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Legyen gondod önmagadra 
és a tanításra, maradj meg 
ezek mellett, mert ha így cselekszel, 
megmented magadat is,  
és hallgatóidat is. 1Tim 4,16

Pünkösd után az evangélium robba-
násszerűen tört be a Római Biroda-
lomba. A megalakuló gyülekezetek 
részesültek az apostoli tanításban, 
amit időről-időre vagy személyesen 
kaptak meg, vagy levelek formájá-
ban jutott el hozzájuk a bátorító, intő 
krisztusi üzenet. Kulcskérdés volt, 
hogy a friss hívők kapnak-e folya-
matosan egészséges tanítást az arra 
elhívott emberektől.

1925-ben a nagyvarsányi gyü-

lekezet – hűséges igehirdetői mellé 
– lelkipásztort kapott Czine Ferenc 
személyében. Jelen szám elsősor-
ban az ő munkásságával, és mind-
azon fi atal missziómunkások sze-
mélyével, életével foglalkozik, akik 
részben vagy egészen az ő hatására 
álltak az Úr munkájába. Közülük 
többen is teológiát végzett lelki-
pásztorok lettek, akik vagy a Nyír-
ségben, vagy a Beregben, vagy az 
ország egyéb területein szolgálták 
megváltó Urukat. 

„Kérjétek hát az aratás Urát, hogy 
küldjön munkásokat az aratásába.” 
Mk 9,38

Szólláth Imre Rudolf, 
lelkipásztor

LELKIPÁSZTORI KÖSZÖNTŐ
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A NAGYVARSÁNYI 
BAPTISTA MISSZIÓ 
KEZDETEI

RÉSZLETEK „A NAGYVARSÁNYI 
BAPTISTA GYÜLEKEZET 80 ÉVES 
TÖRTÉNELME” CÍMŰ KIADVÁNYBÓL

A növekvő gyülekezet és a környé-
ken is egyre inkább létrejövő bap-
tista missziói állomások igényel-
ték, hogy állandó pásztora legyen 
a körzetnek. Így az ez időben lesze-
relt Czine Ferencet igényelte a kör-
zet lelkipásztorának, aki 23 őszén 
munkába is állt.

1925-ben egy bemerítésen itt 
szolgált a hajdúböszörményi fú-

vószenekar. Azok meghallgatása 
után jött az ifjúság részéről a kí-
vánság, hogy nekik is kürtök kel-
lenek. 1926-ban Győröcskén fel-
oszlott egy fúvószenekar, és azok-
nak hangszerei szinte mind gaz-
dát találtak a varsányiak között. A 
fúvószene megtanulásában Dóczi 
Lajos jött segítségül a nagyecsedi 
gyülekezetből.

Attól kezdve mind helyben, 
mind a környező falvakban gyak-
ran lett az evangélium hirdetésére 
hívogatás áldott eszköze a fúvósok 
szolgálata. A nagy létszámú ifjú-
ság újabb igények megjelenését 
hozta magával. 1928 telén kéthe-
tes tanfolyamra meghívták Tóth 
Gábor karnagy-lelkipásztort. Az 
ő itt járta után vonósegyüttes is 

A 60-as évekig működő vonószenekar 1928-ban kezdte szolgálatát
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létrejött a gyülekezetben. A vonós 
együttes még a hatvanas években 
is működött. Tóth Gábor itt jár-
tával az énekkar is jelentősen fej-
lődött, amelynek akkori vezetője 
Kiss L. István volt. (…)

A húszas évek a gyülekezet nö-
vekedése szempontjából rendkí-
vül gazdag idők voltak. Többször 
előfordult, hogy egyszerre 30-40-
50 személyt merítettek be, amely-
nek helye általában a Tisza volt, 
esetleg a nagydobosi imaház, ahol 
korábban volt bemerítő medence. 
Ezek az ünnepélyek mindig nagy 
alkalmak voltak, amelyeknek 
megszervezésében nagy mesterek 
voltak Sallay László, Czine Ferenc 
és a helyiek.

Sokszor láttak el 4-500 fős gyü-
lekezetet szeretetvendégség kere-
tében, példás helytállással. A var-
sányi gyülekezetnek megalakulá-
sa után tíz évvel már harmincöt 
faluban volt leánygyülekezete, 
missziós állomása. Ezek létrejö-
vetelének titka a hívők bizonyság-
tevő élete volt. Bizonyságot tettek 
hitükről, Krisztusban nyert bol-
dog, új életükről arató munkatár-
sak között, vásárban, rokonság-
ban, kubikos munkában, útépítők 
között, betegtársak között. Láto-
gatták az érdeklődőket, a nyitott 
szívűeket, férfi ak férfi aknak, nők 

nőknek beszélték evangéliumi 
örömeiket. Ifjaikat tanították, 
azok egymást vitték a gyülekezet 
kialakult életébe. Szívták maguk-
ba és árasztották magukból a Bib-
lia ismeretét, a gyülekezeti kultú-
rát, az egymás iránti szeretetet, a 
helyes erkölcsöt. Hitben való kiál-
lás szempontjából bátor emberek, 
és az általános emberi helyzetek-
ben is határozottak voltak. 

(…) A folyton nagyobbodó gyü-
lekezet és körzete igényelte a nagy 
kiterjedésű körzet több munkate-
rületre történő felosztását. 1923 
őszétől Czine Ferenc volt a körzet 
lelkipásztora 1931-ig. A gyüle-
kezetek közös tanácsa két részre 
osztotta a vidéket, Nagyvarsány 
és Nagydobos központtal. Szava-
zati úton Czine Ferenc Nagydobos 
lelkipásztora lett, és így Varsány 
számára a lelkipásztorhívás fel-
adata állt elő. Mivel ekkor végzős 
teológus nem volt, mozdítható 
lelkipásztor sem, ezért egy időre 
a presbiter-pásztorság gyakorla-
tához fordultak. Szűcs B. Andrást 
kérték fel e munkára. Ő bátor, szó-
kimondó, de szívélyes természeté-
vel sokaknak lett lelki vezetője e 
minőségben is. Ám látva a család 
lekötöttségét, testi legyengülését, 
a gyülekezet néhány év után új-
ból felvetette a lelkipásztorhívást, 
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mint jobb megoldás lehetőségét. 
Ekkor ismerkedni kezdtek egy Tu-
zsérról származó ifjú teológussal, 
Révész Sándorral. 1934 augusz-
tusában meghívták szolgálatra, 
majd egy évet várva rá, teológiai 
tanulmányainak befejezése után 
felavatták varsányi lelkipásztor-
rá. (…)

(Folytatása következik…)

CZINE FERENC 
ÉLETÉRŐL
RÉSZELETEK KIRNER A. BERTALAN 
EREDETI KÉZIRATA ALAPJÁN 
(MEGŐRIZTÜK A NEVES TÖRTÉNÉSZ 
RÉGIES STÍLUSÁT)

ELEK PÉTER NYOMÁN 
NAGYVARSÁNYBAN

Czine most már az ige szolgálatá-
ban állott. Hírét vette annak, hogy 
Nagydoboshoz közeli faluban, 
Nagyvarsányban hívők élnek, akik 
az orosz fogságban tértek meg. Ott 
találta meg Szűcs B. Andrást is. Ez 
a Szűcs B. András meghívta Abaúj-
városból azt a férfi út, Elek Pétert, 
aki által baptista lett az orosz fog-
ságban. Így aztán Elek Péter eljárt 
Nagyvarsányba és szólta az igét. 
Négy személy: Szűcs B. András, 
Cs. Szűcs Pál, Czine Ferenc és Elek 
Péter által, illetve munkájuk nyo-
mán kialakult egy kis gyüleke-
zet. Ezekről később értesült Sallay 
László, és Nagyvarsányt is bekap-
csolta Nyíregyházához. Így ter-
jedt a lelki tűz, több oldalról is. De 
legfőképpen a nagycsaládos Szűcs 
B. András és Czine Ferenc testvé-
rek által. Ők aztán kezdték járni a 
környékbeli falvakat… Czine, aki Révész Sándor
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a miskolci, katonai, jó pozíciót ígé-
rő, kényelmes és biztos jövedelmű 
irodavezetői állást, törzsőrmeste-
ri kitüntetésével nem fogadta el, 
önként, minden unszolás dacára, 
az ige, az evangélium, a krisztusi 
szolgálat drága, hitbeli mezején kí-
vánt maradni. Nem volt egyezség, 
nem is volt megállapodás, nem is 
volt lakás, nem volt imaház, nem 
volt fi zetési feltétel. Egyedül csak 
bizalom, szeretet, hitélet volt. Ez 
a hitélet azonban mélységes volt 
úgy Czine Ferencben, mint abban 

a néhány kedves orosz fogságban 
megtért hívő testvérben, akik 
megosztották Czine testvérükkel 
kenyerüket és lakóhelyüket. Czine 
Ferenc azonban, mint meghívott 
és beköltözött nagyvarsányi lakos 
nem „élősködött” a kicsiny, majd 
növekedő gyülekezet kenyerén. 
Rögtön fi zikai munkát vállalt, ép-
pen azt, ami adódott. Elment ke-
nyeret adó és kenyeret pótló mun-
kára. Nem esett ki a kezéből sem 
az ásó, sem a kapa, sem a kasza, 
sem a villa. Czinének nem mond-

Elek Péter igazolványa
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hatták, hogy otthagyta a kapát, 
mert nem tetszett neki a paraszti 
élet… Czine csodálatos lelki kész-
séggel és mindig mélyebbre ható 
lelki erővel munkálkodott. Nappal 
fi zikai munkát végzett. Egyik fog-
lalkozás sem volt terhére, hanem 
mindig, ami következett, szépen 
sorban végezte a munkáját. A gyü-
lekezeti munkában pedig együtt 
dolgozott néhány testvérrel. Ver-
ték a vályogot az imaházhoz. Ás-
tak, kapálták a földet, rakták a fa-
lat, húzták a gerendát. Örültek és 
boldogok voltak, hogy az Úr szol-
gálatában így egymásra találtak. 

ELSŐ BAPTIZÁLÁSA ÉS NŐSÜLÉSE 

Czine Ferenc (aki, mint már tud-
juk, 1922-ben kapott meghívást 
Szűcs B. András által) egy eszten-
dő múlva, vagyis 1923-ban már 
bemerítést tartott. Minden más 
fi zikai munkája dacára is hétköz-
nap este vagy az ünnepnapokon 
órákon át végezte értékes igei szol-
gálatát. Ennek eredménye mutat-
kozott meg ez év áldozócsütörtö-
kén. Nagydoboson megtörtént az 
első baptizálás, munkájának ked-
ves gyümölcse. Czine nagydobosi, 
egy esztendei tartózkodása után 
1923-ban megnősült. Feleségül 
vette Újfehértó községből Kovács 
Esztert. Egy urasági alkalmazott  
leányát, akinek az édesapja római 
katolikus vallású volt. A nagyvar-
sányiak örömmel fogadták a fi a-
tal házaspárt. Szeretetből fakadó 
ajándékokkal halmozták el őket. 
Czinének most már 1923-tól, mint 
fi atal házas-, majd családos em-
bernek, családi fészke lett Nagy-
varsány. 

CZINE NÉGY BEMERÍTÉSE 
A MÁSODIK ÉVBEN 

1924-ben ismét volt baptizálása 
Czinének. Ez már a második má-
jus 24-én. Sőt ez az esztendő na-Czine Ferenc
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gyon nevezetes és meglepő ered-
ményű is volt. Nagyvarsányban 
négy alkalommal volt baptizálás. 
(Ez évben avatták fel. 1924. ápr. 
15., Békehírnök.) Ezzel a sikerrel 
és eredménnyel már munkatár-
sai is akadtak Czine Ferencnek, 
olyanok, akiknek talentumuk 
volt az igehirdetésben is. Ezeket 
a testvéreket már helyben vagy 
Nagyvarsányon kívül elirányít-
hatták imaóra tartására vagy va-
lamelyiket már prédikálásra is. 
Erre a szolgálatra alkalmas volt 
az orosz fogságban megtért Szűcs 
B. András és Cs. Szűcs Pál. Ilyen 
volt Borbás Sándor, majd Rózsa 
Ernő, Révész Balázs, és ilyenné 
fejlődtek már a többiek is – Da-
nada, Revák, Gyana – ők már ko-
rábban is alkalmasak voltak a 
szolgálatra. Czine Ferenc örül is 
nekik, sőt utánpótlásról is korán 
gondoskodott. Tudott komoly, 
szolid és jó érzésű ifjakat gyűjte-
ni maga köré, akikből néhányat 
magasabb hitbeli kiképzésre is el-
indított. A tanulmányban itt egy 
hosszú lista következik, amelyből 
kitűnik, hogy Czine Ferenc 1922 
és 1942 között, húsz év alatt 65 
bemerítést tartott, átlagosan esz-
tendőnként több mint hármat, 
összesen 15 településen. (…)

KERESZT ALATTI PRÉDIKÁLÁS 

Ilkről ment Czine Ferenc Bor-
bás Sándorral Pusztadobosra. Itt 
azonban sehová (még az udvar-
ra) sem engedték be őket igét hir-
detni. Amint mentek a falun ke-
resztül, találtak egy keresztet, ott 
megálltak, és kezdték prédikálni 
az evangéliumot. Közben jöttek 
többen is ifjak, leányok, újra és 
újra. Majd mentek a plébánoshoz, 
aki ezután kijött a kereszthez. Kö-
szönt és kérdezte: 

- Ki engedte meg maguknak, 
hogy itt prédikáljanak? Kinek az 
engedélyével jöttek ide?

– Az Úréval – mondták. 

Pusztadobosi feszület
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– Ne hitegessék a népet. Menje-
nek dolgukra. 

– Most ez volt a mi dolgunk. 
És el is mentek… dolgukra. 

Más alkalommal már házaknál is 
megjelentek igét prédikálni. Így 
amikor egyik helyről a másikba 
mentek át, Czine testvér útközben 
kihasználta a kínálkozó alkalmat 
a bizonyságtételre. Gyakran úgy 
mondta, ahogy megtapasztalta. 
Útitársaival mindig a Bibliáról be-
szélt. Ilyen alkalmakkor, többször 
már meghívást is kapott az illető 
útitárstól. Az pedig a meghívás 
napjára elkészítette a vendégszo-
bát és meghívta a szomszédokat, 
barátokat, ismerősöket a nevezett 
időre. Előfordult, hogy ilyen al-
kalmakra a másik faluból is beál-
lítottak a rokonok. Örömük volt, 
hogy hallgathatták a prédikálást 
és a szép kedves baptista énekeket. 
Czine különben nagyon szépen tu-
dott énekelni és szeretett éneket 
is tanítani. Sokszor háromszor, 
négyszer is elmondta a szöveget, 
majd a végén kikérdezte. Minden-
ki megjegyzett az énekből egy-
egy sort és úgy összeadták, vagyis 
egymást kisegítették az új ének 
mondásban. A következő alkalom-
mal már ismert ének volt. Amint 
láttuk korábban, Czine a kaszár-
nyában is megnyerte énekeivel a 

tiszteket, akik szívesen hallgatták 
mind az éneklést, mind a hegedü-
lést. Ezek a jó vonások és adottsá-
gok nagyon értékessé tették Czi-
nét az újabb begyülekezésekre, 
missziói munkára. (Én magam 
is, amikor Czinével jártam 1934 
január-februárjában, nagyon sok 
éneket hallottam és tanultam a 
gyülekezeti órákon, melyeket az 
újabb helyeken Czine fel is kérde-
zett.) Az énekek tanításába, ott 
a Czine körüli gyülekezetekben 
Borbás Sándor testvér is nagyon 
alkalmas volt. Ő is szeretett taní-
tani. Különösen az Éneklapok fü-
zeteiből hozott elő újabb és újabb 
darabokat, amelyeket Tóth Gábor, 
Tóth Dániel, Páth Károly, Alexo-
vics testvérek szereztek, és a „A 
Kürt” című lap közvetített.

CZINE FIGYELME A BARÁTOK FELÉ

Egy-egy baptizálás, bemerítés a 
baptistáknál akkor még nagy ün-
nepély számba ment, különösen 
Czine Ferenc szolid, kedves, mo-
solygós, barátságos személyével. 
Nagyvarsányban hamar alakult 
énekkar, zenekar és ezt különösen 
szerették hallgatni a kívülállók, 
mármint a barátkozók. Ezek csak 
olykor-olykor jöttek az imaházba. 
Sokan eljöttek más faluból is a va-
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sárnapokra, kivált olyan rokonok, 
akiknek vagy már baptista volt 
a rokona, vagy csak barátkozott. 
Megtörtént pl. az, hogy valaki el-
jött meghallgatni egy-egy baptis-
ta istentiszteletet és a másik be-
merítésre már jelentkezett vagy 
szeretett volna bemerítkezni. Az 
ilyeneket Czine fi gyelembe vette 
és meghívta a következő és a több-
szöri alkalomra is a gyülekezetbe. 
De megtehette és ideje is megen-
gedte, hogy Czine felkereste eze-
ket a jelentkezőket a lakásukban 
is, és elbeszélgetett velük. De ha 
más faluba való rokonok voltak, 
elment oda is egyedül vagy az il-
lető rokonával, vagy ismerősével 
együtt. Egy-egy komoly ember-
nek, személynek a bemerítése 
– még ha csak egyedül volt is – a 
faluban nagy érdeklődést keltett, 
mert Czine az ilyeneket felkereste 
az otthonukban is. Az ott tartott 
rövid bibliázás vagy imaóra ele-
venítette, lelkesítette az ott levő-
ket és a faluban is természetesen 
híre ment. Az ilyen látogatásra 
felfi gyelt a szomszéd, vagy az 
egész falu is. Ezeket a – Czine-fé-
le látogatásokat értékelték. Sok-
szor a helybeli plébánosnak vagy 
valamelyik lelkésznek a terhére 
rótták fel és mondogatták: a mi 
papunk itt helyben lakik már sok 

ideje, még csak ránk sem nyitotta 
a kiskaput. Meg se kérdezte, hogy 
mint vagyunk?!  (…)

CZINE FERENC ÖRÖK EMLÉKEZETE

Czine Ferenccel nagyon sok gyalo-
gos és biciklis utam volt. Különö-
sen a nyírségi vidékeken. Ha men-
tünk bármennyien Czine mindig 
elől járt. Bármilyen idő is volt, 
sárban, hóban, fagyban, hőség-
ben, szélben, viharban egyaránt. 
Naponként vagy kétnaponként 
más-más községbe, gyülekezetbe 
érkeztünk. Nagyon sokszor úti-
társak, barátok is csatlakoztak 
hozzánk, kivált, ha gyalog men-
tünk hárman-négyen is együtt. 
Majdnem minden községből vagy 
gyülekezetből valaki kísért ben-
nünket, velünk jött. Szorgalmas 
kísérőink voltak a törekvő ifjak: 

Az utóbbi néha már gyüleke-
zetben is volt. Ezek a fi atalok pré-
dikátorok is lettek és tevékenyen 
munkálták azt a területet, ahová 
elhelyezkedtek vagy elhívták őket. 
Itt kihangsúlyozhatom, hogy Ma-
gyarországon egyetlen egy prédi-
kátornak sem volt ilyen sikere és 
eredményes munkája, melynek 
eredője lett volna hét olyan ifjú, 
akik mindegyike nagy sikerrel 
szolgálta volna a baptista gyüle-
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kezeteket, és akik legtöbbje huza-
mosabb ideig tevékenykedett egy 
helyen, sőt egy helyben esztendőt 
töltött el, mint Kozák és Mészáros 
testvér. Ők most már nagyon meg-
érdemelten töltik pihenésüket. 
Czine az ő misszióútjában nem 
járt egyedül. Majdnem mindenütt 
akadtak útjába kedves útitársak, 
mint a Szűcsök, Révészek, majd 
Bodó, Kun, Sallai, Nagy István, 
Gerzsenyi és olykor Holczer Erzsé-
bet is. De a gyülekezeti tagok és 
barátok is szívesen követték Czi-
ne útjait. Ezeknek a testvéreknek 

a szívemben örök emlékük van. 
Átsugárzott hozzám a krisztusi 
hűségük, szeretetük, életük szent 
bizonyság volt. Sokszor egyik, 
másik egyéniség szemem köny-
nycseppjében visszatükröződik. 
Szeretetük el nem apad. Mindenek 
felett azonban Czine Ferenc drága 
személye lelkem messze ömlő ho-
rizontján olyan, mint egy messze, 
távoli égboltról felém sugárzó fé-
nyes csillag. 

Kirner A. Bertalan
Megjelent a Jó Pásztor 2012 évi 

3-4. és 5-6. számában

A Budapesti Baptista Theológiai Szeminárium oktatói és hallgatói
az 1924-28-as, 1926-30-as tanévben. Első sorban harmadikként Vass Fe-
renc, a második sorban másodikként Mészáros Lajos, a harmadik sorban 

ötödikként Gerzsenyi Albert
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FELLENDÜLÉS ÉS 
ÚJJÁSZERVEZÉS 
A TISZÁNTÚLI 
MISSZIÓKERÜLET-
BEN (2. RÉSZ)
CZINE FERENC (1893-1942)

Alig 49 évet élt, de végzett mun-
kája egy egész emberöltőre is di-
cséretes lenne. Az evangélium 
hirdetésében, a lelkigondozásban, 
a személyes bizonyságtevésben, a 
misszióügyek intézésében fárad-
hatatlan volt. Éjszakái és nappalai 
sokszor összefolytak. Sietett, mert 
talán megérezte, hogy rövid az 
ideje, vagy azért roppant össze idő 
előtt, mert nem ismert határt a 
feladatok végzésében. Századunk 
jeles úttörője Nagydoboson lakott. 
Sallay László bizonyságtételére 
tért meg, amikor szülei lakására 
azért ment be fejszével, hogy az 
újhitű apostolt agyonüsse, ami-
kor az őérette imádkozott. Balogh 
Lajos 1913. december 26-án Haj-
dúböszörményben merítette alá. 
A háború 8 évet vett el életéből. 
1922-ben kezdte apostolkodását, 
1924-ben avatták prédikátorrá 
Nagyvarsányban. 1931-ben a kü-
lönvált nagydobosi körzetet vál-
lalta Beregdaróctól Ófehértóig, 

mely kb. 500 tagot és 34 állomást 
ölelt magába. 

Kirner A. Bertalan a parasz-
tapostolok közé sorolja. Munkája 
nyomán százak lelke gyúlt láng-
ra Észak-Kelet Magyarországon, 
s tüzes lelkű fi atalok indultak el 
erről a vidékről a misszióba (Bara-
bás János, Molnár Bertalan, Kozák 
Sándor) Czine indítására. Egész-
sége megromlott, ezért 1938–ban 
visszavonult Újfehértóra, de ezek 
után is sokat dolgozott.

Nem végzett teológiát, de ér-
tékelte - több laikus véleménnyel 
szemben. Mészáros Lajost, Vass 
Ferencet teológiára küldte. A sta-
tisztika szerint 1930-ban 34 ál-
lomáson 300 tagot, 1933-ban 18 
állomason 237 tagot pásztorolt. 
Közben munkatársainak új kör-
zeteket adott át, 1935-ben 21 állo-
máson 314 tagot számlált. Oltárra 
tett élete két végén meggyújtott 
gyertyaként korán égett el, de „Ez, 
ami tőle telt, megtette...” (Mk 14,8)

BORBÁS SÁNDOR (1883-1966)

A parasztpróféták utolsó sarja. 
Nagydoboson Sallay László és Czi-
ne Ferenc munkájának gyümöl-
cse. 1913-ban tért meg. Hajdúbö-
szörményben Balogh Lajos 1914-
ben merítette be. A világháború-



VARSÁNYI TEMPLOMŐRZŐ | Jubileumi kiadás II.12

ban katona, hívőségéért hamis vá-
dakkal bíróság előtt állt. 1920-tól 
Sallay László mellett szolgált Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében. 
1922-től Nagyvarsány önállósult 
Czine Ferenc vezetésével, s mel-
lette evangélizált. 1924-25-ben 
38+38 fehérruhás megtérésében 
az ő munkája is benne volt. 1926-
tól avatott evangélista. 1929-30 
között Szlovákiában, 1932-37-ig 
a Záhonyi körzetben, 1938-42-ig 
újra Czine mellett szolgált. 1943-
66-ig minden prédikátornak 
jobbkeze volt. Puritán egyénisé-
ge, mindig fekete ruhában-csiz-
mában, esernyővel és Bibliával 
járta be a megyék 121 települését. 
Mindenfelé bizonyságot tett arról 
a Megváltóról, Aki mindenkit üd-
vözíteni akar.

VASS FERENC (1902-1991)

Ilken (Szabolcs-Szatmár megye), 21 
éves korában találkozott Nagyvar-
sányban a boldog emberekkel, ott 
merítették be 1923-ban. Ennek ha-
tására az egész család hívővé lett. 
Három év alatt 50 községet keresett 
fel, ahol ébredésről hallott, gyalog, 
ill. kerékpáron. 1926-30-ig végez-
te a szemináriumot. Tatabányán 
avatták lelkipásztorrá és a legne-
hezebb terepen - Dunántúlon - bá-

nyászok közt kezdte el a munkát. 
Nyolc év alatt 181 lelket baptizált. 
1938-tól Tahitótfaluban szolgált, 
ahol szintén 141 fehérruhás állt 
a hitvallók sorában. A Tahi Tábor 
gondnoka, 1947-50-ig a budapesti 
missziókerület, 1951-61-ig az orszá-
gos misszióbizottság utazó titkára, 
ill. evangélistája volt. 15 évig volt 
rendelkezési állományban, mint 
Pécs, Újpest, Orgovány köztisztelet-
ben álló ügyintéző lelkigondozója, 
szeretett pásztora. (...)

Forrás: Krisztusért járva 
követségben, Baptista Kiadó, 

Budapest, 1996

GERZSENYI ALBERT 
ÉLETÚTJÁNAK 
KEZDETE
(…) Gerzsenyi Albert – Született: 
1900. augusztus 11-én, délután 
11 órakor (Pátrohán). Apja neve: 
Gerzsenyi Gábor, – anyja neve: 
Keremenszki Julianna. Édes-
apánk, Albert tehát egy szegény 
sorsúnak számító földműves csa-
lád egyik tagja lett. Fölcsepered-
ve bekapcsolódott a hasonló csa-
ládok robotos életébe. A helyi hat 
osztályos elemi iskolában tanult 
meg írni-olvasni. Tizenöt éves 
korától kezdve – férfias testalkata 
miatt – bevették abba a munkás 



Jubileumi kiadás II. |  VARSÁNYI TEMPLOMŐRZŐ 13

csapatba, amely éveken keresztül 
summásként járta a nagyalföldi 
településeket és tanyákat, hogy 
keresményükkel élhetővé tegyék 
az otthon maradottak számára 
a háború-dúlta keserves eszten-
dőket. Egy hosszú, forró alföldi 
nyár után, hazafelé útjában, Al-
bert – az egyik „komája” hívása 
nyomán – elvetődött Rákoscsa-
bára, ahol szintén munkát kere-
sett. Valaki felhívta a figyelmét 
a „hívő” Tóth Lajos nagygazdá-
ra. Jó helyen zörgetett, mert La-
jos bácsi abban az időben éppen 
alig győzte az állatállomány és 
a gazdaság ellátását. Hamaro-
san beköszöntött az ősz meg a 
zord, kemény tél. Albert maradt, 
és olyan sora lett, amilyen addig 
még nem volt! Koszt, kvártély, 
természetbeni járandóság, ezek 
mind elégedettséggel töltötték el 
a szívét. A honvágyat leszámít-
va minden elfogadhatónak tűnt. 
Baptista gazdája még az imaház-
ba is „el-parancsolta” a reformá-
tus hátterű fiatalembert. Emiatt 
nem hogy idegenkedett volna, 
de mind jobban érezte magát a 
barátságos „testvéri” környe-
zetben. Telt-múlt az idő, és Isten 
Igéje megérintette a szívét. Befo-
gadta a kegyelem üzenetét, meg-
tért. 1924- ben merítették őt be 

Rákoscsabán, a növekvő kis gyü-
lekezetben. – Egykét éven belül 
az történt, hogy az egyik hétköz-
napi bibliaórán az „Albert fiú” 
„tanította” az egybegyűlt test-
véreket. Lajos bácsi elégedetten 
somolygott a bajusza alatt, hogy 
„ezt a gyereket annyira megál-
dotta a kegyelmes Úr Jézus!” – És 
hallgatta figyelmesen a „fiút”. 
A gyülekezet vezetői 1926-ban 
javasolták és beküldték Gerzse-
nyi Albertet a Szemináriumba. 
Egy későbbi „nagy csapatnak” 
lett ott egyik tagja. Évfolyamtár-
sai közül név szerint is érdemes 
említeni néhányat: Vass Ferenc, 
Mészáros Lajos, (Ugrai) Kovács 
Imre, Dobner Béla Jenő, (Herter) 
Hetényi Pál, Tóth Gábor, Cser-
halmi Imre. Gerzsenyi Albert 
1930-ban kapta meg Szeminári-
umi Oklevelét. Ettől kezdve ez az 
igevers lett életének jelmondata: 
„Mi pedig Krisztust prédikáljuk, 
mint megfeszítettet!” (1Kor 1:23)

(…) „A szemináriumi tanulók 
téli missziója… A karácsonyi szü-
nidőm alatt a következő helyeken 
szolgáltam az evangélium hirde-
tésével. Záhonyon és környékén 
Rózsa testvér vonószenekarának 
közreműködésével folyt az igehir-
detés. Zsurk, Győröcske, Eperjeske, 
Tiszamogyorós, Mándok, Fényes-
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litke, Döge, Kisvárda. Innen Czine 
testvérrel leutaztunk Nagyvar-
sányba. A nagyvarsányi gyüleke-
zet meglehetős élénk és családias 
gyülekezet. Szép volt látni a kisde-
deket az édesanyák karjaiban és a 
telt padsorokat a vasárnapi isko-
lai órán. Jó volt hallani a szülők és 
gyermekek imádkozásait, az ifjú-
ság ének- és vonós zenekarának 
szép előadásait a zsúfolt imate-
remben. Ezeken kívül voltam még 
Nagydobos, Mátészalka, Kocsord, 
Nyírmeggyesen és Szamosszegen 
és tanyáján. Itt jelen voltak Czine, 
Margitai és Mészáros testvérek is, 
ahol a gyermekek avatása révén jó 
alkalom nyílt az evangélium hir-
detésére. Isten áldását kívánom 
a gyülekezetekre. Gerzsenyi Al-
bert.” 

GERZSENYI ALBERT, A 
FELAVATOTT LELKIPÁSZTOR 

„Prédikátor-avatás Záhonyban. – 
’Jöjjön el a te országod!’ – így imád-
kozunk naponként, és az Úr meg is 
hallgatja kérésünket, ha őszintén 
törekszünk erre. Lapunk olvasói 
közül sokan talán nem is tudják, 
hogy a nagyvarsányi körzet mint-
egy hat éve különvált a nyíregy-
házi körzettől 10 állomással, és 
ma – legyen hála az Úrnak! – 34 

állomása van. Most aztán az a kép 
tárul lelki szemeim elé, amit a bap-
tisták emlék-könyvében olvastam. 
Egy öreg ember leült az útfélre, sír-
va és mélyen elszomorodva, mire 
egy másik öreg ember lépett oda 
és megkérdezte, hogy miért sír. A 
felelet az volt, hogy azért sír, mert 
’megszületnek a gyermekek, de 
ki neveli fel őket?’ Nevelő nélkül 
nagyon sokan elpusztulnak. Így a 
nagyvarsányi körzet prédikátora, 
Czine Ferenc testvér sem győzte a 
sok és nagy munkát, és az a vágy 
keletkezett szívünkben, de jó vol-
na, ha az Úr adna egy megfelelő 
pásztort a záhonyi körzetnek. Ezt 
a kérésünket és óhajunkat valóra 
váltotta az Úr július 6-án, amikor 
Gerzsenyi Albert testvért, aki négy 
évig tanult a szemináriumban, 
meghívtuk körzetünkbe misszió-
munkásnak. Az ünnepély vasár-
nap délelőtt történt meg Sallay 
László és Czine Ferenc prédikáto-
rok, valamint több diakónus jelen-
létében. (…)

(Rózsa Ernő – Békehírnök, 
1930. július 12.) 

Gerzsenyi Sándor 
(A levéltári anyag kigyűjtője volt 

dr. Gerzsenyi László)
Megjelent a Jó Pásztor 2010. évi 

11-12. számában
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MOLNÁR BERTALAN 
(1905-1981)
1940/41-ben lett a körzeti lelki-
pásztor (Beregszászon). Gyürei 
származású prédikátor a harmin-
cas évek elején végzett teológiai 
tanulmányokat, melyre Czine Fe-
renc buzdította. 1935-ben Tarpá-
ra került, aztán Beregszászra. Az 
1939-es statisztikai összefoglalás 
szerint 19 állomás tartozott hozzá, 
melyekhez magyar és ruszin hívők 
egyaránt tartoztak. Ő a magyaron 
kívül más nyelvet nem beszélt, de 
a többféle nemzetiségű misszió bi-

zonyítja, hogy a hívő nép mennyi-
re összetartott. Molnár Bertalan 
nem győzte kerékpárjával róni az 
utakat. 1942-ben fáradtan, betege-

Részlet Molnár Bertalan lelkésztan-jegyzetéből

Molnár Bertalan



VARSÁNYI TEMPLOMŐRZŐ | Jubileumi kiadás II.16

sen tért vissza Gyürébe. A háború 
hírei is rémítették. Visszatért régi 
szakmájához, és Gyürén a haláláig 
cipész ipart folytatott. Ha szükség 
volt rá, igét is hirdetett.

Forrás: Dr. Mészáros Kálmán: 
„Evangélizációt szerveztünk az 

Isten országa terjesztése céljából” 
(A Magyarország határain kívül 
élő magyar baptista közösségek 

missziói tevékenységének múltja, 
kitekintéssel a jelenre. 

Doktori értekezés 
az egyháztörténet 

tárgykörében, 2009)

A FÖLDI PÁLYA 
VÉGÉN
KOZÁK SÁNDOR 
(1902-1979)
A péceli baptista temetőben 
1979. február 3-án népes gyá-
szoló gyülekezet kísérte el Kozák 
Sándor nyugalmazott lelkipász-
tor kihűlt porsátorát utolsó földi 
állomáshelyéig. A hűséges szol-
gát január 25-én hívta haza hosz-
szú betegség után az Úr.

Kozák testvér 1902. április 
23-án született a Tiszaháton el-
helyezkedő Beregdarócon. Szü-
lei gazdálkodó emberek voltak, 
Sándor fiúk is ezt a foglalkozást 

készült folytatni. Már felnőtt 
ember volt, amikor Czine Fe-
renc evangélista testvér bizony-
ságtétele megérintette a szívét. 
Elfogadta az Úr Jézust Megvál-
tójául. Lelkesedéssel követte Jé-
zust. Nem maradt benne titok az 
örömhír, megindult – testvérei-
vel együtt -, hogy más helyekre is 
eljuthasson az evangélium.

Czine testvér, látva Sándor 
buzgóságát és rátermettségét, 
bátorította, hogy teljességgel 
szentelje életét az Úr oltárára. Így 
jelentkezett a Teológiai Szeminá-
riumba, ahol 1935. május 30-án 
kapott végbizonyítványt.

Még ebben az évben frigyre 
lépett Fekete Mária testvérrel. 
Házasságukat négy gyermekkel 
áldotta meg az Úr.

Két évig Czine testvér nagy 
kiterjedésű körzetében – Bereg-
daróc és Tarpa környékén – szol-
gált nagy odaadással. 1937-ben 
került Kisvárdára, ahol 25 évig 
munkálkodott. Ez körzet kiter-
jedésre a legnagyobbak közé tar-
tozott az országban. Tizennyolc 
állomásból állt, melyek többsége 
csak néhány tagot számlált. Ko-
zák testvér nyugdíjas koráig hű-
ségesen gondozta ezeket a szór-
ványokat.

1962-ben Rákoscsabán kezdte 
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meg nyugdíjas éveit. A helyi gyü-
lekezethez tartozott, s családjá-
val együtt a Béthel-otthonban 
lakott, melynek gondnoka volt 
haláláig.

Megjelent a Szolgáló Szeretet 
című, a Szabadegyházak Tanácsa 

Tagegyházai által kiadott 
1980-as naptárban.

KERESZTYÉN 
MÁRTÍRJAINK
(…) Az első világháború után sok 
egykori szibériai magyar hadifo-
goly megtért. Hazatérve néhányan 
gyülekezeteket alapítottak, de a 
népegyházak papjai agitációs pro-
pagandistáknak deklarálták őket. 
Kevesen kerülték ki közülük a ren-
dőrségi zaklatást. Nagyvarsány-
ban két volt orosz foglyot,  Szűcs 
Andrást és Szűcs Pált elfogták, be-
zárták és a kassai katonai bíróság 
halálos ítéletet mondott ki rájuk. 
A börtönben, a halálsoron voltak 
már, amikor egy hadbíró újra ki-
hallgatta a vádlottakat, és mivel 
ő személyesen ismerte a baptistá-
kat, elejtette a vádat, és kiengedte 
őket.

1939-ben több közösség evan-
géliumi hívőjét mint megbízha-
tatlan elemeket „biztonsági okok-
ból” internálták, pedig akkor már 

a baptista államilag elismert fe-
lekezet volt.  Barabás János  prédi-
kátor hosszas procedúra után ke-
rült ki az internálótáborból, de az 
ott szerzett betegsége miatt meg-
halt. (…)

Hazánk történelmében hasz-
nált komplex kormeghatározás 
„az ötvenes évek” fogalom. Hat 
lelkésztársunk szenvedett na-
gyon sokat abban a korban. Egy 
híján nem állították bíróság elé 
koncepciós perben többekhez 
hasonlóan egyiket sem. Elvit-
ték a nyílt utcáról a saját ruhá-
jában raboskodni és dolgozni 
kényszermunkán internáltként. 
Hat hívő testvérünket soroljuk 
ide, akik szánalmas sorsáról az 
Állami Egyházügyi Hivatal kö-
vetelésére az egyház vezetői ki-
jelentették a különböző lelkészi 
konferenciákon: „Nem Krisztu-
sért szenvednek, hanem a saját 
balgaságukért.” Egyetlen ma-
gyar publikáció sem foglalkozott 
behatóan velük a mai napig. Már 
szinte senki sem tudná felso-
rolni a nevüket, de az említett 
indoklást van, aki máig ismétel-
geti. Próbáljuk megemlíteni őket 
névről:  Kun Lajos, Sallay László, 
Nyári István, Margitai Lajos. Bu-
dapestről kettő: Szabadi Gusztáv, 
Kalkó József.  Egyiküket bíróság 
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elé állították. Az előfordulási he-
lyek halmozottan Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében (a „Nyír-
vidéken”) mutatkoznak. Ott két 
férfit,  Marsal Jánost  és  Patai Jó-
zsefet  bántalmazták is a helyi 
rendőrök. Egyikük elmondta az 
eseményt, a másik hallgatott 
egész hátralévő életében, még 
a kórházi ápolásáról sem szólt. 
Mártírok voltak, bár az „agóniá-
juk” egész életük során tartott. 
Az ő keresztjük kétségtelenül a 
legsúlyosabb volt.

Mindenesetre nem végezték ki 
az internáltakat, mert egy-két év 
múlva  Nagy Imre szavára kisza-
badultak. Először úgy hangzott, 
hogy visszakerülhetnek egykori 
szolgálati helyükre. Egy-két hónap 
múlva változott a helyzet. A régi 
helyre nem, de másutt kaphatnak 
munkát. A lelkészeknek erkölcsi 
bizonyítvány kell a szolgálatba ál-
láshoz, de azt büntetett ember nem 
kaphatott. Így történt, hogy a ha-
zatérők közül a fi zikailag bántal-
mazottak egyike tovább dolgozott 
a régi szolgálati helyén, míg a többi 
hosszabb-rövidebb ideig, vagy ép-
pen soha nem lépett újra szolgálati 
állományba mint lelkész. (…)

dr. Szebeni Olivér
Megjelent a Szolgatárs folyóirat 

2013/1. számában

HÍRADÁSOK 
NAGYVARSÁNYBÓL
BÉKEHÍRNÖK 1923. ÉVFOLYAM, 
165-166. OLDAL

„Nagyvarsány. Gazdag áldását ta-
pasztaltuk az Úrnak május 10-én, 
Áldozócsütörtökön, amikor 24 
megtért lélek merítkezett be, a Ti-
sza vizének hullámaiba. Ez a nap 
a legnagyobb áldások élvezetében 
telt el, melyet a hajdúböszörményi 
fúvózenekar tevékenysége nagy-
ban emelt. A bemerítettek nagyobb 
része közösségünkből valók, vegye-
sen férfi ak, nők, ifjak, és leányok. Az 
Úr tartsa meg gyermekeit hűség-
ben.” (H.E.)

BÉKEHÍRNÖK 1924. ÉVFOLYAM, 
109. OLDAL

„Avatási ünnepély Nagyvarsány-
ban. (Szabolcs m.) Március 9-én 
Urunk segedelméből Czine Ferenc 
testvérünk prédikátorrá történt 
avatási ünnepélyét tartottuk nagy-
számú jelenlévők örömei között. Az 
avatási aktust Sallay László nyír-
egyházai elöljáró testvér végezte az 
efézusi levél 4,8-16 versei alapján. 
Beszédében kimerítette a pásztor-
ság jelentőségét, nagy áldások közt, 
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úgy hogy a jelenlévők mindegyike 
érezte, hogy Urunk közöttünk van. 
Szólt még az igéből Nagy István 
testvér Nyíregyházáról. Több hely-
ről voltak jelen testvéreink, kik sok 
örömet tapasztaltak ez alkalom-
mal. Az Úr legyen segítségül Czine 
Ferenc testvérünknek, hogy sok 
lelkek megmentésében örvendhes-
sen és mint jó pásztor legeltethesse 
báránykáit, és vezethesse őket Jézus 
segítségével az örök hajlékok felé.” 
(Egy jelenvolt)

BÉKEHÍRNÖK 1924. ÉVFOLYAM, 
206. OLDAL

„A nagyvarsányi körzet. Áldozócsü-
törtökön, május 29-én tartott szép 
bemerítési ünnepélyt a Tisza vizé-
ben. Sok vendégünk volt e szép al-
kalomra. A reggeli imaórán, melyet 
Máthé János menházi gondnok test-
vér vezetett, már gazdag áldásban 
volt részünk. Az istentiszteletet Sal-
lay László nyíregyházi prédikátor ve-
zette, megemlékezvén Jézus menny-
bemeneteléről. Délután kimentünk 
a Tisza vizéhez, ahol Sallay testvér, 
majd Czine Ferenc elöljáró szólt az 
új tagokhoz, mely után megtörtént 
a bemerítés. Az új tagok száma 32 
volt, akik között volt Czine testvér 
édesanyja is. A vízszertartás után az 
imaházban megtörtént a kézrátétel, 

és az ima, mely után kezdő énekka-
runk működése mellett nagy örö-
mök közt maradtunk együtt. Az új 
tagoknak kívánjuk, hogy növeked-
jenek, és legyenek mindvégig hűek 
Krisztushoz.” (N.N.)

EMLÉKEZÉS
Negyven évre emlékezem...

Bár az idő gyorsan lepereg.
Csak emlékek maradtak 
mostanra
És a gyümölcs, 
mi negyven év alatt terem.
A testté lett Ige 
örök parancsa ez: 
“Elöljáróitokról 
megemlékezzetek!”

Egy csendes, bús őszi reggel
Két férfi  érkezett községünkbe
Messze idegenből, 
fogságból jöttek. 
Otthonukba 
nagy örömmel tértek
Hívő szívük 
nagyon boldog volt
És prédikálták, 
aki a kereszten megholt.

Szücs András és Szücs Pál, 
ők voltak e testvérek
kik községünkben 
az evangyélium 
örömhírével tértek
Szívüket a vágy hevítette,
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Hogy mindenüvé 
az evangyéliumot vigyék el.
És bármennyire 
üldözték e hitet
Nem volt akadály 
ez soha nékiek.

Isteni parancs ez: 
nékem szolgáljatok.
És ők tették is, 
mint nékik adatott.
Majd a búzamag 
kalászba szökkent
És e községben is 
hívő gyülekezet lett.
Sokan emelték 
kézben a pálmát
Többen hordták 
a Krisztus zászlaját.

Majd női kör is alakult 
a kis gyülekezetben, 
Amint Pannonhalmi néni 
alakított meg.
Herczeg Józsefnét 
állították az élre
Aki e szolgálatot csak 
remegve és félve
De mégis magára vállalta.
Hogy egész életét 
hű Urának szánja
A két Szücs testvér mellett 
így dolgozott.
Ő is az igazságért, 
a Krisztusért harcolt.

Elöljáróitokra emlékezzetek
Mert ez a női kör 

mindenkit szeretett.
Árvát és özvegyet 
nem utasított el
Segítettek mindig 
kiken segíteni kellett.

És egy csendes napon 
szólt hozzá az Úr
Elég fáradt szolgám, 
jer lelked mennybe jut.
A fáradt utas 
eljutott a révbe
Ott pihen már 
az atya ölében.
Ez volt az ő élete 
telve áldásokkal
Áldja meg az Isten 
örök diadallal.

Közben Istennek szolgája 
Szücs András testvér
Ki 25 éven át a bűntől 
soha nem félt.
Szolgálatra családjától 
messze elutazott, 
Hogy egy lelket 
mentsen meg az Úrnak ott
Szolgálata közben 
egy kora reggelen
Lelke hófehéren 
az Úrnál megjelent.

(ismeretlen szerző)
Elhangzott a gyülekezet 

40 éves jubileumán, 1959-ben

Kapcsolat, visszajelzés: 
varsanyibaptistak@gmail.com


