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Pál mondta: „Én ültettem, Apollós 
öntözött, de Isten adta a növeke-
dést. Úgyhogy az sem számít, aki 
ültet, az sem, aki öntöz, hanem 
csak Isten, aki a növekedést adja.” 
(1Kor 3,6–7)

Szeretettel köszöntünk min-
den kedves olvasót!

Bizonyára mindannyiunk ott-
honában van olyan cserepes virág, 
melyben napról napra gyönyörkö-
dünk. Ahhoz, hogy ez a virág szép 
legyen, megfelelő fejlődési folya-
maton kell, hogy végigmenjen. Fej-
lődéséhez elengedhetetlen a meg-
felelő cserép, jó táptalaj, víz és fény. 
De mit sem ér ezeknek a megléte, 
ha a virág nem növekszik. Növeke-
dését az Isten adja.

Így van ez a gyülekezetben is. 
Amit Isten ültetett hitvalló előde-
ink munkássága által, gondozott 
megfelelő igei táplálékkal, és ön-
tözött kegyelmének esőjével, azt 
növekedésnek is indította.

Erről a szép gyülekezeti növe-

kedésről olvashatunk a mostani 
kiadványunkban Révész Sándor 
lelkipásztor szolgálata nyomán 
(1935–1945). Példa lehet előttünk 
ezekben az években a gyülekezet-
be vágyó és járó közösség odaszá-
nása. Zsúfolt imaház, sok belső 
lelki munkás, szolgálattevők és 
megtérők sokasága jellemezte ezt 
az időszakot, az életben jelentke-
ző nehézségek ellenére is.

Ki kívánhatna ettől szebbet és 
jobbat? Legyen így ma is!

Isten az mai is, aki kegyelmé-
ből a növekedést adja!

Sebestyén Attila
gyülekezetvezető

PRESBITERI KÖSZÖNTŐ
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LELKIPÁSZTORAINK 
SZOLGÁLATA
Elhangzott a Gyülekezet  
50 éves Jubileumán

1930-ban Czine testvér Nagydo-
bosra költözött. A pásztor nél-
kül maradt gyülekezet vezetését 
Szűcs B. András testvér vette át. 
Róla már külön megemlékeztünk.

Az egyre gyarapodó gyüleke-
zetnek azonban új pásztorra volt 
szüksége. E szolgálatra Révész 
Sándor végzős teológust hívták 
meg. Avatása 1935. június 9-én 
volt. Az avatási ünnepélyen Szűcs 
B. András prédikátor testvér e 
szavakkal adta át a munkát ifjú 
utódának: 

– Nem tudok átadni sem birto-
kot, sem pásztorbotot, de átadok 
egy kedves nyájat, amelyben ju-
hok és bárányok vannak; vigyázz 
a kecskékre és az idegen tanokra!

Végül figyelmébe ajánlotta Jó-
zsué könyve 1. fejezetének 8. ver-
sét: „El ne távozzék a törvénynek 
könyve a te szádtól…!”

Révész testvér nehéz időkben 
szolgált gyülekezetünkben. Fő 
dolgának a pásztori munkát te-
kintette, mellette azonban más 
feladatokat is rótt rá az élet. A 
helybeli tanítót behívták katoná-

nak, s ő  –  mivel nagyon szerette 
a gyermekeket –, felvette gond-
jukat, hétfő esténként az úgy-
nevezett ifjúsági est keretében 
olvasni, számolni, helyesen írni 
tanította őket, s átvette velük 
az iskolai tananyagot is. Külön 
gondot fordított a szavalók neve-
lésére. Ezen felül a mezei munká-
ból is alaposan kivette a részét, 
hiszen a gyülekezet tagjai közül 
sokan a fronton voltak. 1945. au-
gusztus 5-én tette le köztünk a 
szolgálatot.

Révész Sándor
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HÍRADÁSOK 
NAGYVARSÁNYBÓL 
I.
Békehírnök, 1935. június 29-i 
szám
Pünkösd második napján gazda-
gon éreztük Urunk áldását, mert 
régen nem volt a gyülekezetünk-
nek oly áldott napja, mint ekkor. 
Kb. 45 községből, mintegy 540 
vendégünk volt, akikkel együtt 
örvendtünk az Úrban. 

Délelőtt prédikátoravatás volt, 
melyről külön számolunk be, dél-
után pedig a bemerítést tartottuk 
meg. A zenekar vezetése mellett 
szép sorrendben indultunk a Ti-
sza vizéhez, s a község lakóinak 

jó része is velünk jött úgy, hogy a 
parton kb. ezer főnyi tömeg szem-
lélte a bemerítést. 

Az igét Kozák Sándor testvér 
hirdette, hangoztatva a megté-
rés szükségét, majd Czine Ferenc 
testvér szólt a fehérruhásokhoz, 
felszólítva őket, hogy aki akar, 
még kiléphet közülük. Valameny-
nyien örömmel jelentették, hogy 
mind életükben, mind haláluk-
ban követik az Úr Jézust. 

A fehérruhások bemerítését 
Czine Ferenc és Révész Sándor test-
vér végezték, ami nagy feltűnést 
keltett, mert még két prédikátort 
nem láttak egyszerre a vízben. Az 
énekkar Szűcs Sándor testvér ve-
zetése mellett örömmel zengett az 
53 lélek felett „Halleluját”.

Nagy létszámú bemerítés
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Visszatérve az imaházba meg-
történt a bevezetés, melyet Sallay 
László testvér végzett, aki krisz-
tusi életre intette az új tagokat. 

Az új tagok közül négy geléne-
si, egy aranyosi, egy gyürei, két 
győröcskei, két nagyecsedi, egy 
kisvarsányi, tíz ilki és harminc-
két nagyvarsányi lakos. Este szép 
evangélizáció volt, amikor az igét 
Molnár Bertalan, Kozák Sándor, 
Révész Sándor, Czine Ferenc test-
vérek szólták. Sallay testvér pe-
dig imával zárta be az áldott na-
punkat. 

Hálát adunk az Úrnak, hogy 
ismét nagyobb érdeklődés ta-
pasztalható Nagyvarsányban, 
különösen az ifjúság körében, ká-
polnánk minden összejövetelkor 
zsúfolásig megtelik. A Mindenha-
tó nevelje az új tagokat szent neve 
dicsőségére. 

A következő vasárnap, június 
16-án ismét volt bemerítésünk, 
amikor Ilk községből egy barát-
nő követte az Úr Jézus példáját. 
Már eddig is sokat szenvedett az 
Úrért, s most is férje tudta nélkül 
jött el. 

Az énekkarral együtt kimen-
tünk délelőtt a Tisza vizéhez, ahol 
Révész Sándor testvér végezte a 
bemerítést. Visszatérve az ima-
házhoz, a testvériség úrvacsorá-

hoz járult. Urunk áldását kérjük 
e gyenge plántára, hogy megáll-
hasson a nehéz próbák között.

Herczeg Irma

RÉVÉSZ SÁNDOR 
(1935–1945)
Részletek „A Nagyvarsányi 
Baptista Gyülekezet  
80 éves történelme” című 
kiadványból 
Most, hogy Révész Sándor testvér 
szolgálati idejének ismertetésébe 
fogunk, személyével kapcsolato-
san szükségesnek látjuk elmon-
dani, hogy ő volt az első olyan lel-
kipásztora Nagyvarsánynak, aki 
teológiai tanulmányokat végzett 
a Baptista Teológiai Szeminárium 
hallgatójaként. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy az elődök 
képzetlenek lettek volna teológi-
ai kérdésekben. Sőt, a Bibliával a 
kezükben koruk tudósainál több 
információjuk volt az Isten ke-
gyelméről, akaratáról és az egész 
történelmet illető munkájáról. 
Így történhetett meg, hogy egy 
esetben a gyülekezet egyik gyer-
mekének azt mondta a pap:

– Nincs közöttetek egy okos 
ember sem.

Mire az a gyermek a Bibliát 
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idézve ezt mondta: 
– De tiszteletes úr, meg is van 

írva: „Hálákat adok neked Atyám, 
mennynek és földnek ura, hogy el-
rejtetted ezeket a bölcsek és értel-
mesek elől, és a kisdedeknek megje-
lentetted.” 

Erre a pap elálmélkodott a 
gyermek eszességén. Ez tehát jelzi, 
hogy Révész Sándor testvér szol-
gálata előtt is már honos volt az 
Úrtól kapott bölcsesség a gyüleke-
zetben és az elődökben egyaránt. 

Mégis, Isten ajándéka a tanult, 
teológiai kérdésekben képzett lel-
kipásztor, és Révész testvér ilyen 
volt.

•
Révész testvér szolgálatával új 

elemek épültek be a gyülekezet 
életébe. Egyik jelentős új dolog 
volt, hogy az addig “csak” vasár-
napi iskolával rendelkező gyüle-
kezetbe bevezette a hittanokta-
tást. Ekkor nemcsak a gyerekek, 
hanem a hittanoktatásban koráb-
ban részt nem vett felnőttek is be-
kapcsolódtak. 

A másik fontos új vonás volt, 
hogy az addig sem ismeretlen 
gyülekezet még jobban bekapcso-
lódott az országos lelki és egyhá-
zi folyamatokba. Megjegyezzük, 
hogy ekkor még un. hitközség 
volt az országos közösségi for-

mánk, amely a gyülekezetek szö-
vetségéből állt. Az ország felé 
nyitás jegyében sok alkalmat tar-
tott a gyülekezet. Ezeken számos 
akkori igehirdető és hitközségi 
vezető fordult meg Nagyvarsány-
ban. Ezek mindig nagy ünnepek 
voltak, evangélizációk, hitmélyí-
tők. Ekkor jártak itt: Baranyai Mi-
hály teológiai dékán, Kovács Imre 
későbbi elnök, Bretz Vilmos, id. 
Dobner Béla, id. Frontin László, 
Békefi Pál, Kolozs József, Cserhal-
mi Imre, stb.

A megtérések folyamata is ál-
landó volt és gyümölcsöző. Lénye-
gében a gyülekezet fénykora ez az 
időszak a megtérések számát ille-
tően. Így az imaház, amely 8×15 
m alapterületű volt, már kicsinek 
bizonyult a gyülekezet számára. 
1938–39-ben már felvetődött egy 
nagyobb imaház építésének gon-
dolata. 

Ám az ország háború felé sod-
ródó közhangulata és gazdasági 
helyzete nem tette lehetővé an-
nak megvalósítását. Kezdődtek 
a behívások, vagy tucatnyi férfit 
behívtak a gyülekezetből is. Maga 
Révész testvér is behívót kapott, 
és így munkáskéz híján le kellett 
mondani az építésről. 

A gyülekezet belső szerkezeté-
ben is történtek új lépések. Bőví-
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tettek a gyülekezet vezetőségén fi-
atal munkaerők munkára való fel-
szentelésével. A 21-ben felavatott 
Szűcs B. András, a 22-ben felava-
tott Szűcs Pál és a 31-ben felava-
tott Herczeg László mellé felavat-
ták 1943-ban Szűcs F. Bertalant, 
Szűcs Sándort és Bancsi Józsefet.

A gyülekezeti élet színesen 
és sokféleségben folyt. Sok belső 
munkása volt a gyülekezetnek, 
akik a maguk mezején talentu-
maikkal szolgálták az Urat és a 
nyájat. Vasárnapi iskolai vezető 
ekkor Kiss Margit volt. 

Az énekkar élén karmesteri 
szolgálatot végzett Faragó József. 
Kb. ötven tagú volt ez időben az 
énekkar. A fúvószenekart vezette 
Vincze Bertalan és Faragó József. 
A zenekar létszáma húsz fő körül 
volt. Az ekkor fénykorában lévő 

vonós zenekart Kiss Árpád vezet-
te, amely ez időben tíz-tizenhá-
rom főből állt. 

Persze a sok jó folyamat mellett 
előfordultak néha bajok is. Voltak 
olyanok, akiket ez időben ki kel-
lett zárni a gyülekezetből bűneik 
miatt, de mindenkor vigasztaló 
volt, ha a bűnbánókat újra felve-
hette a gyülekezet. Sok és nagylét-
számú bemerítések történtek ek-
kor - szinte sorozatban - többnyire 
a Tiszában, amelyek között az öt-
venhárom fős bemerítés képezte a 
legemlékezetesebb alkalmat.

1945-ben Révész testvér más 
körzet meghívását elfogadva el-
költözött Varsányból, és népes 
családjával új missziómezőre tá-
vozott. Ő már az Úrnál van, ahol 
Isten hűséges gyermekei gyüle-
keznek.

A hitoktatói jelentés második oldala
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HÍRADÁSOK 
NAGYVARSÁNYBÓL 
II.
Békehírnök, 1938. március 
19-i szám

VASÁRNAPI ISKOLAI HITMÉLYÍTŐ 
ELŐADÁSOK NAGYVARSÁNYBAN

Négy körzetből jött össze a testvé-
riség január 20-21-re, hogy részt 
vegyen Bretz Vilmos és Dobner 
Béla testvérek vasárnapi iskolai 
tárgyú előadásain. 

Dobner testvér már 19-én este 
hozzánk érkezett és szolgált né-
künk, s másnap Bretz testvérrel 
együtt szolgáltak. Napközben a 
vasárnapi iskolai tanítók és tanu-
lók feladatáról, este pedig a lelki 
életben való nevekedés szüksé-
gességéről hallottunk előadáso-
kat. Második nap délután a va-
sárnapi iskolák megszervezésére 
került a sor. A vasárnapi iskolák 
iránti érdeklődésre mutat, hogy 
(helybelieken kívül) 180-an jelen-
tek meg környékbeli testvéreink. 
Az osztályonkénti foglalkozásnak 
előnyét máris örömmel tapasz-
taltuk és ajánljuk mindenkinek. 
– Ugyancsak örömteljes napokat 
nyertünk az Úrtól február 21-
24-én, amikor Kovács Imre test-

vér időzött körünkben. Február 
21-én este a közeli Ilk községbe 
mentünk át. 22-én örömünk fo-
kozására szinte meglepetéssze-
rűen érkezett hozzánk Kristóf 
Domokosné (Budapest) és Holik 
M.-né testvérnő (Nyíregyháza). 
Aznap délután Kristóf Domokos-
né és Holikné testvérek tartot-
tak előadást testvéreink részére. 
Este vendégeink evangélizáltak, 
melyet Kristófné testvérnő szóló- 
és énekkarunk karénekei tettek 
változatossá. Mivel másnap nő-
véreink tovább utaztak, 9-10 nő 
részére Kristófné és Holikné test-
vérek szolgáltak gyakorlati taná-
csokkal. Ezt folytatólag délután 
és este Kovács testvér tartott hit-
mélyítő előadást. – Másnap Szűcs 

Kristóf Domokosné
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B. Margit (Nagyvarsány) és Ré-
vész János (Szamosszeg) testvére-
ink menyegzői ünnepélye volt, de 
igehirdető testvéreink egy előa-
dásra kérték fel Kovács testvért 
„Az előkészület módjáról”, melyet 
örömmel, néhány táblára felírt 
példával szemléltetve meg is tett. 
Az ige után vágyakozó sok, ima-
házunk kicsi és a munkás kevés. 
Urunk áldja meg az előadókat és 
az élő magot a hallgatók szívében.

„TUDOK EGY 
SZERELMES 
KÁPOLNÁT…”
Egy 1939-es bemerítkező 
visszaemlékezései

Révész testvér a lelkipásztorunk 
lett. Mindig nagyon szeretett jön-
ni hozzánk, mi is szerettük őt. Na-
gyon barátságos volt a gyerekek-
hez és felnőttekhez is. Mindig, ha 
szóba kerül, megjelenik előttem 
az a mosolygós, derűs arca.

•
Behívták Révész testvért kato-

nának, és a huszárokhoz osztották 
be. Akkor volt, hogy felszabadult 
Beregszász, megnyitották a határt, 
és itt vonultak el lóháton a kato-
nák, át a Tiszán, Beregszász felé.

– Jönnek a huszárok, jönnek a 
huszárok! – kiabálják a gyerekek, 
hallják a felnőttek, öregek is. 

És mi, gyerekek, szaladtunk. 
Egyesek szakítottak virágot, én is 
szakítottam pár szálat, és szalad-
tam én is. Ahogy felérek, éppen 
akkor vonult el Révész testvér. Én 
meg kiabálok:

– Révész bácsi, az Úr áldja meg!
Le ugye nem szállhatott, de 

amennyire lehetett, megcsende-
sedtek a katonák. Hát annyira 
örültem akkor is, hogy a szemem 
sírásba ment át. Hát aztán jövök 
haza, újságolom édesapámnak:

– Itt ment a Révész testvér, itt 
ment a katonákkal. Ő is látott és 
integetett, aztán köszönt: „Az Úr 
áldjon meg, Jolánkám!”

Hát olyan öröm volt! Elmúlt.
•

Tizennégy éves koromban me-
rítkeztem be, 1939 októberében. 
Fél évvel a bemerítés előtt meg-
történt a tagfelvétel. Hárman vol-
tunk: Gergely Jolánka, Filep Ilon-
ka és én. Mindhárman fiatalok 
voltunk. Révész Sándor bácsi kér-
dezgetett. Azt már nem tudnám 
megmondani, a kérdések mik vol-
tak. Nem tudom, hogy ki volt-e 
tűzve Varsányba a bemerítés, de 
utána be kellett vonulnia Révész 
testvérnek, katonának. 
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Ősszel megtudtuk, hogy beme-
rítés lesz Doboson. Édesapám meg 
Baráth Gergely bácsi a délutáni is-
tentisztelet után megbeszélték:

– Menjünk el, Fejes testvér, én 
is elmegyek.

Gyalog indultunk el Vásáros-
naményba, felültünk a vonatra, 
tudtuk, hogy akkor megy. Mikor 
megérkeztünk, már sokan voltak 
bent. Először is beszéltünk Borbás 
testvérrel, hogy engem Révész bá-
csi felvett, és én szeretnék beme-
rítkezni, mert nem tudjuk, hogy 
Révész testvér mikor szerel le. (A 
társaim nem akartak akkor me-
rítkezni, az ő bemerítésük később 

volt Nagyvarsányban, a Tiszá-
ban.) Borbás testvér megbeszélte 
a gyülekezetvezetőkkel és Molnár 
testvérrel. Megbeszélték a dolgot, 
engem is előhívtak. Az idő na-
gyon rövid volt, csak azért hívtak 
oda mindenkit, aki bemerítkezik, 
hogy egy kicsit beszélgessenek 
velük. És akkor elengedtek a he-
lyünkre, én is elmentem oda, ahol 
ismerősök voltak. Egyszer mond-
ják, hogy a bemerítkezők jöjje-
nek ide előre, adjanak nekik utat 
a többiek. Én is megindultam, 
aztán egyszer csak Bodó Juliska 
megkapott engem. Azt mondja:

– Kislány, ne járkálj, nem sza-

Gergely Sándor és felesége
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bad most már járkálni, le kell 
ülni. Most azoknak kell menni, 
akiket meríteni fognak.

– Hát azért megyek, mert azt 
mondták, hogy akik merítkez-
ni akarnak, menjenek. Hát én is 
most merítkezek, azért megyek. 
Tessék engedni.

– Jaj, bocsánat, kislányom – el-
kezdett simogatni. – Eredj akkor, 
ne várjanak!

•
Mindig, amikor megyünk Var-

sányba a kocsma felől, nem a pré-
dikátorlakást látom, hanem a régi 
imaházat. Mindig az az ének jut 
eszembe: „Tudok egy szerelmes ká-
polnát, ott időzöm szívesen / Test-

véreimmel én az Urat dicsérhetem.”
A bátyámnak (Fejes Bertalan) 

is ez volt a kedves éneke. Tizenkét 
évesen merítkezett be édesapá-
mékkal együtt a Krasznába. Én ak-
kor 3-4 hónapos voltam. Amikor 
elég idős lett, ő is tanult hegedül-
ni. Tóth Gábor volt akkor tanítani 
a fiatalokat. Akkor volt ez új ének 
– lapról, nem volt még karénekes. 
Otthon mindig az ablakpárkány-
ra tette az éneklapot, játszotta azt 
az éneket, én meg a kiságyamban 
hallgattam. Nem csak játszotta, 
hanem énekelte, és annyira belém 
ivódott ez az ének, hogy sokszor 
itthon is elénekeltem.

özv. Gergely Sándorné 
visszaemlékezéseit lejegyezte:

Szólláth Imre és Zita
2019. augusztus

VISSZAEMLÉKEZÉS 
RÉVÉSZ SÁNDOR 
NAGYVARSÁNYBAN 
TÖLTÖTT IDEJÉRŐL
Apukám 1912.04.31-én született, 
Tuzséron. 1935.12.23-án kötött 
házasságot Kovács Klárával. 

1934-től kezelte a nagyvarsá-
nyi gyülekezetet, körzetet 1945 
végéig.

A régi imaház
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Már utolsó éves teológusként 
járt Nagyvarsányba szolgálni, 
mivel akkor már meghívta a gyü-
lekezet. Nagyvarsányban öt gyer-
mekük született. És a háborút is 
ott éltük át. 

Hét éves koromig éltünk ott, 
így erről a munkásságáról nem 
tudok úgy írni, mint a későbbi 
éveiről. Amit később elbeszélt, 
vagy én éltem át és emlékeimben 
megmaradt, ezekről tudok beszá-
molni. 

Nagyon szerette a gyüleke-
zetet. Például voltak, akik nem 
tudtak írni-olvasni, és hétköznap 
este tanította őket. Mivel én min-
dig Apukám sarkában voltam, 

sokszor töltöttem vele ezeket az 
órákat. Emlékszem, hogy felállí-
tott egy nagy iskolai táblát, azon 
ábrázolta, amit tanított. Alapvető 
dolgokra tanította az embereket: 
Kérvényt hogy kell írni: fejléc, 
bevezetés, tárgyalás, befejezés, 
dátum, aláírás. Hivatalos papírt 
szabályosan hogy kell összehajta-
ni. Borítékot megcímezni helye-
sen. 

Fiatalokkal rendszeresen fog-
lalkozott. Kirándultunk a gyere-
kekkel, volt, hogy csak a határban 
szedtünk virágot, pl. búzavirágot.

Nem csak a gyülekezet, a falu 
is a szívügye lett. Volt egy olajütő 
malom - ez még a háború előtti 

Búzavirág
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időkben -, egy nagy üzletember 
meg akarta venni vagy bérelni, 
nem tudom. Ezt később Apukám 
elbeszéléséből hallottam. Segíte-
ni akart a népnek, hogy megsze-
rezze a falu javára, alakítsanak 
Földműves Szövetkezetet, hogy 
legyen a közösségnek munkahe-
lye és haszna. Megtudta, hogy 
másnap megy az üzletember 
Nyíregyházára a közjegyzőhöz, 
megkötni a szerződést. Tudta, 
hogy a vonat reggel 9 órára ér 
oda. Ő éjszaka, kerékpárral el-
ment Nyíregyházára. Már 8 óra 
előtt a hivatalnál volt. Elsőnek fo-
gadták, a szerződést megkötötték 
a nép javára. Mikor jött ki, az üz-
letember ott ült az előszobában, 
elkésett. 

Másik történet - erre már én 
is emlékszem - : egyik délután 
jött hozzánk egy ember, hogy a 
kommunista pártnál nagy a zűr 
a pénztár körül, a tagság nem 
fogadta el a beszámolót. Az a ki-
kötésük, hogy ha Révész Sándor 
átellenőrzi a pénztárkönyvet és 
rendben találja, csak úgy fogad-
ják el. Apukám elment vele este, 
hajnalban ért haza. Rendbe tette 
a könyvelést. Szóval az elvtársak 
nem bíztak a saját emberükben, 
de a hívő pap szavának igen.

Részlet Tóth Ferencné
Révész Dorottya 

feljegyzéseiből, 2020.08.02.

KETTEN AZ 
ELŐTTÜNK JÁRÓK 
KÖZÜL
Vass Ferenc és Révész 
Sándor

Forró, tüzes napok, félelem és 
rettegés fájdalmas emlékű idő-
szakában, kevéssel a második vi-
lágháború után, egészen fiatalon 
ismertem meg két „nyírvidéki” 
prédikátort. 

Mindketten erősítettek en-
gem. Mindkettőjüket a múlt szá-
zad elején Czine Ferenc testvér bá-
torította, hogy válasszák a szent 
szolgálatot, az Úr országa építé-
sét. Magam is ennek a szolgálat-
nak a kezdetén tartottam, amikor 
megismerkedtem velük. Jelle-
mük, lelkiségük, a kezdő embert 
támogató szeretetük kényszerít 
arra, hogy olyan igen távolról ír-
jak, szóljak áldott nevükről és éle-
tükről, mint akik önkéntes lelki 
nevelőim voltak. Hozzájárultak 
ahhoz, hogy megerősödjem a hit-
ben. Az ilki származású Vass Fe-
rencet és a tuzséri Révész Sándort 
idézi emlékezetem. Az egyszeri 
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emberi ismeretségen és az illő 
köszöneten túl, a szívem hangján 
sokkal nagyobbat kell róluk mon-
danom egy rövid cikkben.

•
Amikor „hivatalosan” először 

megszólalni készültem, mint lel-
kes, de tapasztalatlan kezdő leg-
átus a Sió partján, Pakson vagy 
Szekszárdon Révész Sándor igazí-
totta gondolataimat, magatartá-
somat. Én arató munkásnak sze-
gődtem volna hozzá, de ő misszi-
ós programot bízott rám, a lelki 
aratásban. Még őrzöm 1949-ben 
írott meghívó levelét, amelynek 
alapján a körzetébe kerültem a 
teljes nyári szünetre.1 Kenyér-
telen napokon, gazdagon megju-
talmazott, és csomagot készített: 
„Legyen élés a próféták iskolájá-
ban”.

•
Révész Sándor Nagydoboson 

1928. október 28-án követte Jézus 
Krisztust a hullámsírba. Így vált 
tudatos hívő-keresztyén emberré. 

•
Révész testvért első szolgálati 

helyén, Nagyvarsányban 1935-
ben avatta föl a gyülekezet, ahol 
tíz évig szolgált, majd a dunántúli 
Magyarbólyban 1945-től 1952-ig 

1. Szebeni O. Kézirat-gyűjeménye. 
Révész Sándor levele. 

volt lelkipásztor. 
Vaján vett földet, és a prédiká-

torkodás mellett gazdálkodott. A 
háború utáni úgynevezett igazol-
tatási eljárást id. Révész Sándor 
és Révész Kálmán tanúságával 
teljesítette.2 1952-ben visszatért 
a Nyírvidéki kerületbe. Tuzséron, 
majd Nagydoboson volt összesen 
1957-ig. 

Azután kilenc évig Sarkadon 
szolgált. 1965-től Földesen, az or-
szág egyik legrégibb gyülekeze-
tében töltötte a leghosszabb időt. 
Családjában hat gyermeket nevelt 
föl. Megtéréséről végtelenül tisz-
telettel és kegyelettel beszélt. A 
kórházban, az amputációja után 
tudatosan várta a találkozást Jé-
zus Krisztussal.

Távozása előtt magas lázban 
sokat szenvedett, amíg a testét 
elhagyta, és Teremtőjéhez vissza-
ment. Tisztában volt élete betelje-
sedésével, és nem gyötörte sem fé-
lelem sem kétség. Szívében teljes 
volt a bizodalom. Hetven éves ko-
rában 1982. aug. 15-én hazament.

•
Mély hivatástudattal, őszintén 

lelkesedtek a szent szolgálatukért, 
és a lelki ébredés bajnokai voltak. 

2. SZET tagegyházi személyek 
igazolási ívei. Szebeni Olivér 
gyűjteményében.
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Magukat az oltárra helyezték, és 
a szent kenet csodálatos megúju-
lásával igen sokan átkeltek már a 
„halál Jordánján”, mint a zarán-
dok, Keresztyén. 

Nem sokára én magam is átke-
lek az örök városba. Addig várok 
csendben „Míg a révész eljön ér-
tem…” is. Hosszú út után, fárad-
tan, de mégis boldog, hálás szív-
vel Jézus Krisztus kegyelméért.

Szebeni Olivér, 2019.11.02.
(Ez a cikk egy kivonat,  

a teljes írás megtalálható itt:
 nagyvarsanyibaptista.hu)

MENNYI BORT 
SZABAD INNI EGY 
HÍVŐNEK?
Egy megtérés 1942-ben
Az első hívő csoporttal tértem 
meg szülőfalumban, Ilken. Tízen 
nőttünk fel testvérek egy család-
ban, családalapításig. 

Apám haragudott rám, különö-
sen azért, mert látta, hogy a többi 
testvéremnek is van hajlandósága 
a megtérésre. Mikor reggeli bib-
liaolvasásomkor már a harmadik 
testvérem is mellém térdelt, iszo-
nyú harag fogta el, s azt mondta: 
„Így is megvetnek az emberek, 

hátha még ezt is megtudják!” Ba-
rátai, komái ingerelték ellenünk.

Mikor látta, hogy nem tud a 
régi életre visszavezetni bennün-
ket, változtatott, de nem az éle-
tén, hanem a módszerén. Éberen, 
bár csendben figyelte viselkedé-
sünket egymás iránt vagy egy-
mással szemben. Ha a legkisebb 
tettet vagy szót észrevette, ami 
nem illik egy megtérthez, rögtön 
figyelmeztetett: “Hát ilyen hívők 
vagytok?” Ez az ellenőrzés aztán 
sakkban tartott bennünket.

Esti összejövetelre jött hoz-
zánk prédikátorunk. Kora délután 
szokott jönni, hogy a gyülekezeti 
tagokat és barátkozókat meglá-
togassa. Édesapám saját termésű 
borral kínálta meg. A prédikátor 
azt mondta: „Vass bácsi, a barát-
ságért elfogadok egy keveset”, és 
igen keveset engedett tölteni a 
pohárba. Nagyon boldogan néz-
tem a bort iszogató édesapámra, 
akit különben egyszer sem láttam 
89 éves életében részegnek lenni. 
Úgy láttam, édesapámnak is tet-
szik a prédikátor önuralma. 

A következő alkalommal egy 
földműves hívő jött hozzánk, 
ugyanúgy kora délután, mint a 
prédikátor. Édesapám őt is borral 
kínálta meg. Ez a testvér nem til-
takozott előre, és édesapám kettő 
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darab három decis vizespoharat 
töltött meg. A testvér megitta, 
meg édesapám is. Aztán a testvér 
tovább ment látogatni.

Édesapám tekintetén láttam, 
hogy célozni készül. Biztos vol-
tam benne, hogy a két hívőt meg a 
két vizes poharat teszi a mérlegre. 
Mikor bajuszát pödörgette, min-
dig kérdezni vagy mondani akart 
valamit. Most is így tett. Vártam. 
„Feri fiam!” - szólalt meg. “Mennyi 
bort szabad meginni egy hívőnek 
egyszerre?” Kérdése nem ért vá-
ratlanul, mert nekem sem tetszett 
a két vizespohár borral tele, még 

kevésbé kiürítve. Gondolkoztam, 
mint a sakkjátékos, mielőtt lépne. 
Ha azt mondom, hogy Pál apos-
tol ajánlja a „gyomráért”, azt fog-
ja mondani: „Az orvosságot nem 
rendelik három decinként egy 
bevételre, csak kávés vagy evőka-
nállal.” Türelmesen várta válaszo-
mat. A válasz késéséből úgy ítélte 
meg, hogy sarokba szorított. Én, 
mint Nehémiás, „könyörögtem a 
menny Istenéhez”. Nehémiás mint 
pohárnok nem ivott, csak a királyt 
kínálta. Ő imádkozott, hát én is. 
Megváltónk azt tanította: „Ne ag-
godalmaskodjatok, hogy mit szólja-

Különböző fajta boros- és vizesedények
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tok, mert abban az órában megada-
tik néktek, hogy mit szóljatok.” (Mt 
10,19) Rajtam is ez betelt, és így 
válaszoltam: „Édesapám! Annyit 
szabad inni egy hívőnek, ameny-
nyi sem a fejébe, sem a lábába nem 
száll.” Én addig sem ittam, amíg 
nem voltam hívő, pedig ezer liter 
mustot préseltünk és tároltunk a 
veremszerű pincénkben. Meglepő-
dött a nem várt válaszon, és kissé 
kesernyésen azt mondta: „Te cin-
kotai kántor! Tudod, mit kell vála-
szolni, ha Budán kérdeznek is.”

Igaz, hogy utánam csaknem 
19 évre tért meg édesapám, a 
családunkban tizenkettediknek, 
de megtért. Ez idő alatt többször 
mondtam neki: „Ha úgy látja édes-
apám, hogy mi csak vallást cserél-
tünk, ne kövessen bennünket, de 
ha meggyőződik róla, hogy életet 
cseréltünk, kövesse a mi Megvál-
tónkat egy boldog új élettel.” 

Még ma is élünk hatan test-
vérek, gyülekezeti tagok. Már a 
legifjabb is nyugdíjas. Szép volt Jé-
zussal élni, de még szebb jövő vár 
minden hívő lélekre az üdvözül-
tek hazájában Jézus Krisztusnál.

Lejegyezte: néhai Vass Ferenc 
lelkipásztor kb. a 80-as években

Megjelent:  a Varsányi Templo-
mőrzőben 2004. augusztusában

RÉVÉSZ SÁNDOR 
(1935-1945)
1935-től Révész Sándor lett a gyü-
lekezet pásztora, egyben az első 
teológiát végzett lelkipásztora. 

•
Révész testvér nagyon nehéz 

időben szolgált a gyülekezetben. 
A pásztori munka mellett taní-
totta a gyerekeket, ha kellett fizi-
kai munkát végzett. Munka köz-
ben elvégezte a családlátogatást, 
a lelki beszélgetést, hiszen a gyü-
lekezet tagjai közül nagyon sokan 
a fronton voltak. 

Gyülekezetünk akkori fiataljai 
az ő munkájának gyümölcseként 
alkották közösségünk derékha-
dát a 90-es évekig. 

•
1945. augusztus 5-én tette le 

közöttünk a szolgálatot. Kovács 
Imre a róla való megemlékezésé-
ben ahhoz a damaszkuszi Eliézer-
hez hasonlította, akinek az volt a 
küldetése, hogy feleséget szerez-
zen ura fiának, Izsáknak. 

Révész Sándor buzgó munká-
jára válaszul megadatott az a ke-
gyelem, hogy sok jegyest szerzett 
a mi Urunknak.

Gyülekezetünk honlapja:
nagyvarsanyibaptista.hu
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EGY LÉLEK 
ELKÖLTÖZÖTT
Egy 1935-os bemerítkező 
életútja

Édesanyám, Vincze Sára 1922. 
április 15-én született Nagyvar-
sányban. Szülei megtérése után 
Ő is hamar, fiatalon adta át éle-
tét Mesterének. 1935-ben a Tisza 
folyóban merítkezett be Révész 
Sándor lelkipásztor által. Ezen a 
vasárnapon 50 fehérruhás tett 
bizonyságot hitéről. 

Ez a döntés nem csak egy gyer-
meki fellángolás volt. Tevékenyen 
kivette részét a gyülekezeti mun-
kából; énekelt az énekkarban, 
szavalt, szüleivel együtt gyakran 
fogadott vendégeket házukban. 
Hamarosan a kicsik vasárnap-is-
kolai tanítója lett.

1946. augusztus 17-én házas-
ságot kötött Révész Józseffel, aki 
szintén Isten gyermeke volt. Tu-
zsérra költöztek, ahol együtt foly-
tatták a szolgálatot növekvő csa-
ládjuk körében. Isten három élő le-
ánygyermekkel áldotta meg őket.

1961-ben Nagyvarsányba köl-
töztek, ahol 1999-ig boldog házas-
ságban éltek szolgáló életet. Ami-
kor Édesapánk befejezte földi éle-
tét, Ő gyermekei körében kívánt 

élni. Így Budapestre költözött leg-
idősebb lányához, Erzsikéhez. 

Ezek után bár fizikailag megy-
gyengülve, de lelkileg megbékél-
ve, hitben megerősödve szolgált 
gyermekei, unokái körében. Va-
sárnaponként a Wesselényi utcai, 
alkalmanként a Rákosszentmi-
hályi Gyülekezetben töltekezett a 
testvéri közösség ereje által is.

A zsófialigeti Evangélikus Pap-
nék Johannita Szeretetotthoná-
ban töltötte élete utolsó két évé-
nek hétköznapjait.

2003. július 30-án bekövetke-
zett halála után a Szeretetotthon 
vezetője így emlékezett rá: „Egy 
nagyon kedves, szeretettel teljes 
lélek költözött el tőlünk. Soha sen-
kit nem bántott. Mennyivel más 

Vincze Sára
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lenne az életünk, ha minden em-
berben ilyen lélek lakna. Nem tud-
tam úgy elkezdeni az áhítatokon 
egy bibliaverset, hogy Sárika néni 
ne folytatta volna. Bizony sok 
ilyen emberre lenne szükségünk.” 

Melyik bibliavers volt a „ked-
vence”? A Biblia. Életének vezér-
fonala: „Mindenkivel jót tegyetek! 
Amennyiben rajtatok áll, minden 
emberrel békességben éljetek!” 
A szülői példa fényében én is így 
szeretném követni Mesteremet!

Édesanyánk temetése 2003. 
augusztus 16-án volt Nagyvar-
sányban. Köszönet mindazoknak, 
akik fájdalmunkban osztoztak.

Deákné Révész Klára
Megjelent: a Szentmihályi 

Hírnökben, 2003-ban

NYITOTT AJTÓ
Egy 1936-os bemerítkező 
bizonyságtétele

2000 évvel ezelőtt, a Királyok Ki-
rálya leszállt erre a bűnnel teljes 
földre, hogy a bűnbe merült te-
remtményeit felkeresse, és meg-
nyissa a menny ajtaját, hogy a 
megtérő bűnös hazataláljon az 
atyai házhoz. 

A Jelenések 3,8 azt mondja: 

Csoportkép 1999-ből
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„Adtam elődbe egy nyitott ajtót.” 
Mikor olvastam e verset, úgy át-
járta szívemet a csodálkozás, 
hogy van egy ajtó, amelyen ke-
resztül be lehet a mennybe jutni! 

Tehát az Úr Jézus Krisztus ré-
széről meg van adva a lehetőség 
a belépésre. Itt nincs örök laká-
sunk, egyszer mindnyájunknak 
itt kell hagyni e földet, és a földi 
élet végével nincs vége az em-
beri életnek, sőt az a kérdés, hol 
fogjuk örök életünket folytatni? 
Rajtad áll, és rajtam. A mennybe 
nyíló ajtó nyitva áll. Az Úr Jézus 

azt mondta: „Én vagyok az ajtó, ha 
valaki énrajtam megy be, megtar-
tatik.” (Ján 10,9) Egy másik ige-
versben pedig azt olvassuk: nincs 
az ég alatt más név, amely által 
kellene nékünk megtartatnunk, 
csak egyedül Jézus Krisztus. 

Kedves olvasó Testvérem! Akár 
hiszed, akár nem, van menny, és 
van pokol. És mindkét helyen 
lesznek, akik odajutnak. Most 
még lehet választani. Isten sza-
bad akaratot adott minden em-
bernek a sorsa megválasztására. 
Józsué mondta: Válasszatok még 

A Szilágyi család



Jubileumi kiadás IV. |  VARSÁNYI TEMPLOMŐRZŐ 21

ma, akit szolgáljatok, én azonban, 
és az én házam népe az Úrnak 
szolgálunk. 

Ezt a döntést én már gyermek-
koromban meghoztam, hogy an-
nak szolgálok, aki a golgotai ke-
reszten mindent elvégzett az én 
üdvösségemért. Mert Ő az Ajtó, aki 
halála és feltámadása által meg-
nyitotta a menny ajtaját, és így már 
van lakásom a mennyben. Boldog-
ság vele élni itt e földön is, mert 
már itt is adja a menny kincseit, 
amit a világ összes kincséért sem 
cserélnék fel, az Úrban való életet. 
Mit használ ugyanis az embernek, 
ha az egész világot megnyeri is, de 
lelkében pedig kárt vall! 

Szilágyi András 
Megjelent: a Varsányi 

Templomőrzőben, 
2000 húsvétján

A LÓ IS 
ELSZABADUL, HA 
ZABOLA NINCSEN
Egy 1946-os bemerítkező 
visszaemlékezései
1930-ban születtem. Édesapám 
(Szűcs B. András) meghalt 1943-
ban. A pap nagyon haragudott 
rá, mert törvénytudó ember volt 
édesapám, nagyon sokat olvasott. 

Amikor meghalt, másnap Imrét 
és Terit (a testvéreimet) haza-
küldte a tanítónő az iskolából. A 
tiszteletes úr azt mondta, menje-
nek baptista iskolába. Így került 
Imre Avasújvárosba Elek Péterék-
hez. (Van benne jó is, meg rossz, 
de könnyebb hívőnek lenni most, 
mint akkor volt.)

Én édesapám halálakor 12-13 
éves voltam. Én voltam a család-
ban a legidősebb férfi, nekem kel-
lett szántani, meg mindent csi-
nálni. Hat osztályom van csak – 
nekem ilyen magas iskolám van –, 
utána mentem leventének: min-
den csütörtök délután levente-
sapkában kellett megjelenni kato-
nai gyakorlatra, de mindenkinek, 
nem számított a felekezet, és nem 
önkéntes volt, hanem kötelező. 
Ott is bántottak, de fiatalon nehe-
zen fogtam fel, hogy miért. 

Mentő tanító volt itt a parancs-
nok, aki nem annyira szerette a 
hívőket, mert emlékszem rá, egy-
szer Cs. Szűcs Bertit megverte. Az 
is avégett volt. Édesapám után 
Pali bátyám is meghalt hamar, 
akkor tértek meg többen: például 
Vincze Jóska bátyám, Szűcs S. Jós-
ka bátyám – ezek kurátorok voltak 
a reformátusoknál, aztán átjöttek 
a baptistákhoz. De valóban meg-
tértek, szolgáltak is aztán mind a 
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ketten a gyülekezetben.
Minden évben pünkösdkor 

volt a bemerítés. Én már szeret-
tem volna korábban, de nem en-
gedtek, mert ilyen „jó” dolgokat 
csináltam. Azt nem mondom, 
hogy olyan rendkívüli bűnöket 
csináltam, mint a Bibliában van: 
ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj…
Én ezektől távol voltam. De hát az 
ember életében jöttek ám kisebb 
bűnök is. Akkor is a buszt meg-
hajigáltam záptojással, Herczeg 
Pistával együtt. Ilyesmi volt. Rá 

kellett jönnöm, hogy ebből énne-
kem meg kell változni, az olyan 
bűnöket el kell hagynom. És hála 
Istennek sikerült is. 

A meghallgatáson a prédiká-
tor kérdezett minket a gyülekezet 
előtt, arra kellett válaszolnunk, 
már amire tudtunk felelni… És 
utána kiküldtek, hogy a gyüleke-
zet mondja meg a véleményét. Így 
merítkeztem be 1946-ban, pün-
kösd második napján, Révész Sán-
dor által a Tiszában. Nem tudok 
pontos számot mondani, de so-

Szűcs B. András
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kan voltunk akkor bemerítkezők.
Anyám az szigorú volt, hát 

nyolc gyerek volt, nem lehetett 
szépen bánni velük. Volt egy ilyen 
eperfa, az csak arra termett, hogy 
nekünk vágja a gallyakat. Amikor 
az imaházépítés már előrehaladt, 
egyszer felállt Cs. Szűcs Sándor és 
Berti bátyám, hogy leállt az épít-
kezés, mert nincs egy fillér se. És 
akkor felálltak többen. Vincze 
Jóska bátyám azt mondja: – Itt van 
egy telek, eladom, és odaadom az 
árát. Cs. Szűcs Sándor bátyám azt 
mondta, ő az egyik tehenét elad-
ja. És utána sokan felálltak. Édes-
anyám eladta a hízót – nem öl-

tünk disznót –, és odaadta az árát. 
Hogy bíztak Istenben, és megtar-
totta őket, és utána visszapótolta 
nekik.

1950. október 24-én bevonul-
tam, aztán majd csak a követ-
kező év augusztusában jöttem 
szabadságra, mert a Bibliámat 
meglelték a katonaládámban. So-
káig ezért nem engedtek haza. A 
leszerelésem után megnősültem. 
A rokonság Tiszaszalkáról szár-
mazik. Anyósom és apósom is 
református volt, de később beme-
rítkeztek. A feleségem is gyüleke-
zeti tag volt, itt tért meg. Amikor 
anyósom (szül. Szakács Irma) itt 

Leventék elméleti képzése
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élt velünk, akkor még jól voltunk. 
Jó szívvel gondolok rá még ma is. 
Jó szellemű volt, jó akaratú.

A feleségem csak negyvenöt 
évet élt. Huszonhárom évig él-
tünk együtt, az utolsó hét évben 
már beteg volt. 1982-ben halt 
meg, a fiam akkor volt az egyete-
men. Úgyhogy próbák azok vol-
tak, na dehát a ló is elszabadul, ha 
zabola nincsen. Az ember is, ha 
minden jól megy... Úgy nem sze-
retem, ha a tévében azt mondja 
valaki: „Büszke vagyok...”. Ne le-
gyen az ember büszke semmire, 

mert egyik napról a másikra oda a 
büszkeség, a vagyonnal, a pénzzel 
és mindennel együtt.

Én olyan nyugodt vagyok, afe-
lől is, hogy mikor halok meg. A 
Jósten kezében van, ne az én ke-
zemben legyen. Akkor van baj, ha 
az embernek a saját kezében van 
az élete.

Szűcs B. András 
visszaemlékezéseit lejegyezte:

Szólláth Imre és Zita
2019. augusztus

Révész Sándor lelkipásztorsága idején készült vasárnapi iskolai csoportkép
(Forrás: a Hajnalcsillag gyermeklap 1942. április 15-ei száma)


