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Erdélyi Géza (Rimaszombat) 

Függő sorsú magyarság a Felvidéken. 

A Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház élete és munkája 1920-2015  

 

Szükségesnek tartjuk az előzmények és bonyolult összefüggések bemutatását, 

nélküle ugyanis nem mindenki értené meg sajátos helyzetünket, és nem minden 

lenne érthető egy századnyi idő eltelte után.  

Az Osztrák-Magyar Monarchia vége, Magyarország 
feldarabolása 

A sorsunkat döntő módon befolyásoló esemény leírása, indoklása a korábbi 

és újkeletű ideológiák, egymással ellentétes nagyhatalmi érdekek csatározásá-

nak jegyében, illetve annak függvényeként, mindmáig változó formában, eltérő 

értelmezést, tartalmat eredményezve folyik. Könyvtárnyi irodalma ezért is sok-

színű és számos vonatkozásban kibékíthetetlenül ellentmondásos. Az ellentétek, 

az egymással szembe helyezkedő értelmezések bemutatása, elemzése nem témá-

ja ugyan jelen tanulmányunknak, és többé-kevésbé ismertek, ezért most nem 

foglalkozunk velük. A továbbiakban azonban alkalomszerűen és érintőlegesen, 

az 1945 utáni felvidéki történések jobb megértése érdekében mégis visszatérünk 

hozzá. 

Már az első világháború befejezését közvetlenül követő hetekben és hóna-

pokban is történtek komoly, figyelmeztető események, kétségeket é félelmet 

keltő provokatív jellegű akciók Magyarország, egyben a magyarság ellen a ma-

gukat győzteseknek érző, későbbi utódállamok politikai és katonai erői részéről. 

Gondoljunk például a román és a cseh katonai betörésekre. Magyarországra 

nézve azonban a véglegesnek szánt végletes, sőt, csaknem végzetes intézkedé-

sek, tragikus sorsfordító döntések csak az 1920. június 4-i trianoni kényszer-

szerződés szentesítése után kezdődtek el. A versailles-i döntések következmé-

nyei különböző formában és körülmények között tovább éltek. Sok történész és 

tudós szerint a második világháborúhoz vezettek. Térségünk  számos régi és mai 

gondja, megoldatlan problémája bennük gyökerezik. Nevezzünk meg közülük 

néhányat: Önkényesen és igazságtalanul módosították a történelmi határokat, 

gyökerestől megváltoztatták a közép-európai erőviszonyokat, felszámolták Ma-

gyarországot, összebogozták és rendezetlenül hagyták a korábbi és frissen ke-

letkező, különböző nemzetrészek és nemzetiségek jogi helyzetét, milliókat szol-

gáltattak ki nagy- és kishatalmi állami önkénynek, számlálhatatlan emberi kap-

csolat fölött mondtak halálos ítéletet. A létrehozott szomszéd államokat a mara-
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dék Magyarországgal szemben egyszer s mindenkorra féltékennyé, sőt, ellensé-

gessé tették, aztán – jelképesen szólva – az elragadt lovak közé dobták a gyep-

lőt. 

Milyen gondolatokat és érzéseket ébresztett, milyen indulatokat váltott ki 

Magyarország szétverése, szét-ajándékozása, a felelőtlen, vétkes nagyhatalmak, 

és kapzsi kis csatlósaik által bűnösöknek kikiáltott nemzet tagjaiban? Először 

fájdalmat és megaláztatást, majd a békés, és legalább a részbeni igazságszolgál-

tatás vágyát, ami két évtizeddel később Bécsben valóra vált (1938-1940), de ag-

godalmat és némelyekben az indulatosságot is fölébresztette. Joggal kérdezhet-

jük ma is: Kik a felelősek azért, hogy így történt, hogy sokakban indokolt, de 

nemkívánatos érzések ébredtek? 

Az ország szétszaggatásával, egyidejűleg, akarva nem akarva is megtörtént 

az egységes Magyar Református Egyház felosztása, létének megszüntetése. 

Ezen gondolatok közlését szükséges bevezetőnek tartom a téma tényleges 

tárgyalásához, azt remélve, hogy a közlendő számokhoz és a történelmi esemé-

nyekhez kapcsolódó neveken túl, az emberi méltóságon ejtett csorbák, sérelmek 

és sebek is érzékelhetőbbek, teljes mélységükben átérezhetőbbek és orvosolha-

tóbbak lesznek, hogy általa a „Kárpát-medencei történeti vallásföldrajz” humá-

nus jellege és emberi vonatkozásai jobban kidomborodnak. 

A valóságnak megfelelő értékelés szempontjából szükségesnek tartom to-

vábbá ismételten hangsúlyozni a kezdettől fennálló tényt, hogy ugyanazt a tör-

ténelmi eseményt merőben másként látják és értelmezik az utódállambeliek, 

mint mi. Például: állandó vita alapját képezi közöttünk a visszacsatolás kérdése. 

Azonnal revizionistáknak, irredentáknak nyilvánítanak mindenkit, aki a Bécsi 

döntés utáni határokat nemzetiségi szempontból viszonylag igazságosaknak tart-

ja. (A történelmi jog szóba sem kerülhet). Közben nagyon fájlalják, érthetetlen-

nek és elfogadhatatlannak tartják a magyarok lakta területek 20-25 év eltelte 

utáni visszacsatolását az anyaországhoz. Bármennyire furcsa, de ha mi  kérjük 

megértésüket Magyarország 1000 év után történt felkoncolása miatt érzett igaz-

ságtalan és fájó érzéseink kapcsán, minimális megértésre se találunk. Ellenkező-

leg, csaknem kivétel nélkül, kimondva vagy kimondatlanul gyűlölt ellenségnek 

minősítenek.  

Nem volt abban semmi különös, sem kivetnivaló, hogy minden tisztességes 

magyar örvendezve fogadta a Bécsi döntéseket. Emiatt 1945-ben, a trianoni 

csehszlovák államhatárok visszaállítását követően, sok tízezer magyarnak lakol-

nia kellett korábbi örömének kifejezésre juttatása miatt. A szlovákok, 1945 után 

a visszakapott területeknek örültek, bár nem mindenki. Voltak, akik a rövid éle-

tű önálló Szlovákia visszaállításáról álmodoztak, de tágabb határok között. Ez 

nem történt meg. Kaptak helyette Pozsony alatt még további 43 négyzetkilomé-

ternyi területet a trianoni maradék Magyarországból. Örvendezésükért őket nem 

büntette meg senki, s a magyarok nem beszéltek csehszlovák revizionizmusról, 

pedig megalapozott lett volna. 

A Csehszlovákiai Református Keresztyén Egyház a második világháborút 

követően a Szlovákiai Református Egyház elnevezést kapta. Mai hivatalos meg-
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nevezése 1992. február 20-tól, a Zsinat döntése alapján Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház lett. (Tovább: SZRKE) 

A SZRKE, területileg ma nem azonos az első világháború utáni Felvidéki 

Református Egyházzal, mert: 

a) 1945 nyarát követően a kárpátaljai országrészt a Benešsel történt moszk-

vai megegyezés alapján (1943) leválasztották és a Szovjetunióhoz csatolták,  

b) 1993-ban Csehszlovákia kettéválása is bizonyos változásokkal járt. 

Ma már tudjuk, hogy az új megnevezés esetében nem tévedtünk, a keresz-

tyén jelző nagyon is indokolt. A változtatás többek között azért is indokolt, mert 

a keresztyénség világhelyzete, szükségessé teszi keresztyén mivoltunk hangsú-

lyozását. Nem valami különcködésről van szó, még kevésbé a Magyar Reformá-

tus Egyháztól történő eltávolodásról, – ez tragikus lenne – hanem a jelenkori 

állapot pontos és eligazító meghatározásáról. 

A Magyar Református Világszövetség (MRV) – ma, sajnos, már nem létezik 

– 1989-et követő megújítását, és a Magyar Református Tanácskozó (Egyetemes) 

Zsinat (MRTEZS) létrehozását követően (1995. Debrecen) egyházainkat egyre 

inkább az egyesülés óhaja töltötte el. Az elkezdett folyamatot azonban rendkívü-

li módon akadályozta a genfi székhelyű Református Világszövetség, élén akkori 

főtitkárával, a cseh Milán Opočenskyval. Célunk, kezdettől fogva az 1881-ben 

létesült Egyetemes Református Egyház ismételt megalakulása volt, aminek dek-

larálása 2009. május 22-én Debrecenben ünnepélyes keretek között megtörtént. 

A Magyar Református Egyháznak jelenleg már rendes tagjává vált a Kárpát-

medence minden rész-egyháza. Tudomásom szerint a tengeren túli református 

egyházak és egyházközségek csatlakozásának akadálya is elhárult, s az egységes 

MRE-ban, amennyiben óhajtják, jogilag is biztosított helyük van. Csupán az 

ausztráliai gyülekezetek és a nyugat-európai református szórvány tagságának 

kérdése maradt nyitott. Meggyőződésem szerint azt is mihamarabb rendezni 

kell, a nagyszámú kivándorlás, és az integráció (gyors beolvadás, eltűnés?) azaz, 

a tagok végleges elvesztésének veszélye miatt. Egymásért megmásíthatatlanul 

felelőssek vagyunk.  

Egyházunk tagjainak létszámára vonatkozóan több, egymástól eltérő statisz-

tikai adattal rendelkezünk. Azért többel, mert először az elköltözés, aztán az ún. 

„reszlovakizációs” kényszer, később a kommunista önkényuralom következté-

ben, egészen 1990-ig reális adatokkal nem rendelkezhettünk. Annyi 

bizonyosnak látszik, hogy az Első Köztársaság területén 1920–1938 között 

a kárpátaljai résszel együtt, létszámunk 230 ezer körül mozgott. Ebből 

Szlovákia területén 143 887-en éltek. Ebből a lélekszámból az államfordulat 

után kb. 10.000 volt szlovák nemzetiségű. „Az új egyházszervezet a 

Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes Református Egyház név alatt az 

egyházat 3 egyházkerületbe tagolta: 1. Dunántúli v. Dunai, 2. Tiszáninneni, 3. 

Kárpátaljai Egyházkerületbe (ezek hivatalos neve az 1928. évi zsinat határozata 

alapján Nyugati, Keleti és Kárpát-aljai Egyházlerület. Az első egyházkerület 

magába foglalta a komáromi és barsi egyházmegyét. Püspöke Balogh Elemér 

pozsonyi lelkész (1921-1938), majd Sörös Béla losonci lelkész, teol. igazgató 

(1938-1939) volt. A második egyházkerület magába foglalta a gömöri, abaúji, 
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felső- és alsózempléni, valamint a szlovenszkói ungi egyházmegyéket. Püspöke-

ik: Pálóczi Czinke István rimaszombati (1921-1929), Péter Mihály rimaszomba-

ti lelkész (1930-1932), Idrányi Barna nagyszalánci lelkész (1933) és dr. Magda 

Sándor csicseri, majd nagykaposi lelkész (1933-1939) voltak. A harmadik, kár-

pátaljai egyházkerület magába foglalta a beregi, Máramaros–Ugocsa-i és kár-

pátaljai–ungi egyházmegyéket. Püspökük 1923-tól Bertók Béla munkácsi lel-

kész lett. Az egyház lényegében régi területi egyházmegyei beosztását és azok 

történelmi neveit is megőrizte. Szükségessé vált azonban a legmagasabb szintű 

egyetemes egyházi szervezet kiépítése. Ennek első lépéseként az egyházkerüle-

tek legfelsőbb közös kormányzati szervül az Egyetemes konventet szervezték 

meg, amely 1921-ben megkezdte a legfőbb törvényhozó testület, a Zsinat össze-

hívásának előkészítését. A Zsinat 1923. június 17-25. között, Léván tartotta első 

ülésszakját, s legfőbb feladata az új helyzetnek megfelelő egyházi törvények 

megalkotása volt. A zsinat megalkotta és jóváhagyta az egyházi törvényeket , s 

fölterjesztette őket az államfőhöz. 

Az egyházi törvények állami jóváhagyása azonban különböző okok miatt 

elhúzódott. Dr. Magda Sándor keleti püspök, fokozatosan rájött arra, hogy „ille-

tékes helyen nem veszik komolyan sem alkotmányunkat, sem azokat, akik azt 

jóváhagyásra benyújtották… Azt hittük, hogy legalább a szlovák egyházmegye 

felállításának kérdése sarkallni fogja a kormányt törvényeink mielőbbi szentesí-

tésére, azonban úgy látszik, hogy a kormánynak nem sürgős a dolog”. (1937. 

nov. 4.) Erre a tényre érthető magyarázattal szolgál egy Bohumil Müller nevű 

újságíró az A-Zet című, Beneš politikai irányítása alatt lévő lapban. A magyarok 

kálvinista bástyái cím alatt ezeket írja: „a magyarok egyik legerősebb bástyája 

Szlovenszkón a kálvinista egyház, amely majdnem teljesen magyar. Ez gazdag 

egyház. Tekintsük csak meg Losoncot, ahol kb. 500 kálvini hitvallású magyar 

van, de ez az 500 ember papot és káplánt tart el, míg a 3000 evangélikus (luthe-

ránus) gyülekezet szintén (csak) egy pappal és káplánnal rendelkezik. A katoli-

kus egyház dolga még rosszabbul áll.” (Forrás: Kúr Géza: „A Komáromi Re-

formátus Egyházmegye”. Bevezető helyett „Tájékoztatás ”c. tanulmány 8-12. 

oldal Csémy Lajos professzortól.) A fenti idézet önmagában is elegendő ahhoz, 

hogy jobban megértsük, valóban az egyházon kívüli okok miatt nem nyertek 

jóváhagyást az egyházi törvények, sőt azt is, hogy az 1989-es változások után, 

miért nem kapta vissza máig sem az államtól a Losonci Református Egyházköz-

ség a saját földtulajdonát (kb. 422 hektár). Egyházunk 1938–1945-ig ismét a 

Magyar Református Egyház nagy közösségében élt és munkálkodott. 1945 után 

olyan különös időszak következett, amelyben az egyház kénytelen volt szembe-

sülni az ateista elvilágiasodás kikényszerített rendszerével, amely vonatkozás-

ban semminemű tapasztalattal sem rendelkezett. 

 



 

 

592 
 

A SZRKE élete a második világháború után 

Fogalmak tisztázása 

Ami az ún. reszlovakizációt illeti, tapasztalatom alapján mondhatom, hogy 

még ma sem eléggé ismert, mit kell érteni a furcsán hangzó reszlovakizáció 

kifejezés alatt. Lényege, – amint azt maga a szó jelzi – hogy 

visszaszlovákosítást és ezt követően kényszerű visszaszlovákosodást jelent. A 

Cseh- és Morvaország-ból elűzött német lakosok (számuk 4 millió körül 

lehetett) helyére történő deportálások alól, valamint a Magyarországra történő 

kitelepítesektől – főleg vagyon szerinti válogatást követően, – csupán azok a 

felvidéki magyarok mentesülhettek, akik úgymond – elismerik elődeik szlovák 

származását, és ezen az alapon kérhetik befogadásukat a szlovák nemzetbe, 

azaz, reszlovakizálnak. A gyötrő félelem miatt, hogy mindenüket elveszíthetik, 

és idegen földre hurcol-tatnak, sokan választották az alattomos, hazugságba 

nyomorító, gerinc-törő „megoldást“ annak érdekében, hogy szülőföldjükön, 

otthonaikban maradhas-sanak. A felvidéki magyarok cca. fele reszlovakizált, 

fele ezt megtagadta. A hivatalos kimutatásokban csak utóbbiak szerepeltek 

magyarként. Az 1991. évi népszámlálás után az akkori államvezetést valósággal 

sokkolta, hogy minden korábbi nyomorgatás ellenére még csaknem 600.000-en 

vallották magukat magyarnak. (A Trianon utáni statisztikai adatok azt mutatják, 

hogy Szlovákia összlakosságának száma 3 millió körül volt. A szlovák 

statisztikusok szerint 1921-ben pontosan 2.998.244, ebből a szlovákok száma 

2.250.533, a magyarok létszáma 331.940. 1945-ös „népszámlálás“ adatai még 

nem voltak ismeertek, ám a reszlovakizáció előkészítői 1946 februárjáig a 

magyarok és németek létszámát az alábbi kimutatásból vették: 

 

Szlovákok 2.490.000 

Ukránok      96.000 

Csehek      10.000 

Zsidók      66.000 

Németek    135.000 

Magyarok    758.000 

Egyéb      45.000 

 

Ezzel szemben 1940-ben 3.556.916 a lakosság száma, ebből szlovák 

2.667.961, magyaroké 392.707 .(Vadkerty Katalin: A „Reszlovakizáció“ 62-64 

o.) A szlovák statisztikusok jelzik, hogy adataik nem pontosak. 

Mi is azt gondoljuk, hogy valóban nem pontosak. A magyaroké 900.000, a 

németeké a 145-150.000 a ruszinoké 180.000  lehetett és bizonyára volt még 

cseh, lengyel és horvát. Jelentős volt még a zsidók létszáma, de ők tébbségében 

a nemzetiségek adatai között keresendők. De számolhatunk még néhány tízezer 

egyéb polgárral is.). A tehetősebb, módosabb, magukat magyarnak valló 

családok tízezreit deportálták, majd gyorsan helyükre telepítettek 

Magyarországról, Kárpátaljáról, Romániából, és Szlovákia északi vidékeiről, 
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többnyire szegény katolikus és evangélikus vallású szlovákokat. Ennek a 

manővernek – amint a későbbiek folyamán érinteni fogjuk, – sorsunkra nézve 

messzemenő, áldatlan következményei lettek, amelyekről fontos legalább 

röviden, de nyíltan szólni. Lássuk tehát, milyen változásokat okoztak a ki- és 

betelepítések. 

Legnehezebben múló nyomokat, sebeket a lelkekben hagytak, tudniillik a 

máig ható félelmet. A félelem az egyik valódi oka például a csalóka 

számítgatásoknak, amikor az itteni magyar szülők iskolát választanak 

gyermekeiknek, mert tévesen azt gondolják, hogy a magyar anyanyelvű iskola 

kevésbé biztosítja jövőbeni boldogulásukat. Továbbá, a félelem akadályozza a 

nyílt és távlatos állásfoglalást döntően fontos kérdésekben, amilyen a 

nemzetiségi kérdés vagy korábban, nyolcvankilenc előtt a hit és az egyháztagság 

vállalása volt. Mindkettő az önazonosságtudat, az éltető, erősítő ősi közösséghez 

tartozás megtartó érzését gyengítette és gyengíti amennyiben – hacsak látszólag 

is – kiszakadnak belőle és megtagadják. Azt tapasztaljuk, hogy a félelem még a 

választási helyiségek függönyei mögött is hat. Sajnos, sok negatív példát lehetne 

még felsorolni, amelynek mindegyike vészes következményeket von maga után. 

A félelem miatt legtöbb esetben önmagunkkal, közösségeinkkel, múltunkkal 

kerülhetünk szembe. Ezt magyarán meghasonlásnak nevezik. Már két 

évezreddel ezelőtt figyelmeztetett Jézus: „ha egy ország meghasonlik 

önmagával, nem maradhat meg az az ország, és ha egy háznép hasonlik meg 

önmagával, az a háznép sem maradhat meg“ ( Márk ev. 3, 24-25). Gondoljuk el, 

hogy már vannak olyan magyar szülők, akik saját otthonukban gyermekeikkel 

nem magyarul beszélgetnek, s vannak unokák, akik nagyszüleikkel, mutogatva 

vagy tolmács segítségével értekeznek. Egyre szűkül, keskenyedik az a terület, és 

egyre közelebb kerül a jelenlegi államhatárhoz az a vonal, amelyiken túl már 

nem magyarul hangzik a „Miatyánk“. 

Tulajdonképpen három irányú, bennünket létünkben fenyegető súlyos 

következménye, nem múló nyoma lett a beneši törvények jogtalan 

érvényesítésének, úgymint: egyházi, szociális és társadalmi. A valóság torz képe 

jelenne meg előttünk, ha ezeket egymástól elszigetelve, szigorúan elkülönítve 

tárgyalnánk. 

A korábbi református magyar településekre, nem református, hanem római-

és görök katolikus, pravoszláv és harcias evangélikus szlovák, esetleg részben 

már enyhén románosodott népességet telepítettek, akik a kitelepített, jómódú 

magyar családok tulajdonát kapták örökségbe, vagy uradalmi birtokokból 

kaptak bőséggel javakat. A család minden férfi tagja 10 ha szántóföldet, 

természetesen a fiú gyermekeket is beleértve. 

A II. vatikáni zsinatot döntését követően a római katolikusoknál a korábbi 

latin helyett szlovák nyelven kezdtek misézni. A magyar ajkú papok egyre 

nagyobb hiánya miatt az istentiszteletek és az alkalmi szolgálatok a magyar 

gyülekezetekben is egyre több helyen hangzottak szlovákul. A református 

gyülekezeti élet és vallásgyakorlás nem változott, megmaradt magyarnak. 

Érdekes, de nem meglepő módon voltak helyek, ahol egyházközségeink a más 

felekezetű betelepülteket nem haraggal fogadták, ami érthető lett volna, hanem 
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egyenesen segítették őket azzal, hogy miséik bemutatásához, istentiszteleteik 

elvégzéséhez bérmentve rendelkezésükre bocsátották saját templomaikat. Az 

ezredfordulóhoz közeledve azonban annyira megcsappant a magyar papok 

száma, hogy sok római katolikus egyházközségben csak szlovák nyelven 

miséztek. Szomorú igazság, de meg kell jegyezni, a magyar nyelvet bíró, esetleg 

részben bíró papokat mind a katolikus, mind az evangélikus egyházi vezetés 

igyekezett szlovák vidékre kihelyezni, vagy irányítani, ezzel is rontva a magyar 

anyanyelvű hívek helyzetét. Ez a sajnálatos gyakorlat még ma is előfordul. Az 

evangélikus egyházban ránk, nemzetiségiekre nézve nem kevésbé kritikus a 

jelenlegi helyzet. Általános vélekedés szerint (valóságos adatokkal nem 

rendelkezünk) háború után még legalább 20 -24.000 körül mozgott a magukat 

magyarnak valló hívek száma, és az 1960–1970-es években még volt egy 

magyar nemzetiségű esperesük, dr. Ivanics Béla Rozsnyón, ma viszont nincs 

egyházvezetői tisztséget viselő lelkészük, és a hívek létszámáról, megoszlásáról 

sem tudunk sokat.Tapasztalat alapján megállapítható, hogy az egyházukban 

nagyon erőteljes, sőt, sértő nemzeti jellegű munka folyik, amit magam is 

tanúsíthatok. (II. János Pál pápa utolsó szlovákiai látogatásakor lezajlott 

incidens. Az Ökumenikus Tanács elnökének távollétében engem az alelnököt 

illetett meg a köszöntés joga, ám a hatóságok az evangélikus egyház vezetőivel 

egyetértésben, tudtom nélkül másként intézkedtek. Részletes leírása a „Hűség“ 

c. könyvem 208. oldalán olvasható). A hazai pravoszláv egyháznak a görögkele-

tiekkel szembeni háború utáni államilag támogatott militáns magatartása, mára 

jelentősen enyhült, mondhatni, megszűnt. Ebben a lassú megbékélési folyamat-

ban, meghívásra történt igehirdetési szolgálatokkal magam is részt vettem. 

Történelmi egyházak 

A további történelmi egyházak – római katolikus, görögkatolikus, evangé-

likus – életéről és munkájáról nem rendelkezem pontos kimutatásokkal. Az idő 

rövidsége miatt kutatásokat nem végezhettem. Szóbeli tájékozódás, és részben 

népszámlálási adatok alapján – felekezeti megoszlásra lebontva, a világhálón 

megtekinthető. A nemzetiségi összetétel nincs megadva. Ellenben a 

következőket ajánlhatom az érdeklődők figyelmébe: 

A 2001-es népszámlálás, összesen 109.735 magát reformátusnak valló 

egyháztagot mutatott ki, melynek mintegy 10-11%-a szlovák nemzetiségű. Ami 

külön figyelmet érdemel, és számunkra örvendetes, az a 2011-es népszámlálás 

eredménye, mely szerint 98.797 személy vallotta magát reformátusnak, ám 

ugyanakkor azoknak száma, akik felekezetüket és nemzetiségüket elhallgatták, 

meghaladja a fél milliót, – arányszám szerint cca. 10.000 reformátusról lehet szó 

– tehát együtt mintegy 108.797-en vagyunk. Ez azt jelenti, hogy egyházunk 

mutatja a legkisebb létszámcsökkenést, hála Istennek! Az evangélikusoknál ez 

valamivel több, mint 30.000. A fennálló nehézségek ellenére, egyházunk 

életében pozitív folyamatok indultak be. Nagyon reméljük, hogy felerősödve 

folytatódni fognak. 

Az 1989-1990-ben elkezdődött nyílt változások után egyre hitelesebben 

beszélhetünk arról, hogy a hívők már nemcsak a templom négy fala közé 
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beszorítva élhetik meg keresztyén mivoltukat, hanem ki-ki a maga helyén, az 

élet bármely más fontos területén is. Folyamatosan beigazolódik, hogy a hit nem 

puszta elmélet, nem ürességtől kongó tan, hanem mindenek előtt életforma, 

életgyakorlat. A keresztyén életstílus kimunkálásának színhelye a család, és az 

iskola, megerősítésének, begyökereztetésének közege és helye a templomi, 

gyülekezeti közösség. Ezt igazolja az a tény is, hogy a keresztyének 

üldözésének első és legtöbb szenvedést okozó célpontja napjainkban is a 

rendezett, helyes értékrendre vezető közösségi lét forrásának – család, egyház 

iskola – szétzilálása, felszámolása, – különösen ahol a nemzetiségek élnek – 

beolvasztása, más szavakkal kifejezve: a tartó oszlopok megingatása és 

ledöntése. (Gondoljunk a nemzetiségek lakta területek elhanyagolására, a 

jelenlegi – 2015 – rendkívüli magas munkanélküliségre: 20 és 30 százalék 

között). 

Tekintsük át röviden a református keresztyén élet fent nevezett területeinek 

helyzetét és végzendő feladatainak mai lehetőségeit. 

Az egyház lelkigondózói munkája: egyén – család – 
gyülekezet 

Ez a munka mindig fontos volt, napjainkban azonban a személyes 

lelkigondozás, az igehirdetés mellett a legjelentősebb feladatvégzés. Tudjuk, 

milyen méreteket öltött a kölcsönös bizalmatlanság, gyanakvás, elbizonytala-

nodás, idegi túlterhelés, a mértéktelenül fölgyorsult élettempó, a felelőtlen élet-

vitel, az egymástól, Istentől és a természettől való elidegenedés, az élet minden 

területére kiterjedt viszonylagosság és ideiglenesség érzete, a bénító félelem A 

modern kor modern embere ezek alatt a terhek alatt lelki egyensúlyát elveszítve, 

nem talál fogódzókat. Mély krízisbe sülyedt a házastársi, azzal együtt a családi 

élet. Mindenütt a lelki gyengeség és betegség nyomai mutatkoznak. A 

legrosszabb az, hogy félelmetesen szeretet-hiányossá vált az élet, felborult a 

helyes értékrend, elhatalmasodott a távlatnélküli kilátástalanság szorongató 

érzése. Mindezek következtében a keresztyénségre és minden becsületes 

egyénre, közösségre, akiben még tettre serkentő módon jelen van a 

nélkülözhetetlen transcendes erő, hatalmas szolgálat vár: a gyógyítás, a 

közösség újjáépítése, a lelkek megerősítése, a karitatív vagyis diakóniai 

szolgálat önzetlen végzése, az emberi mélltóság visszaállítása, melynek alapja 

az ember isten-képűsége. Nem sorolom tovább, nem poimenikai (gyülekezeti 

pásztorlás) előadáson vagyunk, mindenki a maga tapasztalataiból tudhatja, 

milyen irdatlan mennyiségű feladatot kell együtt, eredményesen, a Lélek 

indíttatásának engedeve teljesítenünk. Javarészben ez szabja meg az egyház 

jövőjét, a jövő egyházának a létét. Ez hangsúlyosan érvényes a nemzetiségek 

életében, mert a nemzetiségek, népcsoportok létszámukat tekintve mindig 

kevesebben vannak a legnagyobb létszámú nemzetiséghez, vagy nemzethez 

viszonyítva és különböző fokú sokféle nyomásnak vannak kitéve Ennek 

következtében jobban kell vigyázniok egymásra, az összefogásra, az egységre, a 

lelki, szellemi tisztaságukra. Hűségesebben, bátrabban kell vállalnunk azt a 
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sokszínű, gazdag örökséget, amit eleinktől örököltünk. Magunkról beszélek, bár, 

amit leírtam az minden hasonló sorsra jutott nemzetiségre érvényes. 

Egyház és iskola 

Az egyház tevékenységének már a kezdetektől fogva szerves és fontos 

részét képezte az oktatás és a nevelés, melynek formája, módja, de eszközei is 

koronként változtak. Ez a fontos munkaterület a magyar kereszténység életében 

ezer, illetve a magyar protestáns egyházak vonatkozásában ötsszáz éves múltra 

tekinthet vissza, és megszólító üzenetet hordoz. Helyénvalónak találom 

figyelmet szentelni a témának, ezért megkísérlem legalább az elmúlt század 

tükrében dióhéjban bemutatni egyházi iskoláink múltját, sorsát, s egyben 

levonni azokat a hasznos következtetéseket, amelyek pedagógiai feladataink 

végzésében ma is segítségünkre lehetnek. Esetleges tévedéseket elkerülendő, 

előrebocsátom, hogy az erkölcstan és a hittan iskolai oktatásának bevezetése 

után a kettőt azonos tartalmúnak és jelentőségűnek vélni komoly hiba. 

Mindkettő fontos, ám sem tartalmában, jelentőségében, sem kiterjedésében, sem 

alapjaiban nem azonos!  

A trianoni döntést követően felocsúdva a traumából, egyházunk és iskoláink 

irányítóiban, vezetőiben az a helytálló meggyőződés lett uralkodóvá, és lett 

jelszóvá, hogy ahol nincs iskolánk, ott jövőnk sincs. Iskolaügyünk 

megszervezése iskolahálózatunk kiépítése költséges, ám nagyszerű, sok 

vonatzkozásban tanulságos eredménnyel járt az új, nekünk egyáltalán nem 

kedvező állam keretei között. Gondoljuk el, hogy a demokratikusnak nevezett 

Csehszlovák Köztársaságban egyházunkat támogató, jogilag biztosított törvény 

nem született. Az új államhatalom református-ellenes mgatartására misem 

jellemzőbb annál, hogy a bécsi döntés után, létrehozott, ma hivatalosan is 

fasisztoidnak minősített Szlovák Állam kormánya még a 25 egyházközségből, 

felében, magát többségében szlováknak valló Szlovák Református Egyházat 

sem ismerte el. Jellemzően magyar egyházként emlegették minden 

megkülönböztetés nélkül. 

Az elmúlt század történelmi bukfencei, ideológiai halálugrásai után, 

felvidéki református egyházunk iskoláiról meglehetősen pontos adatok állnak 

rendelkezésünkre. Az összegező adatok közlését megelőzően szeretném 

megválaszolni a legfontosabbnak tűnő kérdést: Milyen legyen az egyházi 

iskola? Erre nézve van pontosan meghatározott válaszunk, és tervünk. 

„Az egyházi iskolának, mint minden más iskolának fő feladata a tudás 

átadása, és a nevelés, de a kisebbségben működő egyházi iskolának van még 

egy más, sajátos és fontos kötelessége, a pozitív istenhitre irányuló nevelés, a 

tőle el nem idegeníthető szilárd erkölcsi alap biztosítása, gondos felkészítés a 

valós életre, és a nemzeti szemléletű gondolkodás ápolása, hogy a 

gerincropogtató küzdelmek közepette a tiszta, emberséges módszerek és 

eszközök kerekedjenek felül a jellemtelen, erkölcstelen és embertelenül romboló 

eszközökkel, destruktív módszerekkel szemben. Célunk tehát: felkészítés a 

Teremtő és az embertárs tiszteletének és szolgálatának meggyőző 
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megjelenítésére, az emberibb, tisztább, erkölcsösebb világ kimunkálására.“ 

(Erdélyi G.: Erőt kaptok, és tanúim lesztek. 227-230 oldal) 

A következő adatok, összehasonlítás céljából a 20. század második negyedé-

re vonatkoznak, az 1918–1945-ig terjedő időszakra, és a kárpátaljai egyházi is-

kolák adatait is magában foglalja, ami logikus, hisz, mindkét országrész egy-

szerre lett a létrejött Csehszlovákiához csatolva.(Dr. Csomár Zoltántól) 

 

1918. november 1.  iskolák száma 276 

 tanítók száma 358 

 rendes tanítók 345 

 ideiglenes tanítók 13 

   

1937. január 1.  iskoláink száma 245 

 tanítók száma 409 

 gyülekezetek 

száma 

492 

 

Jól látható, – és erre szeretném külön felhívni a figyelmet – hogy egyházunk 

a zaklatások, a kényszerűségből megfogyatkozott iskolák száma ellenére (az 

állami hatóság hamarosan 21 iskolát záratott be), megtalálva a modus vivendi 

útját, 51 tanítóval többet alkalmazott és 65 hozzá épített tanteremmel, valamint, 

ma már ki nem mutatható számú tanítói lakással többet építve gondoskodott a 

gyermekek anyanyelvű oktatásáról és tanítóinak megélhetéséről. Komáromban 

létrehozva a Református Tanítóképzőt 1935-ben, azt megelőzően 1924-ben, el-

sősorban Sörös Béla későbbi püspök fáradhatatlan igyekezete révén a Losonci 

lelkészképzőt, amelyet az állam sohasem ismert el – az utánpótlást is biztosítot-

ta. Működése folyamán, 1924-től 1939. január 25-ig összesen 162-en fejezték be 

sikeresen tanulmányaikat és szereztek lelkészi oklevelet, pedig a gyakorlatban a 

kisebbségek csak alapiskolákat hozhattak létre. Hogy a hallgatólagosan megtűrt 

Lelkészképzőt 1926-ban nem zárták be, az az úr Istennek és a Genfben ülésező 

Presbiteri Világszövetség közbenjárásának volt köszönhető. 

Újjászervezett egyházunk (1923) óriási összegeket áldozott a rendezett egy-

házi élet kialakítására és iskolái működtetésére, nem kevésbé a diakóniára, azaz 

a szeretetszolgálatra, ami az egész egyházat átfogva, munkájának szervezési ré-

szét képezte. Öt árvaházat tartott fenn a hívek adományaiból. Az anyagiak biz-

tosításáról elsősorban a három egyházkerület, úgymint: a Dunáninneni, a Szlo-

venszkói Tiszáninneni és a Kárpátaljai, – egészen pontosan az egyházközségek 

tagjai – továbbá a Skót Református Egyház, a Holland, valamint Zürichen ke-

resztül az amerikai reformátusok gondoskodtak. Nem szabad figyelmen kívül 

hagyni azt a tényt sem, hogy a trianoni szerződés jogot biztosított az iskoláink-

nak nyújtandó támogatásra, hisz az akkori kb. 3, 1 milliós szlovákiai (ma 5,5 

millió) lakosság magyar részaránya meghaladta a 900.000-et. Ennek ellenére a 

támogatás csekély mértékben valósult meg. A visszacsatolás után betagolódva 
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az egyházkerületekbe, a régi rend szerint folyt tovább az élet, de csak 1945 má-

jusáig, a világháború befejeztéig. Azt követően új helyzet állt elő. 

Kárpátalja, ahol eredetileg mintegy 70-75.000 magyar református élt, a 

Szovjetunió részévé lett, Felvidék pedig ismét a Csehszlovák Köztársaságé, 

megtetőzve további három Pozsony alatti településsel. Ami azután következett, 

és ahogyan lejátszódott, az Európa történelmének béke-időszakaiban páratlan és 

igazságtalan események sorozatát zúdította ránk. Málenkij robot, jogfosztás, 

hontalanság, kitelepítés, deportáció, betelepítés, a magyar tannyelvű iskolák be-

zárása, államosítás, valamivel később mezőgazdasági szövetkezetek erőszakos 

alapítása, ami egyenlő volt népünk talajvesztésével. Összhatását tekintve egy 

emberellenes etnocídiummal, egy alaposan átgondolt magyartalanítási program 

véghez vitelével volt egyenlő. 

Hála Istennek, pozitívumokról is szólhatunk. Már a 20-as évektől kezdve 

egyházunkban rendkívül fontos, éltető, megtartó jelenség volt a belmissziói 

mozgalom, amely a lelki élet ébredését eredményezte és magyar közösségünkre 

frissítőleg hatva felkeltette egymás jobb megismerésének a vágyát. Komárom-

ból és környékéről indult. Első lelkészi képviselői Nehézy Károly, Tóth Kál-

mán, Vágó Ede volt. Második központja Losonc, a losonci teológia, személy 

szerint Sörös Béla és egyre több lelkésztársa volt. Ugyanakkor elmondható, 

hogy Püspökeink: Balogh Elemér, Pálóczi Czinke István, Bertók Béla, Péter 

Mihály, Idrányi Barna, Magda Sándor is támogatói voltak a sok áldást árasztó 

mozgalomnak. (Részletesebben, lásd: Erdélyi G. „Erőt kaptok és tanúim lesz-

tek” 141-143. oldal). A század eleji liberalizmus szellemével áthatott lelkészek 

fenntartással viseltettek iránta. Viszont a református lelkiség megerősödése 

szempontjából vitathatatlanul nagyon pozitív hatást gyakorolt híveinkre. 

„Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a református lelkiségre is 

hatnak különböző külső tényezők, szellemi áramlatok, mint a szkularizáció, az 

ateizmus, a különböző (világ)vallási rendszerek, a pénz ördögi kísértése, az elv-

telen tolerancia abszolutizálása, a divatos önmegvalósítási és önmegváltási tö-

rekvések, a gyökereket sorvasztó világpolgárság eszméje, a lelki nagykorúság 

hiánya és a felvidéki református egyház specifikus esetében az az egyedi hely-

zet, hogy a kettős kisebbségben élő egyházunk magyar része többségi, az egy-

házon belül kisebbségben lévő szlovák reformátussághoz viszonyítva, amely 

viszont etnikailag a privilegizált szlovák többség része. Ez a különös helyzet 

ellentmondásos, ismétlődően feszültséget gerjesztő. Miközben az Ige egymás 

tiszteletére és elfogadására tanít, alázathoz vezet, segít valóságosan megélni a 

Krisztusban való egységben a különbözőséget, bennünk erősíti anyanyelvünk 

féltő szeretetét, ugyanakkor a nemzeti kisebbségként kezelt (holott, szülőföl-

dünken nem kisebbség vagyunk, hanem nemzetiség) többségi magyar 

reformátusság céltáblája lett a minduntalan feléledő, legtöbbször mesterségesen 

gerjesztett nacionalista támadásoknak. Ennek nem volna szabad így lennie! 

Megmaradásunk érdekében akkor is meg kell vele küzdenünk, ha tusakodásunk 

fájdalmas és nagyon sok energiát igényel. 
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Egyházunk helyzete és működése a második 
világháború után 1945-1990-ig. 

A megjelölt időszakban egyházunk különböző szinten működő vezetői, 

sajnos, nem hagytak ránk átfogó, tárgyilagosan értékelő elemzéseket, sem 

részletekig menő egyháztörténeti munkákat. Bizonyos értelemben kivételnek 

tekinthetők a lekipásztorok, esperesek és püspökök államilag ellenőrzött 

jelentései és egy fontos egyháztörténeti tanulmány, melynek szerzője Szabó 

Antal, volt püspökhelyettes. Terjedelmes tanulmányának címe: A Szlovákiai 

Református Egyház Története I– II. Megjelent a Régió I. évfolyamának 3-4. 

számában. Néhány kiváló tanulmány azonban található. Csomár Zoltán: A 

csehszlovák államkeretbe kényszerült magyar református keresztyény egyház 

húsz éves története 1918-1938. Ungvár, 1940. Tárnok Gyula: Magyar 

reformátusok a csehszlovákiai kisebbségi sorsban. Pápa 1939. Thury Etele: A 

dunántúli refprmátus egyházkerület története I. 1908. Varga I.:The Reformed 

Christian Church in Slovakia. In: Fellowship of Service. Praha, 1961.42-55. o. 

Ugyancsak tőle származik: Húsz év tanúlságai című alapos tanulmány. 1939-

ben Cegléden hangzott el. Kúr Géza: A Komáromi Református Egyházmegye c. 

művében található Csémy Lajos: „Tájékoztatás“ című bevezető tanulmánya. 

Jelenleg, Nagy Lajos volt tanszék vezető és fiatal egyháztörténészeink, Somogyi 

Alfréd apácaszakállasi és Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor foglalkozik behatóan 

egyházunk történetével. 

A belmissziói ébredési mozgalom a kezdetektől kapcsolatban volt a 

magyarországival, de 1953-ban ez a kapcsolat is megszakadt az állami hatóság 

nyomására. A léviták (nem lelkész szolgálattevők, munkatársak) működését 

külső erők ellehetetlenítették. Akik viszont a saját felelősségükre vállalni 

merték, azok szűk körben, bizonyságtevés formájában, a szigorú megfigyelés 

ellenére is folytatták a munkát. 

A lelkészutánpótlás biztosítása az ősi magyarországi intézményekben, ahol 

lelkészeink korábban tanultak, tiltottá vált. A pozsonyi evangélikus teológián a 

magyar nemzetiség vállalása lehetetlen volt, ezért oda kevesen jelentkeztek. 

Maradt az egyetlen lehetőség, a prágai Evangelikus Teológiai Fakultás. 

Egyházunk vezetését 1951–52-ig kizárólag szlovák nemzetiségű lelkészek látták 

el, akik nyiltan , „ Körlevél“ formájában hirdették meg, hogy ezután a szlovákiai 

református hívek, kezdve a gyermekektől, szlovák nyelven fogják dicsérni az 

Istent. Az elnökség, élén az Amerikából hazatért Ján Tomašulával és Vojtech 

Ozorovskyval a minősíthetetlen stílusú, cinikus üzenetet fiatal munkatársukkal, 

a Demokrata Párt tagjával Andrej Maťašik lelkésszel íratta alá. A riadalmat 

okozó, félelmetkeltő körlevél a deportáció kezdetével egyidejűleg jelent meg. 

Idézet a 2045/46 sz. Körlevélből: „...tudnunk kell, hogy egyházunk 

szlovákokból, reszlovakizáló magyarokból és olyan magyarokból tevődik össze, 

akik azt akarják, hogy gyermekeikből már szlovákok nőjenek fel, de ők maguk 

és hűséges fiai és leányai akarnak lenni magyar nemzetüknek.“ 

A lelkészképzés fontos feladatát a Lévai zsinat utáni új Zsinati Elnökség, 

Varga Imre megválasztott püspök vezetésével 1952–53-ban törvényes 
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megállapodás keretében távlatosan megoldotta. Ennek értelmében teológus 

növendékeink 1993-mal bezárólag Prágában végezték tanulmányaikat. A Ján 

Amos Komensky Teológiai Fakultáson fél évszázadon át a következő magyar 

előadók tanítottak főleg magyar nyelven: Tóth Kálmán, missziói lelkész, Dr. J. 

Turnsky professzor, professzor Dr. h. c. Csémy Lajos, doc. Bihari Mihály, Dr. 

Molnár János és Dr. Erdélyi Géza adjunktusok. 

Az állam kettéválását követően indokolttá vált a saját teológiai intézetünk 

megalapítása, mert egyre súlyosabb helyzetet idézett elő anagy lelkészhiány, 

mert a Cseh Köztársaság minimálisra csökkentette a szlovákiai egyetemi 

hallgatók lehetséges számát. Végezetül, mert változatlanul érvényes maradt 

Sörös Béla püspök egykori meglátása, hogy „egyöntetű egyházi és teológiai 

gondolkodást és magatartást csak akkor lehet kialakítani, ha az egyház saját 

teológiai főiskolával rendelkezik“ (Csémy L. 13. oldal). Amint ismeretes, a 

Losonci Teológiai Akadémia után a 21. század elején, hála Gondviselő 

Istenünknek, sikerült a háromnegyed százados problémát úgy megoldanunk, 

hogy teológiánk lett a Selye János Egyetem első magiszteri, majd doktori 

fokozatra akkreditált kara. 

Csehszlovákia fővárosában a második világháborút követően más szellem 

uralkodott, hallgatóinkat különösebb atrocitások nem érték, kiváló professzorok 

adtak elő és a legmagasabb szintű kultúrális élet lehetőségeit is kihasználhattuk. 

Ez az állapot a 68-as krízis időszakát kivéve, 1993-ig a két állam létrejöttéig 

tartott. Hátrányt jelentett viszont a nagy távolság gyülekezeteinktől és nemzeti 

közösségünktől (4-800 kilométer). Közben az állam folyamatosan csökkentette 

a hallgatók számát, aminek következtében egyre súlyosbodott a lelkészhiány. 

Tulajdonképpen bizonyos numerus clausust érvényesített az állam, mert az 

évfolyamkénti 4 hallgató vészesen kevésnek bizonyult. Nyugdíjazás és 

elhalálozás következtében rohamosan elárvultak a parókiák, amelyekbe 

általában ún. hátrányos helyzetű lakókat költöztettek be, akik hamar tönkretették 

azokat. 

Az egyház anyagi körülményeit negyven éven át a beneši dekrétumok, az 

államosítás, a konfiskáció, a különböző tiltó rndeletek és a szövetkezetesítés 

határozta meg. A lelkipásztorok állami fizetésből tartották fenn családjukat, az 

öszeg a létminimum határán mozgott. A gyülekezetek nem támogathatták 

lelkészeiket, legalábbis nem nyiltan, a hatóságok elhitették hívekkel, hogy az 

nem szükséges, mivel az állam ezt a kérdést rendezte. Valójában leszoktatta, sőt, 

tiltotta a lelkészek gyülekezeti támogatását. A nehézségek ellenére, mégis 

folyamatos volt az egyházi épületek karbantartása. 

Bibliáról és Énekeskönyvről külföldi támogatás révén a Magyarországi 

Református Egyház gondoskodott, de teológiai szakirodalomból évtizedeken át 

hiányt szenvedtünk. Sokáig csak egyetlen hivatalos lapja volt egyházunknak, a 

havonta megjelenő négyoldalas Kálvinista Szemle és szolvák változata a 

Kalvíske Hlasy. 
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A SZRKE helyzete az 1989-es változások után  
Az 1988-ban történt választási ciklus lejárta után 1994-ben lett volna a 

törvényeink szerinti következő teljes tisztújítás, ám az, különböző „technikai 

okok“ miatt csak 1996-ban történt meg. Az egyházi közvélemény ezt tartja az 

első szabad választásnak, mivel több jelölt volt a tisztségekre és az állam már 

nem szólt bele a választás folyamatába. Az újjá alakult Zsinat lelkészi elnökévé 

kétharmados többséggel dr. Erdélyi Géza hanvai lelkipásztort, világi elnökévé 

ing. Asszonyi Árpád, korábbi Ungi Egyházmegye gondnokát válsztotta meg 

szintén kétharmados többséggel. 

Az ő irányításukra várt a komunista hatalom által, szétzilált, félig lerombolt 

egyházmegye újjáépítése, amint azt a későbbi főgondnok Koncsol László 

találóan megfogalmazta. Sokan fellekesedve tértek vissza az egyházba, örömöt 

szerezve nemcsak önmaguknak, de magukban hordva az elvilágiasodott 

gondolkodást. A gyülekezetek közösségébe történő beépülésük szerető és 

türelmes lelkigondozást igényelt.  

A munka beindult. Elkezdődött az új törvények megalkotásának 

hosszantartó folyamata, valamint a lelki és hitélet sokrétű munkája, a gyermek- 

és ifjúsági misszió, a nyári és téli táboroztatás, a diakónia, a katechéta, lévita és 

kántor- képzés, folytatódott az egyházi tulajdon visszaszerzése, a hírhedt 

dekrétumok által konfiskált gyülekezeti vagyon rendezése, beleértve a 

konfiskált kilenc templomot. Elkezdődött az iskolaalpítás sokszor gyötrelmes, 

de nem eredménytelen  folyamata. Jelenleg öt alap, két középiskolánk és 

akkreditált teológiai fakultásunk van. Iskoláink, intézményeink, sajnos a 

csökkenő tendenciát mutató gyemekszaporulat következtében, csökkenő 

létszámmal működnek. Folyamatosan szerveződnek a gyülekezeti kórusok, 

amelyek egyházmegyéink keretei között évente találkoznak. Megalakult a Fiatal 

Reformátusok Szövetsége (FIRESZ) ifjúsági szervezet és létrejött a Cantate 

Domino ifjúsági kórus. Azt gondolom, hogy hasznos lesz néhány mondattal 

bemutatni teológiánk létrejöttét. A Katechéta és Lévita-képző tanintézetünk, 

feljebb lépve Kálvin János Teológiai Intézetté fejlődött, majd hosszú, mintegy 

10 éves küzdelem után, bérmentve, de a megkívánt szinten oktatva a Szlovákiai 

Akkreditációs Bizottság akkreditálta, és doktorképzési joggal felruházva 

teológiai fakultássá lett és magjává vált a létrehozandó Selye János Egyetemnek. 

Erről az alapvető feltételről, illetve tényről a szlovákiai magyar politika, 

sajnálatos módon megfeledkezett, illetve elhallgatta.  

Legsürgetőbb feladatunk az egyházunk kebelén belül folyó 

lelkészutánpótlás biztosítása, mára csaknem teljesen megoldódott. A MRETZS 

keretei között, főleg csereszolgálatok, szervezett egykázközségi, egyházmegyei, 

egy esetben egyházkerületi (Párcium – SzRKE) testvéri kapcsolatok kiépítése 

révén megerősítettük a magyar református egyházakhoz fűződő kölcsönös 

kapcsolatainkat, ami az egységes Magyar Református Egyház ismételt 

megalakulásához vezetett. Mindezekért Istené a dicsőség. Folyamatosan 

erősödik a jövőbe tekintő, reményteljes munkálkodás, Istennek hála, jelenleg 

olyan magyarországi kormányzás támogatásával, amely a közakaratnak eleget 
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téve, a történelmet formáló Teremtőre szüntelenül figyelve támogatja az 

összmagyar keresztyén érdekeket, általa is szolgálva, erősítve az országot, a 

nemzetet, az európaiságot és az egyetemes emberi közösség javát. 
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