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Dr. Mészáros Kálmán

Kornya-centenárium 
Gödöllőn és Bihardiószegen

apropóját az is adta, 
hogy Kornya Mihály az 
1880-as években Szadán 
és környékén is hirdet-
te Krisztus evangéliu-
mát. Bár erre vonatkozó 
írásos feljegyzés nem 
maradt fenn, mégis va-
lószínűsíthető, hogy a 
királyi rezidenciát is 
magában foglaló, fon-
tos közlekedési csomó-
ponttá váló Gödöllőn is 

többször megfordulha-
tott. Talán ez is indokolhatta, hogy az épülő gödöllői új 
imaház utcájának a gyülekezet tíz évvel ezelőtt elhunyt 
lelkipásztora, Szirtes András kezdeményezésére Gödöllő 
Város Önkormányzata a Kornya Mihály utca nevet adta.

A Kornya-centenárium alkalmából tartott hálaadó is-
tentiszteleten Újvári Ferenc, a Budapesti Egyházkerület 
elnöke hirdette az igét, majd rövid történelmi előadások 
következtek. Dr. Mészáros Kálmán, az MBE Történelmi 
Bizottságának elnöke „Kornya Mihály, a magyar baptis-
ta misszió ugartörő apostola” címmel tartott ismeretter-
jesztő előadást, melynek rövidített változatát a beszámo-
ló végén olvashatjuk. Ezt követően dr. Borzási István, az 
erdélyi Történelmi Bizottság képviselője „Kornya Mihály 
szolgálatának mai üzenete” címmel szólt a hallgatósághoz. 
Kelemen Sándor Tomi erdélyi Kornya-kutató pedig „Kor-
nya Mihály és családja származástörténete” című frissen 
megjelent tanulmánykötetét mutatta be.

Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, 
akik az Isten igéjét hirdették 

nektek. Figyeljetek életük végére,  
és kövessétek hitüket. (Zsid 13,7) 

A Szentírás bátorító útmutatását követve Kornya Mihály-
ra, a magyar baptista misszió áldott emlékű hithősére em-
lékeztünk egy hálaadó istentisztelet keretében halálának 
centenáriumán, szeptember 23-án a Gödöllői Baptista 
Imaházban.

Lőrik Levente, a helyi gyülekezet lelkipásztora az ün-
nepség megnyitójában elmondta, hogy a megemlékezés 
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kezdett tanulmányozni. Így történt, hogy 31 éves korában 
megtért fiatal feleségével együtt. Ezt követően Kornya 
nyolc társával elindult Gyulára, és 1875. augusztus 26-án 
hajnali 3 órakor bemerítkezett a Kettős-Körös vizében a 
Németországból érkezett Meyer Henrik bibliaterjesztő 
baptista misszionárius által. Így hagyta maga mögött ad-
digi hívságos életét, és szegődött Jézus Krisztus evangéli-
uma rendíthetetlen hírnökeinek sorába.

Először szülővárosában, Nagyszalontán, majd egyre 
szélesebb körökben osztotta meg barátaival és ismerőse-
ivel a megtérést követő bemerítés és újjászületés bibliai 
igazságát. Személyes szolgálatára és további küldetésére 
igen nagy hatással volt a Fritz Onckennel, az „európai 
baptizmus atyjának” fivérével való találkozása 1877. no-
vember 11-én, akit Meyer Henrik hívott meg egy Nagy-

Az ismeretterjesztő előadásokat követően Kiss Zoltán 
bihardiószegi lelkipásztor adott hálát a nagy előd példa-
mutató és hűséges szolgálatáért. Ez után az ünneplő gyü-
lekezet az összevont fúvószenekar kíséretében kivonult az 
udvarra, és a gödöllői imaház utcára néző homlokzatán 
emléktábla felavatására került sor Mészáros Kornél, az 
MBE főtitkára vezetésével. Az alkalmat szeretetvendégség 
zárta.

Kornya Mihály, a magyar baptista misszió ugartö-
rő apostola
Kornya Mihály (1844–1917) a magyar baptista misszió 
egyik legmeghatározóbb egyénisége és legeredményesebb 
gyülekezetalapítója volt a 19. és 20. század fordulóján. Egy 
vallásos, puritán szemléletű, földművelő család sarjaként 
nőtt fel Nagyszalontán. Ötévesen veszítette el édesapját, 
így nagyon hamar, szinte gyermekként kellett a család-
fenntartói feladatokhoz felnőnie. Uradalmi beosztottként, 
négyfogatos, úgynevezett „parádés” kocsisként szolgált 
fiatalkorában szülővárosában és környékén.

Munkaadója, Rozvány György, a szabadságharcból 
hazatért főhadnagy és ügyvéd jóvoltából rövid idő alatt 
világot látott emberré vált. Nagyvárad és Nagyszalonta 
között időnként neves személyiségek, írók és költők, híres 
politikusok utaztak kocsiján, többek között Arany János 
magyar költőfejedelem, Tisza Kálmán, a későbbi minisz-
terelnök és még sokan mások. Általános műveltsége és 
széles ívű világlátása is valószínűleg ebben az időszakban 
bontakozott ki.

Életének igazi szellemi fordulatát egy egyszerű bibliaá-
russal, Novák Antallal való találkozása hozta. Akkor ju-
tott először saját Bibliához, amit egyéni csendességében 
és városának Isten világát kereső polgáraival közösen 

Kornya Mihály Bibliája
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Biblia tanulmányozásával, memorizálásával, a Szentlélek 
inspirációja nyomán összegyűjtenie és azt sokak áldására 
kamatoztatnia?

Hogyan férhetett életének hét évtizedébe ennyi uta-
zás, igehirdetés, családlátogatás, 328 bemerítési ünnep és 
mintegy 11 ezer ember megtérése és alámerítése, amelye-
ket személyesen végzett el Isten segítségével?

Pedig nem lehetett könnyű a magánélete és családi éle-
te sem. Első feleségét, Pataki Zsigó Máriát 23 évi házas-
ság után, 46 évesen veszítette el. Ebből a házasságából hét 
gyermeke született, akik közül egyetlen fia, Mihály a szerb 
fronton adta életét szeretett hazája védelméért. Lányai is 
korán meghaltak, közülük csak ketten élték túl édesap-
jukat. Második felesége egy általa megtért özvegyasszony, 
Tóth Máté Zsuzsanna hűséges gondviselője volt Kornya 73 
éves korában bekövetkezett haláláig.

Hogy mennyi lelki harc, álmatlan éjszaka, gyüleke-
zeti gond és feszültség, mennyi fizikai veszély és gonosz 
szellemi támadás, kiközösítés és bántalmazás kísérte ezt 
az áldott életutat, azt elképzelni sem tudjuk. Hűségéből 
és Isten országa iránti elkötelezettségéből azonban a ma 
nemzedéke is sokat tanulhat.

szalontán megtartott konferenciára. Ezen a konferencián 
kapott Kornya felhatalmazást arra, hogy bemerítsen és 
úrvacsorát osszon az újonnan alakult gyülekezetek meg-
tért tagjai számára.

A nagy lendülettel induló és egyre terebélyesedő evan-
gelizáló munkássága során először Bihar megyében, majd 
a Szilágyságban, aztán szerte a Partiumban, sőt egész Er-
dély területén mintegy százötven helyen alakultak bap-
tista gyülekezetek. Szolgálatának hatósugara Budapesttől 
Brassóig, a Kárpátok ölelte magyar haza szinte minden 
szegletéig kihatott.

Elsősorban magyar honfitársai felé érzett felelősséget 
az evangélium hirdetésében, de kedvelték szolgálatát a 
szülőföldjén élő oláh, tót, rác és más anyanyelvű polgár-
társai is. Sőt a román baptisták egyenesen úgy tekintenek 
Kornyára, mint a román nyelvű baptista misszió első szá-
mú apostolára és egyik meghatározó gyülekezetplántáló 
alapítójára.

Sokan teszik fel a kérdést manapság, Kornya Mihály 
100 évvel ezelőtti halálának jubileumi évében, hogy mi 
lehetett az áldott életű „paraszt apostol” szolgálatának a 
titka. Hogyan sikerült a teológiai műveltségét nem híres 
tanintézményekben, hanem önképzéssel, közvetlenül a 

Bihardiószeg (Erdély)

A Kárpát-medence magyar baptistáinak lánglelkű ugar-
törő evangélistájára, Kornya Mihályra emlékeztünk halá-
lának 100. évfordulója alkalmából Bihardiószegen 2017. 
október 15-én, a Magyarországi Baptista Egyház és az 
Erdélyi (Romániai) Baptista Gyülekezetek Szövetsége 
közös Történelmi Bizottsága által szervezett ünnepi is-
tentiszteletén.

A magyarországi és erdélyi Kornya Centenáriumi meg-
emlékezés sorozat záróalkalmán felelevenítettük azokat a 
lelki értékeket, amiket példás hitelődünk életében láttunk 
és amihez mi is ragaszkodunk.

Az ünnepség a bihardiószegi gyülekezet fúvószeneka-
rának szolgálatával indult, a Kornya idejében 1906-ban 
épült imaház előtt. Majd Kiss Zoltan helyi lelkipásztor kö-
szöntő szavait követően Kiss Lehel, az erdélyi Történelmi 
Bizottság elnökének bevezető szolgálata következett.

Mados Attila Bihardiószeg polgármester örömmel 
jelentette be, hogy a helyi gyülekezet százszázalékos tá-
mogatása mellett az imaház melletti utcát, ahol Kornya 
Mihály is lakott, róla fogják elnevezni. Ezt követően dr. 
Kovács József lelkipásztor rövid beszéde következett.

Ezt követően Kelemen Sandor Tomi: “Kornya Mihály 
és családja származástörténete” és Dr. Borzási István: “Er-
délyi magyar baptista missziótörténet” című könyveinek 
bemutatására került sor, melyet Fazakas György lelki-
pásztor rövid szolgálata egészített ki.

Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, a Magyaror-

A bihardiószegi imaház épülete
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Mit kell tudni Bihardiószegről?

Bihardiószeg, egy 6500 lelket számláló községközpont Bi-
har megyében. A település Nagyváradtól 31 km-re, észak-
ra, az Ér folyó bal partján fekszik. A község néhány ki-
lométerre található a magyar-román határtól, közvetlen 
összeköttetése van közúton a Létavértes-Székelyhíd hatá-
rátkelővel.

A hagyomány szerint Bihardiószeg lakói a tatárjáráskor 
a határában levő szőlőhegy aljában, egy diófásban húz-
ták meg magukat, és itt építettek új falut maguknak. A 
legenda szerint a térség mocsárvilágának egyik szigetén 
egy diófa állt, melybe szeget vertek, hogy a pihenni vá-
gyó vándorok ráakaszthassák tarisznyájukat. A „dió-szeg” 
környékén később település alakult.

1551. február 3-án I. Habsburg Ferdinánd követei és Frá-
ter György itt kezdték meg a tárgyalásokat Erdély átadásá-
ról. Bocskai István és hajdúi 1604. október 15-én Bihardió-
szeg közelében arattak győzelmet a császári seregek felett.

Ez a győzelem volt az első sikere az 1526 után három 
részre osztott magyarságnak. Petőfi Sándor a magyar köl-
tészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja 1843-
ban járt Diószegen egy kis színi csoporttal.

A bihardiószegi Zichy-kastélyt az 1700-as évek legele-
jén építették. Mára már műemléképületté van nyilvánítva. 
Az ingatlan építését a holland származású Jan Frans van 
Bronckhorst en Gronsveld császári ezredes kezdte el. Ké-
sőbb az évek, évszázadok során az éppen aktuális igények 
szerint sokat változott, bővült a belső tér. A négyszögben 
záródó, klasszicista stílusú kastély zárt belső udvarában 
cserjék, fák találhatóak. Nemcsak a közösségi szórakozást 
segítő, nagy bálteremnek adott helyet, de az elcsendese-
désre alkalmat nyújtó kápolnának is.

Széchényi István, aki a IV. Hessen-Homburg Huszárez-
red hadnagyaként 1821-1825 között Bihardiószegen tartóz-
kodott. A legnagyobb magyar ebben az épületben volt el-
szállásolva, amikor a huszárezred kapitányaként katonai 
szolgálatát teljesítette négy éven keresztül a térségben.

Irinyi János (1817 – 1895) magyar vegyész, a zajtalan és 
robbanásmentes gyufa feltalálója is Bihardiószegen szüle-
tett. 1910-ben 6269 lakosából 6206 magyar volt.

szági Baptista Egyház Történelmi Bizottságának elnöke 
“Kornya Mihály a Kárpát-medence magyar baptistáinak 
ugartörő misszionáriusa” címmel tartott vetítettképes 
előadást. Az ünnepi alkalmat Pardi Félix, a Romániai 
Baptista Gyülekezetek Szövetsége elnökének igehirdetése 
zárta.

Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, a Magyaror-
szági Baptista Egyház Történelmi Bizottságának elnöke 

“Kornya Mihály a Kárpát-medence magyar baptistáinak 
ugartörő misszionáriusa” címmel tartott vetítettképes 
előadást. Az ünnepi alkalmat Pardi Félix, a Romániai 
Baptista Gyülekezetek Szövetsége elnökének igehirdetése 
zárta. Soli Deo Gloria!

Kornya Mihály sírjánál
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HÓNAP MÉDIATÉMÁK IGEVERSEK

JANUÁR Krisztus rajtunk keresztül  
segít a rászorulókon

Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek 
földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pe-
dig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztot-
ták mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. ApCsel 4,34–35

FEBRUÁR Krisztus rajtunk keresztül  
erősíti a házasságot, a családot

Ő majd elmondja, ami neked és egész házad népének üdvös-
séget szerez. ApCsel 11,14

MÁRCIUS Krisztus rajtunk keresztül  
éri el az embereket

Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan 
megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az 
elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ere-
je és az Isten bölcsessége. 1Kor 1,23-24

ÁPRILIS Krisztus rajtunk keresztül  
békélteti meg az embereket

Isten megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és ne-
künk adta a békéltetés szolgálatát. 2Kor 5,18

MÁJUS Krisztus rajtunk keresztül  
közösséget teremt

Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy 
nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pe-
dig közösség az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. 1Jn 1,3

JÚNIUS Krisztus rajtunk keresztül 
gazdagítja a kultúrát Fáradozzatok a városnak a jólétén. Jer 29,7

JÚLIUS Krisztus rajtunk keresztül  
maradandó élményeket ad Mester, jó nekünk itt lennünk. Luk 9,33

AUGUSZTUS Krisztus rajtunk keresztül  
társadalmat formál

Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, 
amelyet fogott egy asszony, és belekevert három mérce lisztbe, 
míg végül az egész megkelt. Luk 13,20-21

SZEPTEMBER
Krisztus rajtunk keresztül  
készíti fel a jövő nemzedékét  
az életre

Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, 
hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek Mt 
28,19-20

OKTÓBER Krisztus rajtunk keresztül  
megújít

Szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, 
és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értel-
metek megújulásával. Rm 12,1-2

NOVEMBER Krisztus rajtunk keresztül  
vigaszt és reményt ad

Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vi-
gasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg. 2Thessz 2,16

DECEMBER Krisztus rajtunk keresztül  
szeret

Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, 
az Istentől született, és ismeri Istent. 1Jn 4,7

KRISZTUS RAJTUNK KERESZTÜL
Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: 

Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 2Kor 5,20


