
 

Mircse György méltatása 
 

Mircse Györgyöt a siménfalvi református gyülekezetnek és ennek a falunak nem kell 

bemutatni. De be kell mutatnom őt kedves vendégeinknek. 1930. december 20-án született: 

egyszerű családban, falusi gyermekként. Édesapja is (Mircse Elek), hosszú ideig volt 

presbiter, később gondnok a gyülekezetben, tehát volt minta, volt példa előtte, hogy mit jelent 

az egyházban a presbiteri szolgálat. 

 

Azt mondanám én: Mircse György, vagy sokunk Gyuri bácsija a maga 

egyszerűségében is kivételes ember. Akik ismerjük, tudjuk róla azt, hogy kivételes tudása és 

érzékenysége van például a magyar történelem iránt. Sokunkat megszégyenítő tudással és 

érdeklődéssel bír a történelem, a földrajz iránt, különös tekintettel, ami nemzetünk múltját, 

jelenét, sorsunkat illeti. Gyuri bácsinak 7 elemi osztálya van, de azt hiszem - az Árpád kortól, 

a magyar királyokon, fejedelmeken, majd háborúkon át egészen napjainkig - nincs olyan 

fejezete történelmünknek, amit ő ne ismerne részleteiben. Van egy kis könyvtára is, ahogy 

mondani szokta: nem a hasából veszi az ember a tudást. 

 

Ezt a díjat azonban, amivel ma kitüntetjük, nem ezért a kivételes tudásáért, nem a 

történelem és magyar sors iránt való különös érzékenységéért kapja. Kivételes ő abban is, 

ahogy az egyházban, sőt ebben az egész faluközösségben szolgált és szolgál mai napig. 

Hűséggel, áldozattal, komolyan. 

 

Az évszázad keserves változásaiból Gyuri bácsi sok mindent megélt: 76 esztendő alatt 

sok mindent megél az ember. De a sok változás, a nehéz idők, ami bizony tudjuk, sokakat 

kifordított emberformájából, Gyuri bácsit nem tudta kifordítani és nem tudta megrendíteni 

abban, hogy neki küldetése, szolgálata van. Az egyházban, és itt, ebben a faluban. 

Több mint 30 éven keresztül volt presbiter, ebből 15 éven keresztül gondnok. Most januárban 

mentettük fel gondnoki tisztségéből. Noha az utóbbi években elég sokat betegeskedett, 

mégsem lankadt abban, hogy ellássa gondnoki teendőit.  

Nem tudok olyan alkalmat, amikor nem-et mondott volna, ha valamire megkértem, ha valamit 

meg kellett szervezni, el kellett indítani a gyülekezetben. Nyitott volt és támogató. Sőt szigorú 

azokkal szemben, akik közömbösek vagy lusták voltak, netán ellenálltak az egyháznak. De az 

olyan alkalom is kevés, amikor ne láttam volna itt, a templomban. Mindig első helyen volt 

neki az egyház és ez a faluközösség. Azt hiszem, kellenek nekünk az ilyen példák, az ilyen 

minták, mint Gyuri bácsi. 

 

Ma egyre többen azt gondolják, hogy vége azoknak az időknek, amikor egy-egy ember élete 

mintául szolgálhat, vagy hatással lehet másokra, hatással lehet a közgondolkodásra. Én azt 

hiszem, ez nem így van. Én azt hiszem, ma is vannak néhányan – ha kevesen is - olyanok, 

akik hatni tudni, formálni tudnak. És hiszem azt, hogy Mircse György közéjük tartozik. 

Olyanok, akik megingatják a tagadás, a nemtörődömség vagy hűtlenség szörnyű torlaszait, 

olyanok akik nyitogatják az Isten felé vezető kapukat.  

 

Segítse ehhez a szolgálathoz továbbra is Mircse Györgyöt és Hegyi Istvánt az 

elismerésen túl, szeretetünk. Isten áldja őket egészséggel és békességgel! 

 

Jakab Imola 

siménfalvi lelkész 
 


