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80 évvel ezelőtt, 1930. húsvétján indult
útjára a KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZI
ÉRTESÍTŐ, a Kőbányai Református Egyház idősza-
ki tudósítója – lapunk „őse”. Felelős szerkesztője és
kiadója Hatolkay Kázmér református lelkész volt. A
szerkesztőség és kiadóhivatal az Ihász utca 15.
szám alatt működött, miképpen az van ma is. (Az
első számokból egy-egy példányra féltve őrzött 
kincsként vigyázunk.) 1939 után azonban már nem
jelent meg. Majd csak 2000-ben indul újra,
Nagytiszteletű Dr. Papp Vilmos szerkesztése alatt.
Azóta évente 4, ritkán 5 alkalommal jelenik meg. 

A gyülekezeti tudósító célja, hogy „összekötő
kapocs legyen egyházközségünk tagjai között” – írja
Hatolkay Kázmér.

Igei üzenet, aktuális írások, egyházi sta-
tisztikai adatok (megkereszteltek, házasságot 
kötöttek, ill. elhunytak nevei) mellett természetesen
helyet kapott a gyülekezet minden tagját érintő
tájékoztatás a „Hírek” rovatban. Figyelemre méltó,
hogy minden számban rendszeresen olvasható a
következő hitvallás: „Én református keresztyén
vagyok; ezért hiszek Istenben és az Ő Szent
Fiában, az Úr Jézus Krisztusban; hűségesen
követem az én jó Megváltómat, és segítségül
hívom a Szentlélek Istent. Szeretem szent vallá-
somat; szeretem református Egyházamat utolsó
lehelletemig. Ámen.”

A következőkben Hatolkay Kázmér lelkipásztor
egyik cikkéből idézünk, mely noha 1930-ban íródott,
ma is rendkívül aktuális, és mindannyiunk számára
megszívlelendő.

Református öntudat

Korunk szellemi életének egyik kiváló
vonása, hogy öntudatra akarja nevelni az egyént. Az
élet minden terén találkozunk ezzel a jelenséggel.
Minden hivatásban, a társadalom minden 
osztályában kialakulóban van az öntudat. Az 
öntudatra nevelés célja az, hogy az egyén jobban
meg tudja állani helyét minden téren, ahol szerepe
van.

Nagyon természetes, hogy ebben a tekintet-
ben az egyházi élet, a vallás sem szabhat elénk
kevesebb kívánalmat, hanem megköveteli tőlünk a
vallási öntudatot. Ez is azt jelenti, hogy a vallás 
tekintetében, az egyházi élet terén s mint egyszerű
egyháztagoknak is jobban meg kell állani helyünket,
mint eddig. Nehéz idők mindig többet követelnek az
egyes embertől. Megélhetésünk súlya ma azt kíván-
ja, hogy a lehető legtöbbet és legjobbat produkáljuk.
Ugyanezt kívánja vallásos életünk is. Nehezek az
idők, tehát ma jobb reformátusoknak kell lennünk.
Jó református ember pedig csak az lehet, aki teljes
öntudattal vallja hitét. 

Az öntudatos református ember nemcsak
azért református, mert annak született, hanem azért,
mert ismeri vallásának értékét, élete javára tudja
használni annak erőit. 

Az öntudatos református istenfélő ember;
szereti Istent, teremtő és megtartó Atyját s örömmel
teljesíti parancsolatait; szereti Megváltóját, az Úr
Jézus Krisztust, boldog, hogy követheti Őt,
engedelmeskedik a Szent Léleknek, hogy már e
földön megszentelődjék és előkészüljön az örök 
életre; szereti Egyházát s boldogan él a gyülekezeti
közösségben, a szentek egyességében.
Szorgalmasan jár templomba s minden alkalommal
él a Szent Úrvacsorával. Naponta olvassa a
Szentírást és imádkozik, nemcsak egymagában,
hanem családjával együtt is. Szereti felebarátait és
szolgál nekik. Hűségesen ragaszkodik ősei örök-
ségéhez, a Jézus Krisztus által alapított
Anyaszentegyháznak a Szentíráson nyugvó tiszta
tanításához, meggyőződését nem hallgatja el,
hanem bizonyságot tesz arról gyengék és hatalma-
sok előtt egyaránt. Szereti földi hazáját, mint Isten
drága ajándékát.

Ily sok szépség van az öntudatos református
ember életében. Olyan fegyver, amellyel legyőzi a
körülötte tomboló hitetlenséget, bűnt, tévelygést. 
A református öntudat Isten értékes eszköze a földi
élet nyomorúságainak gyógyítására. „Isten
munkatársai vagytok” – mondja a Szentírás. 
Lehet-e Isten munkatársa az, aki nem érzi elhi-
vatásának nagyszerűségét, nem ismeri fel a
nagyszerű kiváltságot abban, hogy református lehet;
aki közönyös vallásával, egyházával szemben, vagy
csak immel-ámmal teljesíti kötelességét? Pál 
apostol ezt írja a Korinthusi I. levél végére: „Ha 
valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen
átkozott!” Ettől az átoktól ment meg a református
öntudat. Az Efézusi levélben pedig ezt mondja:
„…immár nem vagytok jövevények és zsellérek,
hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az
Istennek, kik fölépíttettetek az apostoloknak és
prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga
Jézus Krisztus”. Erre a méltóságra is eljuttat a 
református öntudat.

Kedves Olvasó! Neked is az a szerencse jutott
osztályrészül, téged is arra méltatott Isten, hogy
református ember lehetsz. Ezért azt várja el tőled,
hogy öntudatos református légy és arra neveld 
gyermekeidet is. Mi lesz veled, ha nem
engedelmeskedsz? Ne felejtsd el, hogy  „rettenetes
dolog az élő Istennek kezébe esni” (Zsid 10,31). 
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