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„Nem vonulhatsz át itt...” 
4Móz 20,18

Kedves Testvérek! 

Folytatódik a vándorlás és át kellene 
vonulni egy területen. Ezzel a területtel 
Mózeséknek semmi különös szándékuk 
nincs, csak át szeretnének rajta vonulni. 
Sem elfoglalni, sem kirabolni nem akar-
ják, hiszen ezt a földet Isten Jákób test-
vére, Ézsau utódainak adta. De itt egy 
igazán nagy kérdés fogalmazódik meg: 
ki is a testvér? Ézsau utódai egyértelmű-
en nem viselkednek testvérként, amikor 
Jákób utódait eltanácsolják az áthala-

dástól. És sajnos ez a kapcsolat a későb-
biekben is megmarad a két nép között, 
de a mai napig nem jobb a viszony Izsák 
és Izmael utódai (a zsidók és az arabok)  
között sem. Sajnos, az Ószövetség olva-
sása közben még ezután is nagyon sok 
példát találunk arra, hogy testvérek kö-
zött nem mindig a testvéri szeretet lett a 
meghatározó. 
Persze, még mielőtt az ószövetségi vi-
szonyok felett pálcát törnénk, meg kell 
nézni a kétezer éves keresztyénség vi-
szonyait. Milyen kritikát is fogalmaz 
meg a Sátán a keresztyénekkel szemben 
az ember tragédiájában? Egy ióta mi-
att gyűlölitek egymást? Még ha az az 
ióta olyan fontos is, meg kell gondolni, 

számomra hol van a határ? Ha esetleg 
szükséges, meddig megyek el a bizony-
ságtételben? Engedek-e a kísértésnek, 
hogy nekem legyen mindenképp igazam 
és teszek tönkre esetleg régi kapcsola-
tokat? Ezek bizony olyan kérdések, me-
lyek mindig aktuálisak. Nem lehet rájuk 
kőbe vésett szabályokat felállítani, vi-
szont Istentől mindig el kell kérni a böl-
csességet az egyes helyzetekben, hogy 
megmutassa mit tegyek, mivel nem 
bántok meg senkit feleslegesen, mégis 
hitelesen képviseltem Őt.

Izrael fiai át akartak haladni az edómiak 
földjén, akik még ezt sem engedték 
meg. A helyes válasz teljesen más lett 
volna, mint, ahogy más ma is. Nem csak 
meg kellett volna engedni az áthaladást, 
de azt segíteni is kellett volna. Sőt, le-
hetőséget keresni és találni kellett vol-
na a másik megismerésére, arra, hogy a 
testvérhez közelebb kerüljenek. Edóm 
elfelejtett egy nagyon fontos dolgot: 
ellenségekkel volt körülvéve ő is, akik, 
ha nem is minden nap, de mindenképp 
éreztették folyamatosan jelenlétüket. És 
itt volt egy testvér, egy igencsak teljesít-
hető kéréssel: át szeretne haladni a terü-
leten. Igen, felbolygatta volna a minden-
napi életet talán egy rövid időre, igen, 



2

nem tetszett volna mindenkinek. De a 
tett által lett volna élő a testvéri kapcso-
lat. Itt azonban még a szó szintjén sem 
fogalmazódott meg. Szövetségesre, ba-
rátra mindenkinek szüksége volt és van. 
Sőt nem csak barátra, testvérre.
A mai rohanó világban alapkérdéssé vált 
a testvérhez való viszony. Persze a dol-
gok pontos megértéséhez hozzátartozik, 
hogy száz vagy kétszáz évvel ezelőtt 
sem volt jobb a helyzet, legfeljebb nem 
volt ennyire látványos. Ma azonban saj-
nos új dimenziókba süllyedtek az embe-
ri kapcsolatok. És sok esetben már nem 
csak a távoli rokonnal, a lelki testvérrel 
bánunk ridegen, de a közelebbi ismerős-
sel, rokonnal is. Elég megnézni a bűn-
ügyi statisztikákat. Ezek ugyan a legel-
rettentőbbek, mégis mutatnak valamit.  
A büntetés azonban nem maradt el. És 
ennek a büntetésnek a mikéntje nagyon 
is jól mutatja Isten büntetésének a jel-
legét. Nem pusztította el Edómot. Várt, 
hogy megtér-e. Ez, mint tudjuk, nem 
történt meg. A pusztulás nem csak, hogy 
nem volt azonnali, de nem is volt látvá-
nyos. De mégis visszavonhatatlan volt. 
Nem Izrael tűnt el és le a történelem 
süllyesztőjében, hanem Edóm. Pedig 
ekkor még hatalmas sereggel vonult ki 
Izrael ellen, az ellen az Izrael ellen, aki 
ekkor még csak kis nomád törzs volt. És 
mégis. Izrael ma egy állam, Edóm pedig 
a történelemkönyvek függeléke.
A valóságban a baj gyökere szerintem 
a következőben volt: Edóm nem fe-
lejtett, képtelen volt megbocsátani azt 
a sérelmet, melyet Jákób követett el 
Ézsau ellen, vagyis, hogy csellel elvette 
az elsőszülöttséggel járó jogokat. Igen, 

komoly és valós sérelem, különösen, ha 
figyelembe vesszük a kor szokásait. Az 
elsőszülöttség olyan pluszt adott, amire 
oda kellett figyelni. Valójában a kor kö-
rülményei között az elsőszülött mindent 
vitt, nem csak anyagi értelemben. Ne 
feledjük, hogy Jákób az elsőszülöttséget 
valóban „áron alul” szerezte meg test-
vérétől. A tál lencse, ami azóta a becste-
lenség szimbólumává vált, tényleg cse-
kély érték volt ahhoz képest, ami Ézsaut 
megillette volna. Legvégső soron azon-
ban nem Jákób volt, aki igent mondott 
az üzletre. Ézsau követte el az árulást, 
azzal, hogy a szemében csak ennyit ért 
az elsőszülöttség.
Vannak sérelmek, és ezek között van-
nak jogos sérelmek is. Talán ezek közé 
tartozik a leszármazottak részéről ez is. 
De egy sérelmet meddig lehet, és főleg 
meddig érdemes ápolni? Mikor kell azt 
mondani, hogy most már elég ebből, és 
új lapot kell kezdeni. Mikor mondja azt 
az ember, hogy igen, még ha történtek is 
a múltban a káromra tisztességtelen dol-
gok, ha a másik megbánja, megbocsá-
tok. Az igaz, hogy a bűnbocsánat alapja 
a bűnbánat, ellenben arra is késznek kell 
lenni, hogy fogadjuk a bocsánatkérést.
Izrael nem bocsátkozik harcba Edómmal, 
mint ahogy azt teszi sokszor a későbbi-
ekben. Haragos testvérként tekint a má-
sikra. Ez is üzenet a ma gyülekezetének. 
El kell tudni különíteni azt, aki és ami 
nyíltan a megsemmisítésünkre tör azok-
tól, akik ugyan más véleményen vannak 
bizonyos kérdésekben, de mégis Krisz-
tust tekintik megváltójuknak.
        Ámen!

(Elhangzott 2011. március 6-án)
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– Görgey Artúr – 
az 1848/49-es  
szabadságharc 
hadvezére sebesülésének 
rövid története

Kicsit más téma kapcsán, de Palágyi 
István György testvérünk, aki egyben a 
Görgey Artúr Társaság (GAT) elnöke, 
ezév januárjában már tartott egy elő-

adást Görgey Artúrról. „Találkozha-
tott-e Széchenyi István Görgey Artúrral 
Prágában?” című előadását ekkor nem 
tudtuk megjelentetni az Üzenet-ben. 
Ennek a cikknek a megírására mi kértük 
őt fel...  
A 2005-ben megalakult Görgey Artúr 
Társaság (www.smartportal.hu) elsőd-
leges célja egyébként Görgeynek, ennek 
az első modern magyar kémikusnak em-
léktáblát állítani Prágában.

Görgey Artúr 193 évvel ezelőtt 
egy elszegényedett középneme-
si családban született 1818. jan. 
30-án. Az ifjú Görgey tanár sze-
retett volna lenni, de édesapja 
katonai pályára kényszerítette. 
Tulinban végezte az utászakadé-
miát. Először hadnagy lett a ma-
gyar nemesi testőrségnél, majd a 
Nádor-huszároknál főhadnagyi 
rangban szolgált. Apja halála után 
az egyhangú tiszti szolgálatból 
kilépett és régi vágyát követve 
1845-ben Prágába költözött, ahol 
Josef Redtebacher professzor ta-
nítványa lett a Ferdinánd-Károly 
egyetemen. Hamarosan önálló 
tudományos munkát is végzett, 
megoldotta a zsírsav homoló-
gok elválasztását. Nevéhez fű-
ződik a laurilsav felfedezése a 
kókuszdióolajban.
Görgey Artúrról mint vegyész-
ről még az 1870-es években 
Vojtěch Šafařík prágai egyete-
mi tanár nyilatkozott elismerő-
leg leszögezve, hogy „...Görgey 
képességei alapján korának 
egyik legkitűnőbb kémikusa le-

Görgei Artúr portréja – litográfia 
Rubicon történelmi folyóirat. 
Szerkesztette: Rácz Árpád. 

Budapest, 1999, 4. szám, 5. oldal
Fotó: Gottl Egon 
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hetett volna”. 
Görgey 1848. márciusában, a Pesten 
kirobbant forradalmi események után 
lemondott a megpályázott műegyete-
mi kémiai professzori kinevezéséről és 
felajánlotta szolgálatait a megalakult 
Batthyány-kormánynak. Második kato-
nai pályafutását mint honvédtábornok, 
az 1848/1849-es szabadságharc idején 
hadügyminiszter és a honvédség fő-
vezére, fejezte be. Alig két hónappal a 
szabadságharc bukása előtt 1849. július 
2-án Haynau csapatai megtámadták a 
komáromi erődöt, ahol a fővezér hadtes-
teivel állomásozott. Görgey a támadást 
visszaverte, majd több század huszár 
élén rohamozta az osztrák állásokat. Ek-
kor szenvedett életveszélyes fejsérülést. 
Egy felette felrobbanó gránát szilánkja 
12 cm hosszan felszakította koponya-
csontját. A felnyílt koponyaűrben lát-
ható lett az agyburok, s a rátapadó éles 
csontszilánkok. Egy-két milliméteren 
múlott, hogy agya nem sérült meg. Az 
agyburokra néhány éles csontszilánk ta-
padt, a seb ellátása előtt ezeket kellett 
eltávolítani dr. Mihálik Viktornak  és dr. 
Orzovenszky Károlynak akiknek sike-
rült Görgey életét megmenteni.  
A sebesülést követő 9. napon még a be 
nem gyógyult sebbel Görgey tábornok 
három hadtesttel elindult Komáromból 
Arad felé a nyugatról előretörő osztrák 
és az északról támadó orosz csapatok 
között a Duna bal partján vonulva. A 
sebesülést követő 13. napon bevette Vá-
cot, kiverve onnan az orosz előőrsöket. 
Mire Vácra ért, sebe súlyos gennyese-
désnek indult, s a sérülést újra fel kel-
lett tárni. A sebesülést követő 15. napon 

fogatról nyeregbe szállt, visszaverte az 
orosz főerők támadását és az oroszokat 
kikerülve előbb ért Miskolcra, mint az 
őt üldöző orosz sereg. A sebesülést kö-
vető 26. napon indult délnek, az orosz 
hadsereg teljes arcvonalát ismét megke-
rülve. Augusztus 9-én Temesvárnál az 
osztrák csapatok megsemmisítették azt a 
Dembiński vezette hadsereget, amelyik-
kel Görgeynek egyesülnie kellett volna. 
Görgey aznap este, a sérülését követő 
39. napon ért Aradra. Kossuth Lajos 
kormányzó augusztus 11-én lemondott 
és a teljhatalmat átadta Görgeynek; ő 
maga a török határ felé menekült.  Gör-
gey még aznap haditanácsot tartott, és a 
túlerőben lévő orosz cári csapatok előtt 
a megmaradt három hadtestével augusz-
tus 13-án Világosnál a sebesülését kö-
vető 42. napon feltétel nélkül letette a 
fegyvert, kitéve magát az árulás hazug 
vádjának. A fegyverletétel után Klagen-
furtba került száműzetésbe. 1867-ben 
tért vissza Magyarországra és telepedett 
le Visegrádon. Világos után még 67 évet 
élt visszavonultan. 1916. május 21-én 
halt meg Budapesten. 
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
(www.semmelweis.museum.hu) Buda-
pesten az Apród utcában a Nemzeti Kul-
turális Alap Felemelő Század program-
éve keretében 2010.12.03. - 2011.10.02. 
között kiállítást rendez az 1848/49-es 
forradalom végnapjainak katonai és 
politikai eseményeiről, és bemutatja a 
korszak orvosi és sebészeti ismereteit 
Görgey Artúr sebesülésének szempont-
jából. A kiállítás választ kíván adni sok 
érdekes kérdésre: hogyan történt a sebe-
sülés, hogyan kezelték a tábornokot, mit 



„Talpra magyar!”

Kedves csehországi Magyar!

Március 15-e nemzetünk egyik legnagyobb ünnepe. A közelgő 
népszámlálás apropóján az idén rendkívüli lehetőségünk

van arra, hogy bizonyságot tegyünk nemzeti hovatartozásunkról.  

Közeledik március 25-e, a csehországi 
népszámlálás napja, melynek az eredménye 

a következő tíz évre nagyban meghatározhatja 
a csehországi magyarság helyzetét. Ezért...

...fontos, hogy a népszámlálási kérdőív bennünket érintő mezőibe, 
konkrétan a 10. és 11. pontokba („Mat. jazyk” – „Anyanyelv” 

és „Národnost” – „Nemzetiség”) a magyar kerüljön. 

Kérjük,  tegyen meg mindent, hogy ez az információ 
minden Csehországban élő, átmeneti vagy állandó 
lakhellyel rendelkező magyar emberhez eljusson.

Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy minél több
ismerősünk kapjon tájékoztatást, hiszen NAGY A TÉT!

   Köszönettel
     a prágai magyar szervezetek

...mert NEM mindegy!

...NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11... NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...  NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

...NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11... NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11... NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...



        Kedves Testvér!
Engedd meg, hogy a közelgő népszámlálás kapcsán 
Téged is megszólítsunk és támogatásodat kérjük. 

Gyülekezetünk, a Prágai Református Missziós Gyülekezet 
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyetlen missziói 

gyülekezete, amely 18. éve működik és rendszeres 
istentiszteleti alkalmaival járul hozzá a prágai és remények szerint  

az összcsehországi magyarság hitéletének épüléséhez. 

Mivel a Református Egyház Csehországban nincs bejegyezve 
(ehhez jóval több csehországi állandó lakhellyel rendelkező gyülekezeti 

tagra lenne szükség), gyülekezetünk lehetőségei korlátozottak. 

A március 25-én tartandó népszámlálás eredménye többszörösen 
érinti épülni vágyó közösségünket: megtudjuk, mennyien vagyunk, 

illetve hányan támogatják a gyülekezet ügyét, ami jel lehet 
a Református Egyház hivatalos bejegyeztetésének elindítására. 

Ezért kérünk Téged, amennyiben felekezeti hovatartozásodtól 
függetlenül (alkalmainkat nem csak reformátusok látogatják) 

felelősséget érzel ügyünk iránt, a népszámlálási kérdőívbe 
(a felekezeti hovatartozásra vonatkozó 12. pontba) a „református” 
(csehül/szlovákul „Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku”) 
adatot írd. Kérjük, tegyél meg mindent, hogy ez az információ minél 
több Csehországban élő magyar emberhez eljusson. Hordozd imában 

a csehországi magyar keresztyének/keresztények ébredését!

   Köszönettel
     a gyülekezet presbitériuma
              (www.reformata.cz)

„Légy erős
   és bátor!”

...NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11... NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...  NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

...NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11... NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11... NÉPSZÁMLÁLÁS ‘11...

Józsué 1:7
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tudott tenni az akkori orvostudomány a 
modern bakteriológia előtti korszakban, 
az antiszeptikus vagy aszeptikus műtét-
vezetés – különösen az antibiotikumok 
előtti időkben – egy nyitott koponya-
csont sérülést elszenvedett beteggel? 
Milyen eszközök álltak a 19. századi or-
vosok rendelkezésére? Milyen elméleti 
és gyakorlati orvosi tudás birtokában 
igyekezték megőrizni a fővezér életét és 
cselekvőképességét? Mit szenvedhetett 

a sebesült  Görgey Artúr?
Összefoglalás képpen álljon itt 
Leiningen-Westerburg Károly gróf 
honvédtábornok, az aradi vértanúk 
egyikének jellemzése nem sokkal ki-
végzése előtt a börtönben írt napló-
jában: „Ilyen volt hát ez a Görgey – 
minden erényével és hibájával férfiú a 
szó legszebb értelmében: hős.”

Palágyi István György, GAT elnök

Petőfi Sándor:       
1848

Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag, / Te a népek hajnalcsillaga!...
Megviradt, fölébredett a föld, fut / A hajnaltól a nagy éjszaka.

Piros arccal / Jött e hajnal, / Piros arca vad sugára / Komor fényt vet a világra; 
E pirúlás: vér, harag és szégyen / A fölébredt nemzetek szemében. 

Szégyeneljük szolgaságunk éjét, / Zsarnokok, rátok száll haragunk,
S a reggeli imádság fejében / Istenünknek vérrel áldozunk.

Álmainkban / Alattomban / Megcsapolták szíveinket, / Hogy kioltsák életünket,
De maradt még a népeknek vére / Annyi, ami fölkiált az égre. 

Áll a tenger nagy elbámultában, / Áll a tenger és a föld mozog,
Emelkednek a száraz hullámok, / Emelkednek rémes torlaszok.

Reng a gálya... / Vitorlája / Iszaposan összetépve / A kormányos szíve képe,
Aki eszét vesztve áll magában / Beburkolva rongyos bíborában. 

Csatatér a nagyvilág. Ahány kéz, / Annyi fegyver, annyi katona.
Mik ezek itt lábaim alatt?... hah, / Eltépett lánc s eltört korona.

Tűzbe véle!... / No de mégse, / Régiségek közé zárjuk, / De nevöket írjuk rájuk,
Különben majd a későn-születtek / Nem tudnák, hogy ezek mik lehettek. 

Nagy idők. Beteljesült az Írás / Jósolatja: egy nyáj, egy akol.
Egy vallás van a földön: szabadság! / Aki mást vall, rettentőn lakol.

Régi szentek / Mind elestek, / Földúlt szobraik kövébül
Uj dicső szentegyház épül,  / A kék eget vesszük boltozatnak,

S oltárlámpa lészen benne a nap! 
           Debrecen, 1848. okt. vége – nov. 16



Gyülekezetünk életéből

– A prágai magyarságot és református 
gyülekezet tagjait vagy annak támoga-
tóit is komolyan érintő idei népszámlá-
lás menetéről további információk itt 
találhatók: www.scitani.cz. A népszám-
lálás eredménye a következő tíz évre 
nagyban meghatározza a csehországi 
magyarság helyzetét! Kérjük segítsen a 
hetilapunkban is megtalálható röplapok 
terjesztésében. A népszámlálás eredmé-
nye jel lehet a Református Egyház 
csehországi hivatalos bejegyeztetésé-
nek elindítására.

Programajánló
– Március 17-én (csütörtök), 
a  Magyar Köztársaság prá-
gai nagykövetsége ad helyet 
Orosz Őrs előadásának, mely 

során a 2010-ben Szlovákiában lezajlott 
„Kétnyelvűség Felmérő Körút” pro-
jektről számol be. A helyszín exkluzi-
vitása miatt a részvételi szándékot már-
cius 16-ig kell jelezni az AED-nek.
– A CsMMSz Prágai Alapszerveze-
te szeretettel hív mindenkit a nemzeti 
ünnepünk alkalmából megrendezendő 
Pruzsinszky Sándor „Marczibányi 
ház” című egyfelvonásos drámai vízió-
előadásra.  A drámát a révkomáromi Jó-
kai színház művészei adják elő március 
18-án (péntek), 18.00 órától a PMKK 
nagytermében. 

Üzenet – A Prágai Református Missziós Gyülekezet hetilapja
Felelős szerkesztők: Éles György, Dienes Kornélia, Hlavács Pál, Simon Sz. Krisztina.

Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására bármilyen segítséget örömmel elfogadunk.
E-mail (hetilap rendelések - heti egyszeri küldés elektronikus formában): uzenet@reformata.cz

Banki kapcsolat: 7190131205/4000, Számlanév: Dienes Kornélia (Maď. ref. sbor)
IBAN CZ7040000000007190131205,  BIC (=SWIFT) SOLACZPP

Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezetei terem.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ugyanebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora: április 24. (húsvét)
Bibliaóra: Havonta egyszer isten-
tisztelet helyett; a következő bib-
liaóra az előzetes tervek szerint 
március 20-án lesz megtartva. Témája: 
„A hit fogalma az Ószövetségben”. 
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
lelkésznél lehet.
Házi  IT, házi  úrvacsora, lelkigondozói 
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével 
egyeztetendő. 
A lelkész elérhetőségei: Éles György, 
cím: Třeboradická 45, Prága 8 – 
Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: szerdánként 18.30-
tól, Nemzetiségek Háza, magyar kisebb-
ség irodája, (Vocelova 3, Prága 2)
Pilzen, Teplice: A következő istentisz-
telet helyszíne és időpontja egyelőre is-
meretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.

Egyéb információ:  www.reformata.cz


