room in Jerusalem where
perhaps Jesus spent His last supper with His disciples. It was on
this day that the Church was born.
The Book of Acts, that records the early life of the church
and perhaps the first sermon that Peter preached on that day,
delivers the same message that first John the Baptist, later Jesus
Himself taught about. In Peter’s sermon Acts 2:38-39 we read,
"Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus
Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive
the gift of the Holy Spirit. 39 The Promise is for you and your
children and for all who are far off-for all whom the Lord our
God will call."
In effect he said this outpouring of the Spirit is not a special
blessing for a special few in a special age. IT IS FOR ALL who
have truly repented and believed the Gospel. It is for all who
have Found Remission of Sins in the Blood of the Lamb.
The Real Question is not whether as a Christian you and I
have a right to the gift of the Holy Spirit, but whether you and
I have claimed that right and availed ourselves of this glorious
promise??? Have we all been filled with the Holy Spirit?
Many of us have allowed the Devil and some of our
religious tradition to rob us of the power of God. Religious
Tradition says the Gift of the Holy Spirit was for the Apostles,
just to get the Church started, or, just for the early church, to help
them win unbelievers to Christ.
So where do stand today? I would dare to say that there are
more unbelievers in the world today than there ever was. So we
need the power of God today as much as ever!!!
Peter said the promise is unto you –to all who were hearing
his voice, and to your children, the next generation, and to all
that are afar off – that’s throughout the ages, even unto the 21st
century – to you and to me. Even for all whom the Lord shall
call – that means for all who get saved and follow Christ. The
promise of the Holy Spirit is for all people who receive the call
to repentance.
Since God is still calling men to unto Salvation, THE
Victoria, Shelley,
Richard, Nic,
Jackie Visinski,
Mark Stahlhammer,
Joseph and
Barbara Poruban
(see article
on page 2)
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PROMISE IS FOR NOW!!!
Dr. John R. Rice, the famous fundamentalist Baptist
preacher, said, “There is an experience after salvation, called the
baptism with the Holy Ghost. But let me tell you all saved people
in my judgment do have the Holy Spirit. When someone is saved,
the Holy Spirit puts him or her into the body of Christ. But as we
see today, church attendance is down, the work of the Church
in helping the poor, or preaching the word of God and winning
souls are not what they should be. We lack the power and the
promise of that first Pentecost.
What was the Promise? – It was the pouring out of the
Holy Spirit upon all flesh, both men and women. On the day
of Pentecost, the crowd was amazed because of the miracle of
speaking the Word of God to every men in their own language.
They said, what is going on?
Peter answered, this is what was spoken by the prophet,
,Joel 28, 29 "’in the last days, God says, I will pour out my Spirit
on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young
men will see visions, your old men will dream dreams. Even on
my servants, both men and women, I will pour out my Spirit in
those days, and they will prophesy.
Who made the Promise? – God the Father made the promise
through His Son, Jesus Christ, who said to them, "Do not leave
Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you
have heard me speak about."
At Pentecost this promise was fulfilled. Ten days after
Jesus ascended into Heaven He sent the blessed promise of the
Father and those faithful ones who had obeyed and waited in the
Upper Room were filled with the Holy Spirit. Peter’s Sermon
Declared, “This is it!!!” This is the fulfillment of the promise!
The Biblical Record in the Book of Acts indicates that
Mary, the Mother of Jesus, the disciples, and other women and
brethren received this promise of the Father.
Acts Chapter 8 tells about a revival in Samaria where the
word of God was preached and many believed and were baptized.
Later the Apostles laid hands on them and they received the Holy
Spirit.
In Acts 9 we read about Saul of Tarsus, and how he was
saved on the road to Damascus, and how he was directed to meet
three days later Ananias who laid hands on him and prayed for
him to be filled with the Holy Spirit.
In Acts 10 we read about Cornelius and his whole household
who sat and listened as Peter preached the Gospel unto them.
While he was preaching, “the Holy Ghost fell on all them which
heard the Word.” V. 45, “…on the Gentiles also was poured out
the Gift of the Holy Ghost.”
In Acts 19, Paul found certain disciples in Ephesus who
didn’t know anything about the Holy Spirit. Paul laid hands on
them and they were filled with the Holy Spirit.
What about you? Have you appropriated the promise?
Have you truly experienced the power Pentecost?
Have you ever received the Gift of the Holy Ghost?
Remember what Peter said; “The Promise is for you”
Let us not be satisfied until we receive the promise.
Let us reach out with arms open wide in faith, and say, Lord, I
take what you give, fill me with the Holy Spirit!
SMT
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The Struggle and Triumph
of the Spirit
Text: Romans  8:14-23, especially v. 22
On the holy Island of Iona, off the west coast of Scotland,
stands the Iona Abbey. In the midst of the Abbey cloister stands
a bronze sculpture, depicting chaotic matter rising up to beautiful
form. Over the sculpture hovers a bronze dove. The artist has
made visible the struggle and triumph of the Spirit of God.
The Hebrews had a name: Ruach. The Greeks had a name:
Pneuma. In English: Spirit.
The Holy Scriptures exude the presence of the divine
Spirit.
In the first creation story we hear, “The earth was a formless
void and darkness covered the face of the deep, while a wind
[ruach] from God swept over the face of the waters. (Genesis 1:2)
In the second creation story we read, “And the Lord God
formed man from the dust of the ground and breathed into his
nostrils the breath of life, and the man became a living being.”
(Genesis 2:7-8)
Much later we read of the prophet Ezekiel’s vision of the
valley of dry bones. The Lord God speaks, “Come from the four
winds, O breath [Spirit] and breathe upon these slain, that they
may live.” (Ezekiel 37:9)
Then the evangelist, Luke, at a moment of destiny, writes
about a Hebrew maid named Mary. She hears, “The Holy Spirit
will come upon you . . . therefore the child to be born with be
holy.” (Luke 1:35)
And we come then to the day of harvest called Pentecost.
The text says, again Luke speaking, “And suddenly from heaven
there came a sound like the rush of a violent wind . . . . All
of them were filled with the Holy Spirit, [the pneuma of God].
(Acts 2:2, 4) Later Peter interprets this striking event, from the
prophet, Joel, “In the last days, God declares, I will pour out my
Spirit [rauch, pneuma] on all flesh.” (Acts 2:17) This has been
called “the democratization of the Spirit.” The Church is born.
In a conversation between Jesus and Nicodemus, St. John
quotes Jesus, saying, “The wind [Spirit] of God blows where it
will.” (John 3:7a)
But . . . but . . . but in this world the Spirit of God faces
profound resistance. Why? Because there are other spirits
abroad antagonistic to God’s Spirit.
St. Paul puts is graphically:
“Up to the present, we know the whole created universe
groans in all its parts as if in the pangs of childbirth.” (Romans
8:22a)
The Spirit of God, always seeking to create order out of
chaos, groaned under the power of restless nature when on May
18, 1980, Mt. St. Helens blew its stack causing 50 deaths and
massive destruction.
The Spirit of God groans under the pollution human beings
distribute to air, earth and water causing crises in the planet’s
function. Example: Glacial ice, reports the journal Science,
that took at least 1,600 years to form in the Peruvian Andes, has
melted in the last 25 years.
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The Spirit of God groans under our inhuman behavior.
Recently three sixteen year old young men were arrested for the
alleged assault of an underage woman. Images of the atrocity are
said to have appeared on social media. Eight days later she took
her own life.
Against such spirits the Spirit of God strives. St. Paul says
“ . . . the whole creation has been groaning in labor pains until
now and not only the creation but we ourselves . . . but the Spirit
prays for us with signs too deep for words.” (Romans 8:22-23c,
26b)
In Pentecost we celebrate not some namby-pamby, will-ofthe-wisp spirit but rather the mighty Spirit of God abroad in the
world.
The good news of Pentecost arrives when in prayer and
struggle the Spirit helps us triumph –
when faith dispels doubt,
when devotion ousts temptation,
when faithfulness pushes out negligence,
when unity replaces discord,
when apathy gives way to enthusiasm.
In this the groan becomes a shout of joy. The travail of
childbirth becomes the glee of new life. The gibberish joy: “It’s
a girl! It’s a boy! It’s a church!”
St. Paul speaks of this triumph:
“For all who are led by the Spirit are sons and daughters of
God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into
bondage, but you have received the Spirit of adoption, whereby
you cry, ‘Abba, Father!’” (Romans 8:14-15)
See this picture:
• See Christ holding on to a rope in his nail pierced hands.
• See ourselves coming forward, along with many others,
to grab hold of that rope in order to pull with all our might and
mane. Hear the groans of those pulling toward God and the right.
• Now see ourselves as part of a long line stretching back
over centuries, pulling against evil, against violence, against all
that is mean and ugly in the world, aligning ourselves, in spite of
frailty and imperfection, with the forces of faith, hope and love.
• And as we pull we sense the Spirit of God brooding
over us and the wind of God blowing from our backs on behalf
of those who seek mercy, justice and peace. We feel ourselves
pulled forward toward the reign of God.
• And in our spirits we shout, “Hallelujah!”
• And in our hearts we say a hearty, “Amen! Amen!
Amen!”
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit,
world to its end.
Amen.
(Rev.) David B. Bowman

Live each day so that you will
neither be afraid of tomorrow
nor ashamed of yesterday!
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Christ and His Bride
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found favor with God; for having followed the Son of God
all the days of His ministry, His passion and crucifixion, His
resurrection and ascension, the Holy Lord sent the Holy Spirit to
sanctify forever the sacred union between Christ and the Church,
beginning with them. But the Church would be far bigger than
any and all of them, as they were sent into the whole world to
gather yet millions in their footsteps.
When The Two Become One

Happy Anniversary
Pentecost brings the celebration of the marriage of Jesus
Christ and His bride, the Church, when the two truly became
one. In our human relationships, God gives us an understanding
of our relationships to Him, and in our marriages we find insights
that parallel experience. As the apostle Paul writes of the union
between one man and one woman, he quotes Jesus who recalled
sacred words often repeated in Jewish rites, "For this reason a
man shall leave his father and mother and be joined to his wife,
and the two shall become one." Then Paul with the inspiration
of the Holy Spirit adds, "This is a great mystery, and I take it to
mean Christ and the church."
The wedding anniversary of the Lord and Church celebrates
a day almost 2,000 years ago, in an upper room in the holy city
Jerusalem. While the white gown of the bride implies chastity
and an expectancy then of virginity (less and less true in modern
culture), no one is without sin and lust, and therefore the Bride
of Christ was no exception. So Paul writes, "Christ loved the
church and gave himself up for her, that he might sanctify her,
having cleansed her by the washing of water with the word, that
he might present the church to himself in splendor, without spot
or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without
blemish." -(Eph. 5:25-27)
Where It All Began
As romances often begin with a glance that pleases,
Israel found favor in the sight of God, and the story of the Old
Testament narrates how they became the Chosen People. But
it tells also of the off and on behavior of this tribe and nation,
sometimes chasing after other lovers and spurning the one who
really loved her. The story is summed up by the prophet, "I will
betroth you to me forever; I will betroth you to me ... in steadfast
love and mercy.  I will betroth you to me in faithfulness; and you
shall know the Lord." (Hosea 2:19-20)
It is in the New Testament that the relationship is
increasingly intense, as God walked by the Sea of Galilee and
began to gather the Church. Beginning with two pair of brothers
He called twelve men to be the solid foundation of the Church,
with the kind of faithfulness necessary for the special relationship
with Jesus the Son of God, which would be required of every
member in the generations to follow.
Still possessing the frailties of the Israelites, these Apostles

Paul insists that we take most seriously our marital
relationship, both of the Church as a whole and of each one who
is a part as an individual, "Do you not know that your bodies
are members of Christ?" (I Corinthians 7:15ff) Elsewhere he
explains that while there is one Body and Christ is the Head, all of
the parts – like arms, eyes, ears, mouth – make up the one Body.
So each must function well for the sake of the whole (mouth must
continue to eat, eye to see danger, etc.), and he warns us, "Do
you not know that your bodies are members of Christ? Shall I
therefore take the members of Christ and make them members of
a prostitute? Never! Do you not know that he who joins himself
with a prostitute becomes one body with her? For, as it is written,
'The two shall become one flesh.' But he who is united to the Lord
becomes one spirit with him." (I Corinthians 7:15-17)
When We Marry
Just as by our marriages we can understand better the unity
of Christ and His members, it also works the other way around.
As a man and woman meet in the intimacy of deep love that
binds them ever closer day by day and year by year, so grows the
relationship of each Christian who strives to meet the Lord daily
in prayer, adoration and service. It is not the solitary intimacy
of the bedroom alone that binds a couple, but the often ordinary
times spent together at the table, sharing a household task,
loving all the other's relatives (because they do), or shopping for
groceries, her new suit or a new car.
There is no substitute for frequency and constancy in
maintaining a good marriage. A husband who spends his time
in interests (work or recreation) that leaves no time for his wife
opens the door to separation and divorce. A woman whose
romance novels satisfy her desire for intimacy opens the door to
infidelity. The apostle remarks, "The  husband should give to his
wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband.
For the wife does not rule over her own body, but the husband
does; likewise the husband does not rule over his own body, but
the wife does."  
Reflecting on these passages, and again on the words of
Paul about a good marriage, where he says, "I take it to mean
Christ and the church," we are cautioned to avoid lifestyles that
leave no time for Jesus, where our busyness distances us from
Him. Instead, we should be reminded that we need to draw closer
to Him every day. Here's where the Word of God opened before
our eyes and worship experiences every week or more often can
deepen our closeness to the Lord.
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Adam & Eve - Once More and Forever

Sunshine for Magyars?

The biblical narrative of Adam and Eve also gives us
insight into our relationship to Christ. As none of the creatures in
Eden were the kind of helper the man needed for his happiness,
God took one of his ribs and made a woman to be his lifelong
partner. So also the New Adam, firstborn of the New Creation,
was given a Bride by the Holy Spirit of God, to be the partner
of the Son of God on earth and forevermore! On Pentecost we
celebrate with boundless joy this glorious marriage of Jesus and
the Bride, by which we creatures born of woman are born again
of the Spirit unto everlasting life.

Hungarians living outside its borders may find the new
PACE resolution will open the long closed door to full rights
in neighboring countries where their historic identity has been
squelched. The tragic Trianon Treaty of 1921 separated several
million Hungarians from the land of their ancestors, where they
were compelled by discrimination to surrender their thousand
year heritage and yield to assimilation by the new majorities
where they lived.
This resolution encourages the surrounding nations to
recognize these historic ties and also to encourage the diverse
ethnic and religious groups to renew and retain the roots to their
past. Perhaps it will bring about new initiatives long sought by
Hungarians, and other groups, that often brought persecution
and imprisonment, such as has ben sought by the Rev. László
Tőkés as a member of the Parliament of the European Union.
The text of the Foreign Minister's report for Hungary
follows:

Jesus, I live to Thee, the lovliest and best;
My life in Thee, Thy life in me,
In Thy blest love I rest.
Rev. Albert W. Kovacs

Kovacs' Celebrate 60 Years

A lifetime together in the Christian ministry began on June
13, 1954, for Miss Theresa Torok and the Rev. Albert W. Kovacs,
now observing the 60th Anniversary.
They were married in the Evangelical and Reformed
Church of New Brunswick, NJ. A month earlier he had graduated
from The Theological Seminary, Lancaster, PA, and was ordained
by the Pittsburgh Synod.
After serving 36 years in Reformed churches of Penn
sylvania, they began ministry in the Hungarian Reformed Church
at Woodbridge, NJ, and later with the addition of the John Calvin
Magyar Reformed Church in Perth Amboy, NJ, retiring in 2008
as Pastor Emeritus.
But responding to the Call of the Johnstown-Windber
Hungarian Reformed Church in Pennsylvania, a new ministry
was begun the next year.
They were blessed by the Lord with two sons and a
daughter, four granddaughters and a great grandson.
The couple lives in a Bethlen retirement residence in
Ligonier, PA.

Hungary welcomes PACE resolution
on protecting national minorities
The Ministries of Foreign Affairs and Justice have
welcomed that the Parliamentary Assembly of the Council
of Europe (PACE) adopted a resolution in support of the
rights of European national minorities. The resolution and
recommendation adopted by PACE on April 8 are based on a
report by Hungarian lawmaker Ferenc Kalmár on the situation
and rights of traditional national minorities in Europe. The report
highlighted the situation of national minorities who had been
living on the same territory for centuries and share a common
identity, and underlined the importance of protecting their rights.
The statement welcomed as "highly important" from
the aspect of Hungarian communities beyond the borders
that the PACE supported regional and territorial autonomies,
acknowledging that the special status enjoyed by the regions of
several countries has brought stability and prosperity to those
regions and states. The Assembly also expressed the view that
territorial self-government arrangements can also contribute to
effectively protecting minority rights with a collective dimension
and avoiding assimilation, the ministries said.
The resolution adopted called on member states to sign and
ratify, if they have not yet done so, the Framework Convention for
the Protection of National Minorities and the European Charter
for Regional or Minority Languages as soon as possible. It also
urged member states to promote the official use of languages
spoken by traditional national minorities in the territories in
question.
The Hungarian ministries said that the documents adopted
in Strasbourg on Tuesday put principles in the focus of European
rights protection that the Hungarian government has consistently
espoused. Hungary strongly supports the assembly's position
that the protection of national minority rights helps maintain
stability as well as building a sustainable future in Europe.
(Posted by Rev. Albert W. Kovacs)
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Jesus' Ascension Is The Crown
Of His Life
Scripture reading: Acts of apostles 1:1-11. Text: “And
while they were gazing into heaven as he went, behold, two men
stood by them in white robes, and said, ‘Men of Galilee, why do
you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up
from you into heaven, will come in the same way as you saw him
go into heaven.’” Acts of apostles 1:10-11.
Again we are facing a mystery concerning the last part of
Jesus’ life for which we cannot offer any logical and scientific
explanation. For us the question is not HOW our Lord ascended
into heaven but what it means for us? May we pray that this time
three issues will shine through Christ’s departure from the earth?
As we read the Bible we learn that Jesus’ birth was not
only exceptional but His arriving on earth had heavenly origin,
therefore it was divine, mysterious and spiritual. Please read
Matthew 1:18-25, Luke 1:26-35 and Luke 2:8-14. As we follow
Christ’s life, teaching, healing, ministry and the end of his life,
we find:
- Jesus’ birth was validated by his teaching and ministry,
- His life, teaching, healing and ministry was validated by
His death on the cross,
- His sacrificial death on the cross was validated by His
glorious resurrection Easter morning, and
- His entire life – from His birth to His resurrection – was
validated by His Ascension into heaven or returning to His Father.
Our Lord predicted this about Himself: “‘I came from the Father
and have come into the world; again, I am leaving the world and
going to the Father.’” John 16:28. Also 1 Peter 3:21-22.
Enthusiastic evangelists like to preach and emphasize
the importance of repentance and being born anew. Please read
John 3:1-15. Repentance is preceded by admission of sins and
asking for forgiveness; and it is assumed that being born anew
means that one has to repudiate his/her previous worldly life. For
many this sounds too “religious.” We are considered modern and
liberated people who dislike any pressure or forceful means.
To avoid this, we should offer another way – and
basically it is the same as being born anew – namely:
“SPIRITUALIZATION OF THE WORLD.” Obviously in this
case spiritualization means being inspired by the Holy Spirit that
Jesus had promised his disciples before ascending into heaven.
Please read Acts of apostles 1:8 and Luke 24:49. We can translate
the word SPIRITUALIZATION into this expression: doing our
best to become more and more like Christ was and His apostles
were. When people are “SPIRIT DOMINATED” what is the
result: “But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience,
kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against
such there is no law. And those who belong to Christ Jesus have
crucified the flesh with its passions and desires.” Galatians 5:2223. When Jesus ascended into heaven His physical body turned
into a spiritual one, the opposite of His birth. John 1:14/a.
“And while they (who witnessed Jesus’ ascension) were
gazing into heaven as he (the Savior) went . . .” Acts of apostles
1:10/a. Here are few points; after we look into heaven obviously
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with respect to Jesus, we will be blessed with a different view, –
we look around and see the world and people with a different
approach and mind. No doubt there is much evil, suffering,
injustice, and cruelty in this world that could make one become
embittered and disgusted. However, in the midst of a storm the
slightest sunshine is the sign of hope and better future. The more
is the world submerged in human wrongdoing the more we need
the spiritualization of it. Mt. 6:10.
- We also should have an improved introspection, being
more objective impartial and unbiased about ourselves. How do I
evaluate myself and how do I compare myself to others? Most of
us think, “I happen to be just in the right middle, neither too bad
and nor too good, just at the acceptable place where I do not hurt
anybody and wish to help others.
This is the way Apostle Paul interpreted Jesus’ ascension:
“(In saying, ‘He ascended,’ what does it mean but that He had also
descended into the lower parts of the earth? He who descended is
He who also ascended far above all the heavens, that he might fill
all things.”) Ephesians 4:9-10.
Rev. Alexander Jalso



Prayer by John Calvin
THE FOUNTAIN OF LIFE
Grant, Almighty God, that since under the guidance of
thy Son we have been united together in the body of
thy Church, which has been so often scattered and torn
asunder, O grant that we may continue in the unity of
faith, and perseveringly fight against all the temptations
of this world, and never deviate from the right course,
whatever new troubles may daily arise; and though we
are exposed to many deaths, let us not be seized with
fear, such as may extinguish in our hears every hope; but
may we, on the contrary, learn to raise up our eyes and
minds and all our thoughts to thy great power, by which
thou quickenest the dead, and raisest from nothing things
which are not, so that, though we be daily exposed to
ruin, our souls may ever aspire to eternal salvation, until
thou at length really showest thyself to be the fountain of
life, when we shall enjoy that endless felicity which has
been obtained for us by the blood of thine only begotten
Son our Lord. Amen.
John Calvin (1509-1564) as collected from his
commentaries on the Minor Prophets, translated into
English in 1846 by John Owen
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HAPPINESS, LIKE MOST THINGS, COMES FROM MOTHERS
Happiness, like most things, comes from mothers.
An amniotic universe is rare.
Paradises aren't found with others,
Perhaps because we must breathe our own air.
Yet even after paradise, we find
Mothers are a bath of warm affection.
Only mothers' love is truly blind
To guarantee all errant souls protection.
However we find love, it can be only
Evanescences of memories
Retained from when we never could be lonely,
'Ere we left our mother's outsized knees.
So good it is to have that happiness
Designed to grace each subsequent caress,
All future love and joy to underlie,
Yearning backwards towards a mother's sigh.
Grandmothers are mothers who are grand,
Restoring the sense that our most precious things
Are those that do not change much over time.
No love of childhood is more sublime,
Demanding little, giving on demand,
More inclined than most to grant the wings
On which we fly off to enchanted lands.
Though grandmothers must serve as second mothers,
Helping out with young and restless hearts,
Each has all the patience wisdom brings,
Remembering our passions more than others,
Soothing us with old and well-honed arts.

The First Hungarian Reformed Church
Walton Hills, Ohio

Baptism of Levente Árpád Nagy

copyright: Nicholas Gordon
poemsforfree.mobi

ORDER BLANK – MEGRENDELŐLAP
Please send all subscription orders and address changes to:

Baptism of Sophia Janosik

Wilburn A. Roby Jr.
264 Old Plank Rd.
Butler, PA 16002
e-mail: warajr@embarqmail.com
Please enter my subscription for the Calvin Synod Herald.
Megrendelem a Reformátusok lapját.
( ) for one year or ____ years ($15.00 per year)
( ) egy évre vagy ____ évre ($15.00 évente)
Payment enclosed / Előfizetés mellékelve $ ___________
( ) Renewal
( ) New Subscription
( ) Change of address only — (Please attach old label)
Name.......................................................................................
Address....................................................................................
City, State, Zip........................................................................

Paprika Ball in Cleveland, OH – from left to right:
Mr. Richard Sarosi; Mrs. Caroline Lanzara;
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai and Beata Krasznai
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CALVIN SYNOD
CONFERENCE of the
UNITED CHURCH OF CHRIST
Rev. Stefan M. Torok
General Secretary
94 N. James Street, Woodbridge, N.J. 07095
Phone: (732) 634-1751
Email: revtorok@comcast.net
CALL TO ANNUAL MEETING
THE SEVENTY-SIXTH ANNUAL MEETING
of the
CALVIN SYNOD CONFERENCE
of the
UNITED CHURCH OF CHRIST
MAY 13 – 16, 2014
LIGONIER, PENNSYLVANIA
The SEVENTY-SIXTH ANNUAL MEETING
of the CALVIN SYNOD CONFERENCE
of the UNITED CHURCH OF CHRIST will be held from
Tuesday, May 13th through Friday, May 16th, 2014.
The Annual Meeting will open with a Service of Worship
and Holy Communion on May 13th at 9:00 a.m.
at the Bethlen Home Chapel in Ligonier.

Subsequent sessions will be held at the Ramada Inn, Ligonier.
We will close with a Worship Service at noon
on Friday, May 16th.
The attendance of every elected pastor serving a Calvin Synod
congregation is expected, unless excused.
Each member congregation is expected to send an official
Lay Delegate, and may also send an Alternate Delegate.
The attendance of every Ordained Minister with Standing in
Calvin Synod is also expected.
Your fellow servant in Christ,
Rev. Stefan M. Torok, General Secretary
Rt. Rev. Bela Poznan
Bishop
79 Birchwood Drive
Fairfield CT 06824
203-259-6392
Belapoznan@aol.com

Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai
Auxiliary Bishop
7632 Meadow Brooke Way
Northfield Center, OH 44067
440-221-5334
revkrasznai@gmail.com

Rev. Viktor Toth
Synod Treasurer
3220 Merril Dr.
Torrance, CA 90503
310-533-9788
revtoth@gmail.com

Mr. James Ballas
Synod Presbyter
2 Spruce Hill Road
Shelton, CT 06484
203-929-9425
jamesballas@att.net

Calvin Synod Homeland and Overseas Mission
Jesus says: “Give, and it will be given to you. A good measure, pressed
down, shaken together and running over, will be poured into your lap.
For with the measure you use, it will be measured to you” (Luke 6:38
NIV).
In this Bible verse Jesus teaches us specifically how to live a life
of stewardship. Stewardship means managing the resources wisely that
God has given you and me. According to Christ’s teaching, being good
stewards of God needs to be our lifestyle. Three different times, in Luke
chapter 6, Jesus said that if we don’t make our own lifestyle of giving,
sharing, and loving there is nothing that separates us from the sinners
and the world (v. 32-34). Let us follow our Savior Jesus Christ who
modeled this lifestyle for us. We will reap many benefits and blessings
by living a life of stewardship.
May God bless us in our Christian calling of being good stewards.

USA
1. We encourage our congregations' youngsters to attend the annual Calvin Synod Summer Youth Camp.
2. Support the Bethlen Communities Heritage Center Museum
and Archives.
TRANSYLVANIA
1. The Szekely Miko Reformed High School in Sepsiszentgyorgy
is asking financial support for their school.
2.The Backamadarasi Kiss Gergely Reformed High School in
Székelyudvarhely is asking financial support for their school.
3. To support the widow of Rev. Jeno Katona and his family.
4. Fund Reformed schools and help poor people in Transylvania
via Transylvania Reformed Assistance Committee (TRAC).
5. Ms. Gabriella Nádas – Donate to School Fund in Kolozsvár.
6. Fund charitable and mission work as requested by Rt. Rev.
István Csűri in Nagyvárad.
7. Fund request by principal Zsolt Tőkés to support the school in
Székelyudvarhely.
8. The Hungarian Reformed Church of Nagykároly-Kertváros
(Carei) in Transylvania is asking for donations for their construction project of a new church building and parsonage. Further info
available at the following website: http://kertvaros.freewb.hu/
9. The Székelyudvarhely Reformed High School in Transylvania
is asking for for donations for their school building's roof.
UKRAINE
1. Support the Good Samaritan Orphanage and School in Nagydobrony in their mission work.
2. Support the food pantry named Crumbs for Lazarus to feed the
hungry in Csap as requested by Rev. János Balogh.
Please send donations to the Calvin Synod Treasurer:
Rev. Viktor Toth
3220 Merril Drive Apt. 37 • Torrance, CA 90503
Tel.: 714-333-5300 – When sending your donation, please write
the name of the Mission in the Memo section of your check.
For more information please contact:
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai, Homeland and Overseas Mission
Coordinator, 14530 Alexander Road, Walton Hills, OH 44146.
Email: revkrasznai@gmail.com –Tel.: 440-221-5334.
May God bless you for your kindness and generosity!

AMERIKAI MAGYAR
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Teljesedjetek Be Szentlélekkel
"És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van:
hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel." Efézusi levél 5:18
Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
A Szentlélek az Atyának és a Fiúnak Lelke,
a Szentháromság csodálatos egységében. A
Szentlélek teszi jelenvalóvá a feltámadott
Krisztust a közösségben és az egyes hívő
ember életében is. A Szentlélek munkája
a hívő ember életében a következőképpen
mutatkozik meg: az egyik az, amit bennünk végez el, a mások
pedig, az, amit rajtunk keresztül. Aki beteljesedik Szentlélekkel,
megismeri a Szentlélek átformáló munkáját és erejét. Amikor
bennünk munkálkodik, közösségbe von minket a megfeszített
Krisztussal. Mit jelent ez? Pál apostol szerint azt jelenti, hogy:
"Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek
éljek. Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé
nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most
testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett
engem és önmagát adta érettem."Gal 2,19-20 A régi, bűnös
életemet a Krisztusban és az áldozatában való hit alapján halálba
adtam. Ezt én felelősen tettem. Döntést hoztam abban, hogy
elkötelezve kiszolgáltatom magam az Úrnak, Neki adom az
egész életemet végérvényesen. Én döntöttem így, nem mások
beszéltek rá. A Szentlélek megtisztította elmémet, hogy önként,
szeretetből halálba adjam magam, hogy új életet ajándékozzon
nekem és betölthessen a Szentlélek Isten. Ha továbbra is a világ
gondolkodásmódja szerint élünk, akkor még nem mondhatjuk
el magunkról, hogy már Krisztussal együtt megfeszíttettünk.
Észrevehetünk magunkon sok formális változást, de nem döntő
és gyökeres változást! A Szentlélekkel való beteljesedés feltétele
azonban a gyökeres változás, a teljes szakítás a Gonosszal, a
világ gonosz, ördögi módszereivel. Jézus mondta: "Új bort sem
töltenek, ó tömlőkbe máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és
a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe
töltik, és mindkettő megmarad." Máté 9,17
Nem elég azonban csak szakítani a bűnös vágyakkal,
hanem az Úrral személyes kapcsolatban is kell maradnunk. A
Szentlélek őrködik azon, hogy megmaradjon ez a kapcsolat, sőt
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erősíti a Jézus Krisztussal és az Ő népével való közösségünket.
Teljesedjetek be Szentlélekkel! Ez az Úr üzenete, nemcsak egy
bibliai idézet. Ez neked szól. Szükséged van rá. Mert az Úrnak is
szüksége van rád. A Szentlélek nemcsak bennünk munkálkodik,
hanem rajtunk keresztül is. Az Úr tudna csodálatos munkát
végezni nélkülünk is, de minket akar eszközül munkájában
felhasználni. Talán minden oka megvan arra, hogy mellőzzön
minket, de nem ezt teszi. Aki beteljesedik Szentlélekkel, az az Úr
eszközévé válik. Rajtunk keresztül ismeri meg a világ az élő és
feltámadott Jézus Krisztust. Rajtunk keresztül érkezik hozzájuk
az a szeretet, melyre sóvárognak. A Szentlélekkel betöltött ember
szeretetben él, szereti a környezetében lévőket, s ez a szeretet
megfogja és boldoggá teszi az embereket.
Ez a szeretet pedig a Krisztus Lelkéből származik, mely ott
kezdődik, ahol az emberi szeretet véget ér, ahol az elfogy. Ha ez
a szeretet működik bennünk, akkor a világ keresni fogja az Urat.
Az Úr szeretete azonban nemcsak boldoggá tevő szeretet, hanem
megmentő szeretet is. Jézus Krisztus szeretetből halt meg értünk
a Golgota keresztfáján. Szeretetből akarja megmenteni azokat,
akik még a kárhozatban élnek-vannak. Szeretetből ment meg
minket a halál birodalmából és üdvözít, bevisz az ő országába.
Úgy érzed, van benned szeretet és boldogok körülötted az
emberek! Ez nagyon jó, de önmagában kevés! Miért? Mert
nem elég csak boldoggá tenni az embereket. Többről van szó.
El kell vezetni őket az Üdvözítőhöz is. Akkor élsz teljes életet,
ha működik benned a Feltámadott Krisztus megmentő szeretete
is: a szívedben, az otthonodban, az egyházban ott ahol élsz.
Engedj az Úrnak, hogy munkálkodjon benned, hogy aztán
munkálkodhasson rajtad keresztül is!
Áldott pünkösdöt kíván
Poznán Béla, püspök
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Gyülekezeti hírek
LELKIPÁSZTOR NÉLKÜLI GYÜLEKEZETEK:
		
		
		
		

• Beaver Falls, PA
• Columbus, OH
• Dayton, OH
• Kalamazoo, MI

Érdeklődő lelkipásztorok vegyék fel a kapcsolatot
a püspöki irodával: Rt. Rev. Poznán Béla püspök
79 Birchwood Drive • Fairfield, CT 06430 • 203-259-6392
Tavaszi divatbemutató

Magyar kisiskolások

The Hungarian Reformed Church in Hungarian Village,
Columbus, OH – 365 E. Woodrow, corner of Washington,
between S. High/23 & Parsons. UPCOMING EVENTS:
June 8, Sunday – 11:15 Soups served; 11:40 Two Life Stories
of Local Hungarians. Rosalie Rinehart was "born in the USA
with Magyar parts" and Ildiko Temesvary was born in Budapest
and became a DP in 1944.
July 19, Saturday – A Taste of Hungary Festival. – Enjoy Ma
gyar food, music and at 3 PM the Dayton Dancers. Face painting
for kids and Hungarian Village T-shirts for sale. For more info
contact Erzsi at 614-738-4415. Also see: www. HungarianRefor
medChurchOfColumbusOh.org
Passaic, NJ
Május 11 – Anyák napja
Május 13,14,15 – Zsinati gyülés
Június 1 – Kínai vásár
Június 8 – Pünkösd
Június 29 – Piknik

Kálvin Zsinat bel- és külmisszió

Március 15 – a szobornál

New York, 2014. március 13. Dán Károly nagykövet, New York-i
főkonzul fogadta a katolikus és református egyházi vezetőket

1. Az „Irgalmas Szamaritánus” árvaháznak és iskolának Nagy
dobronyban, Kárpátalján – folyamatos segítség.
2. Csap (Kárpátalja) a „Morzsákat Lázárnak” ingyenkonyha támogatására segítséget kér Balogh János lelkipásztor.
3. Nagyvárad – Ft. Csűri István segély kérése az egészségház
számára.
4. Nádas Gabriella – Iskola alap.
5. Tőkés Zsolt igazgató kérése a székelyudvarhelyi kollégium
tető fedésére.
6. A Ligonier-i Bethlen Közösség megsegítésére.
7. A Nagykároly-Kertvárosi (Erdély) Református Egyházközség
új templom és parókia építéséhez kér segítséget. Bővebb infor
máció elérhető: http://kertvaros.freewb.hu/
8. A Székelyudvarhelyi (Erdély) Református High School kér
segítséget az iskola épület tető javítására.
Kérjük ezekre a célokra szíves anyagi támogatásukat!
További támogatás kérésükkel forduljanak:
Ft. Dr. Krasznai Csaba püspök-helyetteshez,
14530 Alexander Road, Walton Hills, OH 44146.
E-mail: revkrasznai@gmail.com Tel.: 440-221-5334
Adományaikat kérjük, szíveskedjenek elküldeni:
Rev. Viktor Toth, Treasurer
3220 Merril Drive Apt. 37 • Torrance, CA 90503
Tel.: 714-333-5300
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AZ EGYAKARAT ÁLDÁSA
Alapige: Csel. 2.r.I.
,,És mikor a pünkösd napja eljött,
mindnyájan  egyakarattal együtt valának.”
Az ember lelkének három irányú működése között
kétségkívül az akarat a legfontosabb, mert a gondolat és az
érzelem az akarat által válik tetté, lesz cselekedetté. Az értelem
és az érzelem az ember életfájában a nedvkeringés, a virág, – a
gyümölcs: az akaratnyilvánulás, a cselekedet. Minthogy pedig az
ember társas lény, jóllétére, boldogságára döntő tényező, hogy
akarata hogyan, milyen cselekedetekben nyilvánul. Ha az ember
egyedül, magányosan élő lény volna, akkor akarata, természeti
ösztönei szerint, szabadon nyilvánulhatna, ezzel nem árthatna
senkinek, cselekedetei nem is jöhetnének beszámítás alá. Ámde,
az ember társas lény, másokkal együtt kell élni s tehát akaratát,
szabadságát is korlátoznia kell. Kérdés már most, hogy mi az, ami
e korlátozást tűrhetővé, elviselhetővé, sőt boldogítóvá teheti úgy
magára az egyes emberre nézve, mint a többiekre. Alapigénkben
azt olvassuk, hogy az apostolok egyező akarattal valának együtt.
Mi indított őket egyező akaratra, mi volt az a kettős tüzes nyelv,
ami maguktartásának azt az irányt szabta, hogy többé semmitől
sem félve, bátran, ingadozás nélkül teljesítették uruknak
meghagyását. Szóval, általában véve, mi az, ami az embert oly
cselekedetekre indítja, amelyekből, kétségen kívül, áldás árad
mindenkinek az életére? Most, a lélek diadalának emlékünnepén,
erre a kérdésre keresem a feleletet, míg erre igyekszem, kérem
becses figyelmeteket.
I.
Mikor feltesszük magunknak a kérdést: mi az, ami
akaratunkat áldásos cselekedetekre indítja, akaratlanul is előtérbe
tolul lelkünkben egy másik kérdés, nevezetesen az, hogy szokott
általában az ember akaratára irányító befolyást gyakorolni. Ezt
figyelve, kétféle okra találunk: a tekintélyre és a meggyőződésre.
A tekintély azt követeli, hogy az ember lemondva önállóságáról,
akaratát egy másik akaratnak rendelje alá s cselekedje, minden
ingadozás és habozás nélkül azt, amit az a másik akarat kíván,
követel ő tőle.
Az ember amíg kiskorú, Pál apostol szerint, tejnek italával
él, ezt a kívánságot, követelést helyénvalónak is találja minden
bírálat, ellenvetés nélkül, ámde mihelyt tudatára jut annak, hogy
ő Isten képe és hasonmása, más szóval, hogy ő értelemmel,
okossággal felruházott valóság, kinek joga van mindeneket még
Istennek mélységét is megvizsgálni, akkor bár gyöngeségének
és erői fogyatékosságának tudatában érzi annak szükségét, hogy
akaratát egy fensőbb akaratnak szolgálatába kell állítania, mégis
úgy ítél, hogy minden fenntartás nélkül ezt csak olyan tekintéllyel
szemben teheti meg, aki a tűzpróbát a lelkiismeretnek ítélőszéke
előtt is kiállja, más szóval, akinek akarata tőle csak olyan
cselekedetet követel, amelynek teljesítése neki nyugtalanságot,
benső békétlenséget nem okozhat, mert különben, kényszerből,
a félelem és rettegés hatása alatt, engedelmeskedik ugyan
annak a tekintélynek, de emellett az engedelmesség mellett,
szerencsétlennek, boldogtalannak érzi magát s gyűlölt zsarnoknak
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tartja azt, aki leigázza akaratát.
Az elmondottakból következik, hogy valóban megváltója,
szabadítója az embernek az, aki olyan tekintély uralma alá helyezi
őt, kinek akaratát a lelkiismeret is helyesli, ítélete parancsolatát
helytállónak találja. Minthogy pedig a lelkiismeret mindig csak
a jót javallja, azt helyesli, látnivaló, hogy ez a tekintély nem
lehet más csak az, aki maga a jóság, annak megtestesítője. Ez
pedig nem lehet más, csak maga az Isten. Emlékezzetek csak,
mikor egy gazdag főember Jézustól kérdezte: jó mester mit
cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem, elhárítólag
mondá, miért mondassz engem jónak, nincs senki jó, csak
egy, az Isten. Az igazi tekintély tehát nem lehet más, csak a jó
Isten. Más mindenki csak abban a mértékben, amily mértékben
megvalósul benne az isteni jóság. Ámde a tekintély csak az egyik
ok akaratunk irányításában, a másik nélkül, magában véve, nem
elég arra, hogy akartunkat áldásos cselekedetekre indítsa. Ehhez
az is szükséges, hogy az embernek meggyőződésévé is váljék
az, hogy Isten jóságos, nekünk mindenben és mindenek által
javunkat akarja. Ezt a meggyőződést megszerezni, az embernek
magáévá tenni végtelenül nehéz. Mutatja ezt a tanítványok élete.
Nézzük csak, mi történt velük.
Az evangéliumok hallgatnak arról, hogy Jézus feltá
madását követő időben mivel foglalkoztak, mit míveltek a ta
nít
vá
nyok. A negyedik evangélium említ annyit, hogy egy
alkalommal Péter kezdeményezésére, halászni mentek. Ebből
arra következtethetünk, hogy bennük nem volt készség arra, hogy
engedelmeskedjenek a Jézus meghagyásának, hogy folytassák az
ő halálával félbeszakított tudomány hirdetését, sőt inkább arra
voltak hajlandók, hogy folytassák a megélhetésüket biztosító
foglalkozásukat. Az egyik a halászatot, a másik a vámszedést,
szóval azt a munkakört, melyből őket Jézus tanítványokul elhívta.
Közönséges emberi szemmel nézve és mérlegelve, ez egész
természetesnek is tűnhetik el. Ha maga Jézus, a mester, akivel ők
össze sem hasonlíthatók, aki egy maga százszorta több, mint ők
mindnyájan, áldozatul esett, mit tehetnek ők, a parányok és miért
kockáztassák életüket? hadd vesszen a világ, ha veszni indult.
Pedig Jézusban előttük állott az igaz élet, feltámadásában és
megdicsőülésében az örök élet, a boldogság és idvesség valósága.
Az alatt a három év alatt, melyet Jézus társaságában töltöttek,
ennek az életnek a levegőjét szívták magukba, ez átalakította
gondolkozásukat, erkölcsiségüket, egész mivoltukat. És mégis
mikor Nagypénteken Mesterüket kereszten függeni látták,
korábbi felfogásuk győzedelmeskedett felettük s visszariadtak a
nyomdokába való lépéstől. Az isteni jóság, az isteni tekintély
tehát eléggé előttük volt és mégis akaratuk az ő akarata szerinti
cselekedetre csak akkor indult, mikor megdöbbenésükből,
rettegésükből felocsúdva sírt bennük a lélek, hogy oly gyengék,
bátortalanok voltak, mikor lelkiismeretük is bizonyságot tett
Jézus mellett, s ők szerencsétleneknek és boldogtalanoknak
érezték magukat, hogy lelkiismeretük ellen cselekedtek.
És amikor eljött Pünkösd ünnepe, mely őket a
törvénykiadásának nagy ünnepére Jeruzsálembe gyűjtötte,
már egyező lett akaratuk abban, hogy a világ legnagyobb
törvényadójának meghagyását követni kell, még akkor is, ha
kínszenvedés és halál lesz is érette a bér, mert az általa hirdetett
igazság mellett bizonyságot tesz a lelkiismeret is s valóság, amit
Folytatás a 14. oldalon
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Folytatás a 13. oldalról

Csókay András idegsebész levele

ő állított, hogy ő az út, élet és igazság.
Meggyőződésükké vált, hogy Jézus valóban maga az örök
jóság, örök szeretet, egy az Atyával, s boldog az ember csak
akkor lehet, ha magát Isten akaratának veti alá, - vagy, amint
ő mondotta, ha az ő eledelük is az leend, hogy a mennyei atya
akaratát cselekedjék. Így akaratuk irányításában meg volt a másik
indító ok, a meggyőződés is, s ettől fogva akaratuk nyilvánulása:
cselekedeteik áldássá lettek önmagukra és másokra nézve is. Hogy
rájuk nézve az lett, bizonyítja élettörténetük: bár az egy Jánost
kivéve, mindnyájan mártír halált szenvedtek, arról feljegyzés
sehol sincs. hogy szerencsétleneknek vagy boldogtalanoknak
érezték volna magukat, sőt dicsőségüknek tartották, hogy az
igazságért mint uruk, ők is szenvedtek. Hogy pedig áldás lett
az ők életük másokra nézve is, vajon szükség-e azt mutogatni,
ami igazán értékes ebben a mi szegény, gyarló életünkben, azt
jórészben azoknak a hőslelkű, buzgó apostoloknak a Jézus
mellett való törhetetlen bizonyságtételüknek köszönhetjük.
Tovább fejtegetni a kérdést feleslegesnek tartom. Arra,
hogy mi az, ami az ember akaratát úgy indítja, hogy abból olyan
cselekedetek származzanak, melyekből kétségkívül áldás fakad
mindenki számára, – a feleletet az elmondottakból levonhatjuk:
és ez az, hogy akaratunk irányítója gyanánt egyedüli tekintélynek
Istent ismerjük el, abban a meggyőződésben, hogy ő maga az örök
jóság, örök szeretet, aki mindenekben és mindenek által javunkat
akarja. Ettől a tudattól vezéreltetve, akaratunk nyilvánulása:
cselekedeteink áldásosak lesznek magunkra és másokra nézve
egyaránt, nekünk, bármi körülmények között, biztosítják a
lelki békét, a nyugalmat, másoknak pedig a segíteni készséget
és jóakaratot, mert lelkünknek egyetlen egy törvénye lesz, az
amit idvezítőnk így jelzett: ,,szeresd Istent teljes szívedből,
teljes lelkedből, minden erődből és szeresd felebarátodat, mint
önmagadat.” Ámen.
Vásárhelyi Boldizsár, Ref. lelkész

Az emberi agy is csak egy kivitelező szerv igaz, a
leg
magasabb szinten differenciált. Olyan, mint az autó
kormánykereke. Ahogy a kormányos is a kormánykerék mögött
ül, az emberi személy lényege is az agy mögött van. Tehát
szabad akaratunk nem az agyunkban van, de azt az agyunk
segítségével közöljük. Tehát, az emberi személy lényege nem
csak az agyban van. A lelkiismeret nem az agyban van. A szeretet
a megbocsátás nem az agyban van, ahogy az Isten-kapcsolatunk
sem. Ezt Szentágothai professzor el is mondta a 70-es években
az orvostanhallgatóknak. Azok átmentek a bölcsészkarra és
elmondták Lukács György marxista esztéta professzornak.
Lukács azt mondta: igaza van Szentágothainak, de ezt ne nagyon
hangoztassák. Így szól a legenda.
Az, hogy nem valamik vagyunk, hanem valakik, nem csak
az agyunktól függ. Hát akkor mitől?
Erre eddig egyetlen valaki tudott tökéletes választ adni, a
megfeszített majd feltámadt Krisztus.
Vagy elfogadjuk, vagy nem; ez már a szabad akaratunktól
függ. Ha nem, akkor elkezdünk csúszkálni a saját magunk által
gyártott jégen. Ezt teszi Európa. Kitalálta magának az emberiség
történetének legveszélyesebb vallását, aminek a lényege az,
hogy az ember az Isten, és a tágabb értelemben vett tudományon
(amibe a politika tudománya is beletartozik) keresztül uralni tudja
a problémákat. Kimaradt az EU alkotmányból a kereszténységre
való hivatkozás, benne maradt viszont a görög-római kultúrára
való hivatkozás, sőt a felvilágosodásra is.
Jó példát hallottam egy templomi prédikációban a Mária
rádióban, kicsit kiegészítve közvetítem a gondolatot.
Ha idejönne egy marslakó és körbenézne, nyilván
megkérdezné, hogy miért írtok ti 2013-at. Mondanánk, mert 2013
évvel vagyunk Krisztus után és ehhez igazítjuk az időszámítást.
Aztán megkérdezné, hogy miért a vasárnap a pihenő
ünnepetek.
Megmondanánk neki, hogy akkor volt a feltámadás és
ezt ünnepeljük. Ezt az orosz nyelv szépen megőrizte, mert a
vasárnap voszkreszenyie szó feltámadást jelent. Tehát amikor
Brezsnyev azt mondta, hogy vasárnap találkozunk a Vörös Téren
a díszszemlén, akkor azt mondta, hogy a feltámadás napján
találkozunk ott.
Aztán megkérdezné a Marslakó, hogy mutassátok a szép
épületeiteket Európában, és mi elsődlegesen megmutatnánk a
templomokat a kölni, firenzei, milánói és természetesen a római
bazilikát, a párizsi Notre Dame-ot.
Kérdezné tovább a kultúrát: festészet, szobrászat és mi
mutatnánk Michelangelo, Leonardo, Rembrandt, Giotto, Tiziano
és a mi Munkácsynk trilógiáját; mindegyik keresztény ihletésű
mű.
Aztán kérdezné: a fantasztikus tudományos eredményeitek
hogyan lettek és mi idéznénk Einsteint; a tudomány vallás nélkül
sánta, a vallás tudomány nélkül vak,
Max Planckot és Heisenberget; amikor az első kortyot
kiiszod a tudás poharából, könnyen ateistává válsz, de a végén
mindig ott vár Isten, vagy Pascalt, de a mi Neumann Jánosunkat
is, akit a tudósok az emberiség eddig élt legnagyobb géniuszának
tartanak, nagyobbnak, mint Einsteint. Ő igazi matematikus

Petőfi Sándor

FÜSTBEMENT TERV
Egész uton - hazafelé Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?
Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.
S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.
S a kis szobába toppanék...
Röpűlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.
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módon közelítette meg a hitét, de logikus és helytálló: ha úgy
élek, mint Krisztus tanácsolja, abból bajom nem lehet, akkor
sem, ha nem igaz a feltámadás, de ha igaz és nem úgy élek, ahogy
az evangélium tanítja, abból óriási nagy bajom lehet.
Szóval mindezek után a marslakó azt kérdezné:
szerencsétlen európaiak nektek teljesen elment az eszetek?
És ha azt is hozzáadnánk, hogy az összes európai
jogrendszer, alkotmány a keresztény tanokra épülve született
meg, végképp csodálkozna.
Arra már csak megdöbbenten legyintene, hogy egyetlen
vallás hirdeti alapelvként a cselekvő felebaráti szeretetet: és ez a
kereszténység.
Az iszlám a feltétlen engedelmességet, a buddhizmus a
belső kiüresítést; a hinduizmus a szánakozásig ugyan eljut, de
aktív cselekvő szeretetre képtelen. Ehhez Teréz anyának kellett
elmenni Indiába, hogy megmutassa.
Ezzel szembe menve a kis Magyarország létrehozott egy
olyan alkotmányt, amiben Istent meg meri említeni, a családot
védi, a kereszténységre utalva. Ez az, ami nem tetszik bennünk a
fejlett nyugatnak.
Az EU még nem tért le a fogyasztásban való tobzódás
bűvöletéből az élvezetek halmozásáról. Súlyos dolog a
szenvedélybetegség. Egy narkós vagy alkoholista mindenre
képes, hogy megszerezze az aznapi adagot. Igaz ez nagyobb
léptékekben is. Tehát a súlyos szenvedélybeteg nyugat, a
fogyasztási mániájában kénytelen minket is, és akit lehet,
kizsákmányolni, hogy legyen még fogyasztani valója.
Az elmúlt 3 évben óriási dolog történt: ezzel az árral
szembe fordult a népünk, országunk. Ha csak ennyi történt volna,
az már az elmúlt évszázadok egyik legnagyobb sikere 56-on
kívül, folytatnunk kell, hogy rajtunk keresztül térjen meg Európa
újra a gyökereihez, a kereszténységhez. Ne hallgassunk azokra a
hazudozókra, akik újra csatlóssá akarnak tenni minket.
Istennek jó a humora. 1955. december 8-án szavazták meg
egyhangúlag az EU zászlót: a Szeplőtelen fogantatás napján, a
101 beérkezett pályázatból. Kikötés volt, hogy nem lehet sem
politikai, sem vallási utalás a zászlóban. – A kék a Szűzanya
színe, a 12 csillag a Jelenések könyvéből a napba öltözött asszony
fejét díszíti. A szavazók egyike sem gondolt erre.
Isten szerencsére nem fáradt bele a megbocsátásba, sajnos
mi fáradunk bele sokszor a bocsánatkérésbe mondta Ferenc pápa
nemrégiben.
Ne adjuk fel, ne fáradjunk és a jó úton haladó hazánk
tovább fog emelkedni.
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KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Kapcsolattartó: Lendvai-Lintner Imre
lendvaimre@aol.com
Kaliforniai Cserkészvezetői Értekezlet
Hol vagyunk és hova tartunk
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ)
hagyományos évi kaliforniai tiszti értekezletét 2014. március
1-én és 2-án tartottuk meg a San Francisco közeli Woodside
Priory-ben, a bencések patinás gimnáziumában.
A hat kaliforniai és az újonnan alakuló Las Vegas-i
cserkészcsapatok vezetői összejöttek megoldásokat keresni
az időszerű gondjaikra és meghallgatni a KMCSSZ elnökének
beszámolóját a magyar cserkészet helyzetéről szerte a világban.
Nemrég Las Vegas, Nevadában, Portland, Oregonban
és Phoenix, Arizonában indult be a cserkészet. Munkájukról a
beszámolót a már működő csapatok lelkesedéssel hallgatták, és
a segítségüket is felajánlották. Utána a 2015-ben rendezendő
Jubileumi Nagytábor előzetes terveiröl hallottak a résztvevők.
Ezt követte egy hosszabb elemzés az esetleges kihívá
sokról, amelyeket az USA keleti partján rendezendő tábor
jelenthet. Különösen nagy gond a cserkészek utiköltségeinek
megteremtése. A „hogyan segíthet a cserkészetünkben (és hogyan
árthat) a (legújabb) technológia” vitája általános bekapcsolódást
és pezsgő véleménycserét hozott. Minthogy a a résztvevők az
érettebb korosztályhoz (olvasd 25-ön felüli) tartoztak, nagy
volt az érdeklődés a Pinterest, Tweeter és más, a fiataloknál
használatban lévő társadalmi kapcsolattartó programok iránt.
Ebből átívelt a beszélgetés a tiszti értekezletek vonzóhatására
és arra, hogy ezt miként lehetne erősíteni, különösen a fiatalabb
vezetők körében.
Köszönjük a bencés perjelség és a San Francisco-i csapatok
vendégszeretetét! Találkozunk újra 2015 első negyedévében Los
Angelesben.
A KMCSSZ Sajtószolgálata
További információért, kérjük, forduljon a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség sajtóirodájához:
2208 Gates Court, Morris Plains, NJ 07950, U.S.A.
Tel: (+1-703) 424-6755
Internetes honlapunk: http://www.kmcssz.org
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450 éve hunyt el Kálvin János
1564. május 24. Ezen a napon – pontosan négyszázötven
évvel ezelőtt – hunyt el Genf reformátora, Kálvin János. Jelen
írásunkkal rá szeretnénk emlékezni, ugyanis személyében
,,mindannyiunknak lelki szülőt, fáradhatatlan kutató és fele
lősséggel oktató professzort, kézen fogva vezető barátot aján
dékozott az Úr.” Életrajzát már sokan megírták, életútjának
ismertetésével nem kívánjuk szaporítani a szót. Csupán vázla
tosan felelevenítjük: milyen körülmények között élt, milyen
hatások érhették és formálhatták jellemét, gondolkodásmódját.
Ifjúkora és tanulmányai (1509-1533)
1509. július 10-én látta meg a napvilágot Noyonban, az
észak-franciaországi Pikárdia tartomány püspöki városában.
Apja Gérard Cauvin püspöki titkár és jogtanácsos, anyja pedig
Jeanne Lefranc. A későbbi reformátor a Cauvin (vagy Chauvin)
nevet Calvin vagy Calvinus latinosított formában használta.
Édesanyja, aki buzgó vallásos asszony volt, korán meghalt,
édesapja pedig mindent megtett gyermekei nevelése érdekében:
a papi pályára szánt János fia számára egyre tehetősebb parókiák
javadalmait szerezte meg, és így 1523-tól (mások szerint már
1521-től) a fiatal Kálvin Párizsban tanulhatott.
A hagyomány szerint Kálvin a College de La Marche
diákjaként kezdte meg párizsi egyetemi tanulmányait. A College
de La Marche minden valószínűség szerint azért került bele a
Kálvin-életrajzokba, mert Kálvin említi ugyan, hogy párizsi
tanulmányai kezdetén Mathurin Cordier volt az oktatója, arról
azonban egyáltalán nem beszél, hogy melyik kollégiumban.
Cordier pedig – az akkori gyakorlattal összhangban – egyidejűleg
legalább hat college de plein exercise (bentlakásos kollégium)
alkalmazásában állott, többek között a Rheims, Lisieux, Navarre,
de La Marche és Sainte-Barbe kollégiumokban egyaránt
tanított. Elsődleges igazoló dokumentumok híján ésszerűnek
tűnik elfogadnunk McGrath javaslatát: Kálvin, mielőtt a College
de Montaigu hivatalos tagja lett volna, vagy a La Marcheban, vagy a Szinte-Barbe-ban hallgatta Cordier latinóráit,
anélkül, hogy hivatalosa bármelyiknek is tagja lett volna. Az
előkészítő nyelvkurzus időtartamát illetően nincs konszenzus
a kutatók között: némelyek alig pár hónapról beszélnek, míg
mások egy teljes tanévről. Mi Marc Vial feltételezését tartjuk a
legelfogadhatóbbnak, aki szerint Kálvin egy teljes tanévet töltött
Cordier irányítása alatt. Néhány évtized múlva a következő
szavakkal méltatja mesterét a hálás tanítvány:
Az az igazság, hogy Önnek is része van tevékenységemben,
hiszen midőn tanulmányaimat megkezdtem az Ön vezetése és
irányítása alatt, akkor jutottam el odáig, hogy némileg hasznára
lehessek Isten egyházának. Mikor apám Párizsba küldött, mint
ifjú gyermeket, aki alig tudott valamicskét a latin nyelvből, Isten
úgy akarta, hogy kevés idő múlva Ön legyen az oktatóm, aki
olyan jól vezetett rá a tanulás igazi és egyenes útjára, hogy annak
később is nagy hasznát vettem. […] mindamellett az az oktatás és
irányítás, amelyet Öntől kaptam, azóta is olyan jó szolgálatokat
tett, hogy őszintén bevallom és elismerem: minden későbbi
sikerem és előrehaladásom Önnek köszönhetem.
Jean Cordier megállapítása, amellyel Kálvin vissza
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emlékezését értékeli, a kutatók egybehangzó véleményét tükrözi:
egyfelől a latin nyelv használatát. másfelől a tanulás módszertanát
Kálvin Cordier vezetése alatt sajátította el. Más kutatók azonban
arra is rámutatnak, hogy Cordier irányítása alatt a diákok nem
csupán a latin nyelv könnyed és elegáns használatát sajátíthatták
el, hanem a devotio moderna elkötelezett híveként a hírneves
arra is törekedett, hogy tanítványai megismerjék, megszeressék,
és kitartó hűséggel kövessék Krisztust.
Kálvin tehát egy meglehetősen rövid időtartamú, Cordier
irányítása alatt eltöltött latin nyelvű előképzést követően
lett a a College de Montaigu diákja. Előre kell bocsátanunk
azonban, hogy a College de Montaigu-ben eltöltött évek alatt a
fiatal Kálvin nem teológiai, hanem bölcsészeti tanulmányokat
folytatott, amelyek elvégzése után jelentkezhetett a teológiai,
jogi vagy orvosi fakultások valamelyikére. Az viszont nem
kizárt, sőt szinte biztosra vehető, hogy a bölcsészeti oktatásnak
voltak teológiai aspektusai is.
Kik voltak Kálvin tanárai? Milyen ,,tankönyvek” alap
ján és mit tanult tőlük? E téren is csak feltételezésekre támasz
kodhatunk. Bár mindenképpen érdekes és hasznos volna lehető
leg elsődleges források alapján megállapítani, hogy kik voltak
Kálvin tanítómesterei, és főként, hogy mit tanult tőlük, források
hiányában viszont ésszerűbbnek tartjuk elfogadni McGrath
kiegyensúlyozott véleményét, aki azt javasolja, hogy a személyek
kutatása helyett helyénvalóbb azokra a szellemtörténeti
irányzatokra figyelni, amelyek a 16. század elején jelen voltak
a párizsi egyetemen, és bizonyíthatóan rányomták bélyegüket
Kálvin kialakulóban lévő gondolkodásmódjára. McGrath három
fő irányzatot jelöl meg, amelyeknek nyomai – véleménye szerint
– Kálvin későbbi munkásságában kimutathatóak, és a College
de Montaigu-ben eltöltött időszakra vezethetők vissza: a via
modena, a schola Augustiniana moderna, illetve az időközben
Párizsba is elérkezett lutheri eszmék.
Kálvin tanulótársai közül kiemelkedik tehetségével,
szorgalmával, emlékezőképességével. Nem csupán tanulótársai
fegyelmezetlenségét és züllöttségét ítélte meg módfelett szigo
rúan – erre utal diákkori beceneve is: accusaticus,– hanem ön
ma
gával szemben is nagyon szigorú erkölcsi és tanulásbeli
követelményeket támasztott. A de La Marche és a Montaigu
kollégiumokban eltöltött időszak után, 1527-28 fordulóján eljut
a teológiai tanulmányokat előkészítő filozófiai tanulmányok
végére. 1528-ban azonban édesapjának súlyos nézeteltérései
támadtak a püspökkel, és úgy vélte: fia jövője biztosabb a jogi
pályán. Így Kálvin – az atyai kívánságnak megfelelően – a
teológiai tanulmányok elkezdése helyett előbb az orléansi, majd
a bourgesi jogakadémiára iratkozik. Miután megszerezte a jogi
diplomát és a doktori címet, valamint édesapja is meghalt –
pályaválasztását nem kötötte többé szülői kívánság. 1531-ben
visszatér Párizsba, hogy a klasszikus irodalom ismeretében
gyarapítsa tudását. Itt azonban nemcsak tanulmányait folytatja,
hanem csatlakozik a titokban működő, újonnan alakult evangé
liumi gyülekezethez, azonban reformátori hangját még nem hal
latja. Ebben az időszakban jelenik meg első humanista jellegű
munkája: kommentár Seneca Dr clementia című művéhez,
amelyben azt ajánlja az olvasónak, hogy a másképp gondolkodók
irányába elvakult üldözés helyett inkább türelmet és megértést
tanúsítson.
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VAJÚDÓ IDŐK KÜSZÖBÉN
Folytatás múlt számunkból
Valami húsz-harminc fekete hajú román ember ott
maradt a templom előtt. Hiába húzta őket a sekrestyés, nem
akartak bemenni. Mikor a plébániáról kijött egy tiszt a püspöki
bandériumból s utána négy katona, a románok megrebbentek,
a katonák néhányat tuszkolni kezdtek a templom felé, azok
huzalkodtak, nagy lárma lett. A tiszt közéjük csapott, a katonák
elengedték őket, mire elcsendesedtek, s a nyitott templomajtón át
hallani lehetett a szentmise latin igéit.
Mise után kitódultak az emberek a templom elé. Az apát
a templomajtóban állva prédikálni kezdett. Az eretnekség ellen
beszélt. A pokol minden kínjával fenyegette meg a huszitákat, és
szép, mézes szavakkal hívta az igaz katholika anyaszentegyház
kebelére a schismaticus románokat.
Meg kell adni, szépen beszélt az apát. Köpcös, kövérkés,
jóindulatú arca egészen kigyulladt az igyekezettől, de hallgatói
lelkét nem tudta lángra lobbantani. Hiányzott valami belőle, ami
megbűvölő erőt adott Marchiai Jakab szavainak, s egy-egy sovány,
nélkülözésektől megnyúlt testű, égő szemű franciskánus barát
előtt térdre kényszerítette a hitetleneket és az eltévelyedetteket.
A beszéd végeztével a két pap s a hivatalos személyek
hozzáláttak a törvénytevéshez. Hosszú, festetlen asztalt hoztak
ki, mellé ült középre az apát, tőle jobbra a plébános, balra a tiszt,
a katonák a hátuk mögött alabárdjukra támaszkodva álldogáltak.
A három gazdatiszt az asztal elé állott, a jobbágyok hátrább
húzódva, falunként csoportosultak, de egy tömegben vártak.
Az asszonyok a templom lépcsőin ültek, és szakadatlanul
csárogtak. Az asztalra kihozták a protokollumokat, nagy fém
tintatartót és friss lúdtollakat.
Darócon kezdték. Vajdaházi Nagy Pál az apát elé állott.
Az apát a könyvben nézegetett, aztán kedélyes, mosolygós arcát
szigorúra igyekezve összeállítani, rászólt Nagy Pálra:
– No, számtartó uram, összgyűlt-e a decima?
– Az éppen nem, ha valami más – rekkentette oda a szót
Nagy Pál.
– Mi más? – kérdezte az apát, és mérgelődni kezdett.
– A jobbágyok – mondta, és nagy, fekete bajszát feltörölte
öklével az ajakáról.
A pórok összenéztek, és szemük villanása elárulta, hogy
Nagy Pál az ő emberük.
Egy vénasszony vincogni kezdett a templom küszöbén,
megrángatta az egyik poroszló zekéjét:
– Az aztán a zsák, amibe ezt a decimát elviszitek – s
fogatlan száját szélesre húzta a röhögés, amint a jobbágyok
tömegét mutatta.
A katona mérgesen döfött rajta egyet az alabárd nyelével,
mire a vénasszony rikácsolva visított:
– Üsd az anyádat, ördög katonája, kurafia!
Pálfia Márton, a türei pór, előfurakodott a tömegből. Két
rendes ember ki sem látszott mögüle, akkora darab ember volt.
Szörnyűt káromkodott, szidta a katonát, aki anyját
megütötte. A papok keresztet vetettek, az apát izgatottan szólt
valamit a tisztnek. Az parancsot adott a katonáknak. Két poroszló
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megkerülte az asztlat, s Pálfia Mártonnak tartott.
A vad tekintetű góliát jobbágy fejét lesunyva várta őket.
Az egyik katona megfogta a karját. Abban a pillanatban olyant
rántott rajta a pór, hogy fejjel előre lebukott a jobbágyok lábai alá.
A másik katona dárdáját a Márton mellének szegezte, az elkapta
a dárdát, s teljes erejéből odavágta az asztal mellett ülők közé.
A két katona összeakaszkodott a jobbágyokkal, a másik kettő is
előrohant, a tiszt kardot rántott, és Mártonra sújtott. Vállát érte
a vágás, második suhintásra már nem volt ideje a tisztnek, mert
a pór iszonyú erővel emelte a magasba, s fejét úgy fordította
meg a nyakán, mint egy verébfiókának, irtózat volt hallani, hogy
ropognak a csigolyák, aztán lecsapta, az szegény ott maradt a
földön, rúgott vagy kettőt, aztán nem mozdult többet e földi
életben.
Az apát felugrott, reverendáját felkapta, s rohant a
plébánia udvarára, utána a plébános. A jobbágyok dulakodtak a
katonákkal, darabokra tépték őket. Mire észrevették magukat, a
két papot dobogva vitte a ló.
Szegény Antal apát se holt, se eleven nem volt, mire
Kolozsmonostorra ért.
A jobbágyok hazarohantak, kaszákat egyenesítettek ki,
ötven-hatvan rossz alabárdokkal, kaszával, fejszével kezükben
aznap nekirontottak az első főnemesi háznak.
Szentimrére a vajdához és Fehérvárra a püspökhöz
hetek óta érkeztek hírek, hogy a pórok készülnek valamire.
Küküllő megyéből, Hunyadból lovas hírvivők érkeztek, hogy a
jobbágyok, magyarok, románok elegyesen, nem akarják többé
uraikat ismerni. Aztán Tordából, Kolozsból is hozták a zajdulás
hírét.
Csáki vajda csak megrándította a nagy, derék vállait.
– Megártott nekik a sok szent malaszt, amit püspök uramék
parancsoltak beléjük! Lássák a papok, az espánok s az urak, mit
csináljanak. Az erdélyi vajda nem arra való, hogy büdös pórokra
vigyen hadat.
A püspök sem különben. A főesperesek, esperesek, plébá
nosok szörnyű ijesztő híradásokkal jöttek eléje.
– Most lássátok, hogy viseltétek gondját az Úr szőlőjének
– és mérgesen nézett a papokra.
– Ha többet kapáltatok volna benne, nem verte volna fel a
Husz pokoli dudvája! Most békén ülhetnétek.
Az enyedi plébános előbátorkodott:
– Illusztrissime domine Episcope…
– Loquatur hungarice! – förmedt rá Lépes György. Ránézett
Kemény Detre küküllői főesperesre, az udvari káplánra, s még
utánamondta: – Magunk között vagyunk!
A kövér enyedi pap megszeppent, de már beszélni kellett:
– Nem az Úr szőlőjében van a baj, inkább a mi szőlőnkben.
Mindenki megértette, hogy akar mondani, de ki mondja
meg a püspöknek, hogy valamit engedni kéne a jobbágyoknak.
Igen sok, lehetetlen teher, hogy három esztendőről egyszerre
fizessenek tizedet ebből a rossz pénzből, a Sigmond királ
dénáraiból, minden aranyforintért ezer dénárt, holottan a régi
pénzből csak száz dénárt kellett kitenni. Hát azt ki mondja meg,
hogy mégsem istenes dolog a pórt úgy odakötni a földesurához,
mint a láncos kutyát az ólhoz, soha le nem oldani, akár gebed,
akár nem, ott kell neki maradni a láncon. Nem kell tőlük a
Folytatás a 18. oldalon
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lehetetlent követelni, hogy megtehessék a lehetségest.
Csak néztek egymásra az esperesek, a derék plébánosok.
A kis semmi miriszlói plébános mert csak megszólalni, oda se
ügyeltek, ki veszi ezt komolyan?
– Valamit könnyíteni kellene a népen.
Olyan félve mondta ki, maga is megijedt a hangjától.
Lépes György felkelt a nehéz faragású karosszékből. Hallotta,
hogy mit mondott a miriszlói pap, de nem annak felelt. Elnézett
az összegyűltek feje fölött, egy keskeny ablakon ki lehetett látni
a Maros-völgyre, azokon is túlnézett, saját magába. Csendesen,
megfontoltan és lassan ejtette a szókat:
– Főtisztelendő kanonok, prépost, főesperes és tisztelendő
esperes és plébános urak, delictissimi filii – én megcsináltam
számadásomat az Úr előtt az én lelkemmel. Igazat cselekszem,
amikor követelem azt, amit követelek. Vessetek számot ti is
magatokkal! Transylvania olyan mint a kosár, melybe mindenféle
gyümölcsöt tettenek. Ezek a gyümölcsök még épek, mert nem
engedi elrothadni őket az igaz hit, melyet mi tartunk fenn. De a
kosár szélei fertelmesen elromlott gyümölcsök várakoznak, hogy
béjutva a kosárba, megrontsák a benn lévőket is.
Módovából az eretnek husziták, Havasföldjiről a gaz
pogány törökök s az schismaticus románok napról napra nagyobb
erővel jönnek ránk. Én nem magamért vagyok itt, hanem a hitért s
az culturáért. Én nem magamnak, hanem a hitnek és a culturának
követelem, amit még dicsőséges Szent István király rendelt nekik
Transylvániában. Kiveri vissza a pogányt, ha mi nem? Nem akar
nekünk szolgálni a pór? Akkor nem akar az Úr Jézusnak és a
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drágalátos Szűz Anyának szolgálni! Vaj jobb leszen-é ló farkára
kötve az pogánynak szolgálni? – Azért mondom neketek –
delictissimi filii -, én nem engedhetek az Úréból semmit!
Lépes György behívatta a küküllői főesperest, Kemény
Detrét, és még azon az estén elküldte Szentimrére, Transsylvania
legnagyobb világi urához, Csáki László vajdához, hogy venné
rá, küldje kemény paranccsal a megyéket s maga bandériumait a
pórokra.
– Mégsem volna jó, hogy a püspök elegyedjék vélek
harcba!
Budai Nagy Antal Hadnagy a szentimrei várban volt hetek
óta. Ha a vendég várispánok, főurak, főpapok elmentek, a vajda
marcona katonáival magára maradt. Derék vitézek voltak mind,
de Csáki László ifjúságában Itáliában járt, ha kard nem volt a
kezében, vagy nem ült a tanácsban, többről is tudott beszélni,
mint szántásról, vetésről, borról, lóról. Ámbárhogy akármiről
beszél az ember, az teszi, hogy ki beszél. Mert minden ember
másképpen beszél egyazon dologról. Hát éppen ezért szerette
a vajda Nagy Antal hadnagyot, mert volt kivel beszélni vele.
Aztán írni és olvasni tudott, amihez az egyik székely ispán éppeg
semmit se konyított, pedig mérhetetlenül nagyobb úr vala, mint
egy bandériumbéli hadnagy.
Nagy Antal valami tompa kábultságban hallgatta a híreket.
Íme, Újlaki szavai beteljesedtek:
,,Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre,
hanem hogy fegyvert.”
Folytatjuk
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