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„Királyod érkezik hozzád.” 
Zak 9,9

Kedves Testvérek!

Milyen nagy ígéret van a mai igében! 
A király el fog jönni meglátogatni az 
Ő népét. Ha azt a környezetet vesszük, 
ahol ez az ige és ígéret elhangzott, ak-
kor nem nehéz megérteni, hogy ennek 
az ígéretnek a nagysága hatványozottan 
nagy volt, hiszen a nép léte és jövője is 
lényegében folyamatosan kérdéses volt. 
Izraelnek először adott királyt Isten, és 
nem Ő maga jött el, de a királyság in-
tézménye enyhén szólva is zsákutca volt 

a nép számára, hiszen nekik nem a föl-
di uralkodóra kellett volna tekinteniük, 
hanem Istenre, amikor vezetésre volt 
szükségük. Ennek ellenére is viszonylag 
sokáig működött a királyság intézmé-
nye Izraelben, de igazi megoldás még-
sem volt. Megépült a templom, voltak 
igazi nagy pillanatok, de mégis emberi 
intézmény volt, és maradt is mindvégig. 
Éppen ezért benne volt a bukás már az 
első perctől. 
Zakariás idejére azonban megértette 
Izrael népe, hogy számára nem meg-
oldás a világi királyság, és neki csak 
Isten lehet a királya. És íme, itt van az 
ígéret, hogy ez a király meg is fog ér-

kezni. A hiba azonban másban, az em-
beri váradalomban volt. Izrael a király 
érkezését annak ellenére fenségesnek 
képzelte el, hogy több ízben jelezték a 
próféták, hogy ez a király alázatosan 
fog megérkezni, és nem is ismerték fel. 
Nem ismerték fel karácsonykor, amikor 
nem kapott szállást sehol, és nem ismer-
ték fel virágvasárnap sem. Pedig ott már 
demonstratívan szamárcsikón érkezett. 
Talán egyszerűbb várni az embertől a 
vezetést, mint Istentől, mert közelebb 
van. Talán egyszerűbb várni az embe-

ri királyt, mert az szerintünk van. Egy 
emberi király, legyen bármilyen hatal-
mas is, mégis csak ember és nem több. 
A megtartásunk és a jövőnk mégis csak 
Istennél van elrejtve és elrendelve. 
Istennek volt egy terve, és volt egy terve 
az embernek is. Az emberi terv érthető 
volt, és nekünk, mint megszállást el-
szenvedő nép számára különösen is ért-
hető. Az emberi terv lényege nem volt 
más, mint hogy megszabadulhassanak a 
megszálló rómaiaktól és ismét szabadok 
legyenek. Ez így talán nagyon egyszerű-
nek is tűnik. Jön egy uralkodó, aki véget 
vet a megszállásnak, persze isteni segít-
séggel. De ha jobban belegondolunk, 
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ennek nem lett volna sok értelme. Izrael 
volt már többször regionális hatalom, de 
a nagyhatalmi lét mégsem segített hosz-
szabb távon, hiszen ebből a nagyhatalmi 
létből lesüllyedt a bűnök miatt a szolga-
sorba, és gyorsan Babilóniában találták 
magukat. 
Isten, mint király egy sokkal komolyabb 
megszálló ellen lépett fel. A bűn ellen. 
A bűn ellen, mely minden más megszál-
lónál alattomosabb és szívósabb zsar-
nok. Szívósabb, mert sokszor az ember 
maga is táplálja, méghozzá önszántából. 
Alattomosabb, mert sokszor elhiteti az 
emberrel, hogy az, ami történik, az az 
ő érdekében is történik. Isten azonban 
ettől a megszállótól akarja népét meg-
szabadítani, és szeretné, hogy valódi 
szabadságban éljen. 
A király várása, az, ahogy Jézus Krisz-
tust várták, magáért beszél. Sehol nem 
fogadták be, nem kapott családja se-
hol szállást. Ezért kénytelen volt egy 
egyszerű istállóban a világra jönni. Ma 
azonban azoknak a fogadóknak, ahová 
Jézust nem fogadták be, már a nyoma 
sincs meg, az istálló fölé viszont díszes 
bazilika épült. Így lesz a szívekkel is. 
Ahová Krisztust nem fogadják be, an-
nak a szívnek nem lehet jövője, de az 
a szív, ahol ott van Krisztus, örök életre 
számíthat, legyen az bármilyen egysze-
rű. 
A virágvasárnapi történet egy kicsit ösz-
szetettebb. Ott már kellett volna érteni 
a jelet, melyet a szamárcsikón érkező 
uralkodó jelentett. Érdekes, hogy még 
a nép is Dávid királyként jellemezte 
Krisztust, ami azonban nem akadályozta 
meg őket abban, hogy öt nappal később 

megfeszítessék. 
Király hozzánk is készül. És annak az 
ünnepe, hogy a Király eljön hozzánk, a 
karácsony. Hiszem, hogy Isten rendelé-
se volt az, hogy ma ez legyen az ige. Ma 
még egy kicsit talán távolinak tűnik a 
karácsony ünnepe, de ne feledkezzünk 
meg arról, hogy milyen sebességgel 
szalad az idő. Ha jobban belegondo-
lunk, még most volt karácsony. Mintha 
csak tegnap történt volna, hogy boldog 
új esztendőt kívántunk egymásnak. És 
íme, ismét erre az ünnepkörre kell ké-
szülnünk. Azonban ahhoz mégis van 
még elég idő,  hogy gondolatban már 
most foglalkozzunk azzal, hogyan is 
fogunk készülni a karácsonyra. A kará-
csonyi készülés olyan sokszor torkollik 
emberi erőlködésbe, és olyan sokszor 
szorul a háttérbe a karácsony eredeti 
szándéka és üzenete. Meg fogunk állni 
Isten kegyelméből a karácsonyfa alatt, 
és meg fogunk állni az úrvacsorai asz-
tal körül. De milyen lélekkel leszünk 
ott? Vajon alig élve, fáradtan és fásultan 
vesszük tudomásul az ünnepet? Mert ha 
így lesz, abban az esetben a felkészülés-
ben volt a hiba. Nem tudtuk meglátni Is-
tent az ünnepben, és nem készültünk fel 
rá, mint Istentől rendelt ünnepre. 
Azonban van rá lehetőség, hogy igazi 
várakozással tekintsünk a karácsonyra, 
mint Isten Fia születésének az ünnepé-
re. Ez egyáltalán nem zárja ki azt, hogy 
készüljünk az emberi találkozásokra, 
az emberi módon történő ünneplést, az 
ajándékvásárlást és minden más egye-
bet. De mégis, ha ezt kiegészítjük azzal, 
hogy készüljünk lélekben arra, hogy mi-
attam is eljött a király, akkor egy másik
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dimenzióba kerül a karácsonyi készülő-
dés kérdése. Így már nem csak az lesz 
a készülődés tárgya, hogy kinek milyen 
ajándékot veszek, hanem, hogy ki tu-
dom-e nyitni a szívemet Krisztus előtt. 

És ha így készülök az ünnepre, akkor az 
emberi találkozásaim is áldottabbak, bé-
késebbek lesznek. Ámen! 

(Elhangzott 2012. október 7-én) 

Rajk László 1909-ben született Székely-
udvarhelyen. 1930-ban kapcsolódott be 
az illegális kommunista mozgalomba, 
ezért kitették az egyetemről, és segéd-
munkásként volt kénytelen dolgozni. 
Ebben az ügyben mellesleg a kommu-
nista történetírás óriásit csúsztat. A Hor-
thy-rendszert úgy mutatja be, mint vé-
res, baloldal-ellenes rezsimet. A valóság 
azonban az, hogy az MSZDP (Magyar-
országi Szociáldemokrata Párt) élt és vi-
rult, csak az 1919-ben már „bizonyított” 
kommunista mozgalom volt illegális. A 
térségben egyedül Csehszlovákiában 
és egy ideig Ausztriában működhetett 
legálisan ilyen formáció. Pártutasításra 
Prágába, majd Spanyolországba utazik, 
hogy ott harcoljon a köztársaságiak ol-

dalán. 
S ú l y o s a n 
megsebesül, 
majd a hábo-
rú elbukása 
után Fran-
ciaországba 
megy, ahol 
internálják. 
Innen párt-
u t a s í t á s r a 
1941-ben tér 
haza, ahol nem sokáig élvezheti a sza-
badságot. 
Életének regénybe illő része a nyilas-
uralom korszaka. Ekkor testvére, Endre, 
Szállasi készletgazdálkodási államtit-
káraként működött. Ebben a minőség-

Rajk László,  
a gyújtózsinór

Egy kicsit hezitáltam, hogy kit mutassak be az idén 1956 emlékünnepén. Aztán 
végül is Rajk Lászlót választottam, élete, halála, de leginkább utóélete miatt.  
Cikkem hangsúlyozottan nem politikai, sokkal inkább történelmi. Célja a kor 
jobb megismertetése azokkal, akik akkor még nem éltek, és, hogy ha lehetséges, 
további kutatásra, ismeretszerzésre ösztönözzön mindenkit. Szerintem ezzel lehet 
a legszebb emléket állítani ́ 56 hőseinek, hogy nem feledjük őket, és az események 
(és ezt kitágítva értve: előzmények, események, következmények) minél ponto-
sabb megismerésével akadályozzuk meg, hogy ilyesmi még egyszer megtörténjen. 
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ben menti meg Lászlót a biztos haláltól. 
László a testvére segítségét honorálja, 
mikor 1946-ban már befolyásos ember-
ként segít testvérének az NSZK-ba tá-
vozni. A sors fintora, hogy míg testvére 
1961-ben természetes halállal hal meg, 
addig Lászlót saját elvtársai végzik ki. 
Belügyminisztersége alatt rendezték az 
első koncepciós pereket, és szerveződött 
meg az ÁVO (államvédelmi osztály), 
mely 1948-tól lett önálló, államvédel-
mi hatóság 
(ÁVH). Ez-
után külügy-
m i n i s z t e r 
lesz, majd 
1949 május 
30-án letar-
tóztatják, és 
koncepciós 
pert kreálnak 
ellene. 
Itt szüksé-
ges egy rö-
vid kitérő, 
arra nézve, 
mi is a kon-
cepciós per. 
Az első ilyet 
természete-
sen a Szov-
j e t u n i ó b a n 
csinálták. Sztálin féltékeny volt a nála 
műveltebb, és tegyük hozzá, népsze-
rűbb, pártbéli vetélytársaira, akik sok-
szor sokkal közelebb is álltak Leninhez, 
mint ő (ilyen volt például Trockij), bár 
ő még ideiglenesen el tudott menekülni. 
A többiek viszont már nem. Akit nem 
tudott megmérgezni (mint Frunzét), 

vagy megölni (mint Kirovot), az ellen 
kirakatpereket rendezett. Ilyenek voltak 
Buharin, Zinovjev, Kamenyev, Rikov, 
stb.). Ezeknek a pereknek a főügyésze a 
hírhedt Visinszkij volt, akinek két alap-
tétele volt: a büntetőjog az osztályharc 
eszköze, a másik, hogy a legfontosabb 
bizonyíték a beismerő vallomás (Ezt az 
inkvizíció egyszer már el(ki)játszotta). 
A háború után minden kelet-európai 
országban voltak ilyen perek. Csehszlo-

vákia: Slánský-
per (1952), 
Lengyelország: 
K a c z m a r k -
per (1949), 
B u l g á r i a : 
Kosz tov -pe r 
(1949), Romá-
nia: Maniu-per 
(1947), Albá-
nia: Xoxe-per 
(1949). Ez 
utóbbi azért 
érdekes, mert 
itt merült fel 
még Magyar-
országon kívül 
a jugoszláv-
barátság vádja. 
Jugosz láv iá t 
ekkor már a 

többi kommunista ország lényegében 
kiközösítette, mert nem volt hajlandó 
behódolni a Szovjetuniónak. Tito na-
gyon jól tudta, hogy mibe nem megy 
bele, és inkább vállalta a kiközösítést. 
Érdekes, hogy ez ellen az egyébként 
oroszbarát szerbek és crnagoracok sem 
tiltakoztak. Az igazság, hogy abból lett 
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kenyértörés, hogy Bulgáriát is Jugoszlá-
viához akarták csatolni. Ebben Tito egy-
értelműen trójai falovat látott, és nemet 
mondott rá. Akkor Bulgária vezetője 
Georgi Dimitrov volt, aki talán a legin-
kább kiszolgálta Sztálint a kommunista 
vezetők közül. Hozzátartozik, hogy a 
„dicsőséges” vöröshadsereg olyan se-
bességgel távozott Jugoszláviából, hogy 
elköszönni sem maradt idejük, a magyar 
és a román határig meg sem állt, amikor 
távozásra szólították fel. Jogosan vető-
dik fel a kérdés, hogy ezeknek a perek-
nek egyáltalán mi értelmük volt. Nem 
más, mint, hogy a lakossággal folya-
matosan elhitessék, még mindig vannak 
ellenségek, miattuk üresek az üzletek, 
miattuk gyenge a termelés, ők minden 
baj okozói. 
Jellemző módon a halálos ítéletet már 
október 15-én végrehajtották. Felesé-
gét bebörtönözték, gyermekét a későbbi 
SZDSZ-es politikus Rajk Lászlót neve-
lőintézetben helyezték el. 
Rajkot még 1955-ben rehabilitálták, 
de Rákosi nem akart szembenézni cse-
lekedetei következményeivel, pedig 
már Moszkvából is ezt sürgették vol-
na. Felmerült az újratemetés kérdése is. 
1979-ig Magyarországon a kivégzettek 
holttesteit inkább elkaparták, mintsem 
eltemették, legyen szó politikairól vagy 
köztörvényesről. 
Rákosiék azt szerették volna, hogy a te-
metés szűk családi körben legyen meg-
rendezve. Az özvegy erről hallani sem 

akart, csak a nyilvános temetésről volt 
hajlandó egyezkedni. És elkövettek még 
egy óriási baklövést: nem nézték meg a 
naptárat.                             
Addig húzták az időt, hogy már kö-
zeledett október 6. Ennek a napnak a 
szimbólikus jelentőségét talán nem kell 
hangsúlyozni. Valójában több embert is 
újratemettek (Pálffy György, Szőnyi Ti-
bor, Szalai András) őket Rajkkal együtt 
végezték ki. Rajk egykori harcos (és ne 
szépítsük: bűn) társai mondtak beszé-
det. Kb. 200 000   ember vett részt a te-
metésen.    Temetés volt, de nem csak 
a mécsesek gyúltak meg. A lelkekben 
gyúlt meg a vágy a szabadság iránt, és 
innen, illetve az ezt követő események 
már tényleg gyújtózsinórként vezettek 
el október 23-ig. Így lett egy kemény 
kommunista emlékezete a kommuniz-
mus mellébe szúrt tőrként halálos sebe 
az egész rendszernek. Érdekes, hogy a 
rendszer a forradalom leverése (levere-
tése) után igyekezett kompenzálni: az 
1949-53 között elítélt kommunistákat, 
és áruló szociáldemokratákat rehabili-
tálta (de csak őket, szó sem volt teljes 
körű igazságtételről), sőt Rajk Lászlóról 
több közterületet is elneveztek, de arról 
mélyen hallgatott, hogy hogyan is kap-
csolódott a forradalomhoz Rajk és társa-
inak újratemetése. 

A cikket összeállította Éles György.
Forrás: internet
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Kedves Üzenet-olvasó,

mivel a gyülekezet két évvel  
ezelőtt létrehozott levelező-
listája (e-mail cím-gyűjteménye) 
gondozás hiányában időköz-
ben elavult, úgy döntöttük,  
belevágunk egy új levelezőlista  
kialakításába.

A cél az, hogy alulról építkezve, „add-tovább, ha 
tetszik” módon alakítsunk ki egy élő levelezőlistát.  
A további ok, hogy az Üzenet olvasói között is jócs-
kán akadnak olyanok, akik nem tagjai a prágai gyü-
lekezetnek, de valamilyen módon kötődnek hozzá.  
Íme egy lehetőség a közelebbi kapcsolattartásra.

A levelezőlista céljai nagyjából a következők:

•	 Imaközösségek kezdeményezése,
•	 Igehirdetések terjesztése, megbeszélése,
•	 Keresztyén és egyéb közhasznú filmek megosztása,
•	 Tanács- és segélykérés (hitélet/magyarság/ 

család...)

Amennyiben úgy érzed,  szeretnél tagja lenni  ennek  
a közösségnek, kérlek jelezd igényedet az 

uzenet@reformata.cz 

e-mail címen. Minden további ötletet köszönünk!
   
    az Üzenet szerkesztősége
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Gyülekezeti
Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Úrvacsora:
Vasárnapi iskola: az istentisztelet alatt, 
a fenti címen.  
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: kedden 18.30-tól, 
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség 
irodája (Vocelova 3, Prága 2).
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet 
időpontja egyelőre ismeretlen. Cím: 
Radlická 8. („Krokodilos ház”).
Lovosice: A következő istentisztelet 
helyszíne és időpontja egyelőre isme-
retlen. 

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Gyülekezetünk 
életéből
– A Firesz Cantate 
Domino felvidéki magyar 
fiatalok kórusa október 
12-14. között Prágába látogatott. Ez al-
kalomból vasárnap gyülekezetünkben 
szolgáltak. Az eseményről lapunk kö-
vetkező számában közlünk rövid beszá-
molót.
– Előzetes tervek szerint a SzRKE Zsi-
nati Elnöksége október 21-23. között 
Prágában fog tartózkodni és 21-én, 
a vasárnapi az istentiszteletet követő 
presbiteri ülésen szeretne találkozni a 
prágai gyülekezet tagjaival és presbi-
tereivel.

Vasárnapi
Iskola

A hitoktató távol-
léte miatt a vasárnapi iskolai foglalko-
zás november 18-ig szünetel. 
Szeretettel fehívjuk a kedves szülők, 
nagyszülők, keresztszülők figyelmét 
arra, hogy a foglalkozások eddigi tel-
jes anyaga megtalálható és letölthető 
a www.reformata.cz weboldal „Vasár-
napi iskola” menüpontja alatt.


