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TÖRTÉNELMI FEJEZETEK


Láttam a népemet, amint a gerincét kiegyenesítette. (Kós Károly)


Im memoriam 1956


Amikor börtönbe érkeztem, a folyosó legvégén leültettek a ce-
mentre. Akkor megjelent egy cigány kovács és a rozsdás, vastag vasa-
kat kezdte felnittolni a lábamra. Azt hittem csak álmodom, vagy el-
ájulok… csak most értettem meg igazán, hogyan verik rá a vasat az
emberre, mint a régi betyárokra. Bár az otthoni nadrágom szárát rá-
csavarta a kovács a bokámra, s úgy tette rá a vasat, mégis hideg volt.
Pár nap múlva elnyûtte, elvágta a nadrágszárat. A kezünk egy hétig
hátra volt bilincselve, de amikor a kézfej megdagadt, elõre vették és
a T alakú lánccal az alsóhoz kapcsolták úgy, hogy a két kezet csak kö-
zépmagasságig lehetett felemelni. (Balaskó Vilmos elõbb halálraítélt,
majd életfogytiglanos, református lelkipásztor).
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Szemelvények Tófalvi Zoltán kutató írásából


1956 történetéhez szervesen hozzátartozik az az együttérzés,
amely révén az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai magyarság kifejezte tel-
jes azonosulását a magyar forradalom eszméivel. 1956 októbere, no-
vembere így vált az erdélyi magyarság számára is a kommunista dik-
tatúrával való szembenállás, a szabadság eszméiért való kiállás igazi
mércéjévé.


Romániában, az erdélyi magyarság körében a magyarországihoz
hasonló forradalmi megmozdulásokra, fegyveres harcokra nem került
sor. Az itteni magyarság viszont ideig-óráig visszanyerte önbizalmát,
s reménykedett a totalitárius diktatúra megszüntetésében, a kötelezõ
beszolgáltatások eltörlésében, a házkutatások, megtorló intézke-
dések, deportálások felszámolásában. Mindezt a szocializmus keretei
között képzelte el. Még mindig hitt „az emberarcú szocializmusban”.


Négy, 16–17 éves baróti gimnáziumi tanuló megkísérelt átszökni
a román-magyar határon, hogy fegyverrel a kezükben harcoljanak a
magyar forradalom védelmében. Ketten sikeresen átjutottak a
zöldhatáron, november 7-e után – 1957 elején – azonban a magyar
hatóságok visszatoloncolták õket Romániába, nehéz börtönéveket
szenvedtek. Másokat határátkelési kísérlet közben tartóztattak le.


A legfelsõbb román párt- és államvezetés attól tartott, hogy a
forradalmi eszmék átterjednek Romániába is, s ezáltal hasonló meg-
mozdulásokra kerül sor. 1956. október 24-én délben már ülésezett a
Román Munkáspárt Központi Vezetõsége. A legszigorúbb intézkedé-
seket, totális cenzúrát vezettek be, hogy a forradalmi eszmék ter-
jedését megakadályozzák. Növelték a határõrség létszámát, elren-
delték a gyorshadtestek riadókészültségét. A szolidarizáló megmoz-
dulások megakadályozására diverziós céllal ismét felmelegítették
„Erdély elrablásának” jól bevált híresztelését.


A Balkán „Machiavellijének” tartott Gheorghiu-Dej vezette román
kommunista diktatúra számára a magyar forradalom vérbefojtása ki-
váló ürügyet jelentett az „ellenforradalmár-gyanús” kisebbségi értel-
miségi elittel való leszámolásra. Innen már nyílegyenes út vezetett az
önálló intézmény- és iskolahálózat elsorvasztásához, 1959 február-
jában a Bolyai Tudományegyetem felszámolásához. Szabédi László
költõ, Csendes Zoltán prorektor öngyilkosságukkal tiltakoztak az ön-
álló magyar egyetem megszüntetése ellen.


Az erdélyi magyarságot elsõsorban értelmiségében sújtotta a kom-
munista diktatúra retorziója. A „Szoboszlay-perben” 11 személyt ítél-
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tek halálra, közülük tízet kivégeztek, az „érmihályfalvi-csoport” 31
elítéltje közül a szamosújvári börtön kivégzõ helyén kettõnek oltották
ki az életét (Sass Kálmán, dr. Hollósy István). 1959-ben ugyancsak
Szamosújváron végezték ki Szíjgyártó Domokost. Sajnos, a statiszti-
ka nem pontos: utólag nagyon nehéz eldönteni, hogy Zsilaván, a ro-
mániai gulágokon hány magyart végeztek ki. Mintegy 60-ra tehetõ
azok száma, akik a börtönbeli kínzások nyomán veszítették életüket.


„Kolozsváron a Bolyai Egyetemet ítélték el”


Az alcím a Bolyai-per fõvádlottjától, dr. Várhegyi Istvántól, a
saarland-i Európa Intézet politológiai tanszékének vezetõjétõl szár-
mazik, akit a román büntetõ törvénykönyv hírhedt 327-es paragra-
fusa alapján, rendszerellenes nyilvános felbujtás és agitáció vádjával
a kolozsvári 3. számú katonai törvényszék büntetõ bírósága 7 évi bör-
tönre ítélt. Visszaemlékezése pontos és világos összegezése mindan-
nak, ami 1956 õszén a Bolyai Tudományegyetemen történt: „Azon a
forró õszön Kolozsváron a magyar ifjúság célkitûzése a Bolyai Egye-
tem szabadsága: a magyar nyelv, a magyar tudományosság ápolása,
az egyetemi önkormányzat megvalósítása volt. Nem sikerült, sõt az
erdélyi magyar értelmiség fellegvárának számító Bolyai Egyetemet is
felszámolták. (...) 


A forradalmi események versírásra ihlették a még középiskolás
Burchád Mártát is. Mivel a versesfüzet körbejárt a református teoló-
gusok körében, könnyû volt a rendszerellenességet és a „naciona-
lizmust” bizonyítani. Nemcsak Burchád Mártát tartóztatták le, s állí-
tották bíróság elé, hanem mindazokat a teológusokat, akik tudtak a
verses füzetrõl, valamint a magyar irodalomtanárt, Imre Magdát,
amiért tanítványát nem jelentette fel a szekuritátén.


„Mivel nagyon féltem a veréstõl, elhatároztam, hogy nem hazu-
dok. Így bevallottam, hogy együttéreztem a forradalmi szellemû ma-
gyar néppel, hogy sajnálatomat fejeztem ki a Nagy Imre kivégzése
alkalmával, de tagadtam a rendszerellenességet.” (Imre Magda)


Csupán néhány napig tartott a forradalom, ám ez elég volt ahhoz,
hogy a szovjet kommunizmus igazságában többé egyetlen normális
erdélyi magyar értelmiségi se bízzék. De a románban sem!


Az erdélyi magyarság valóban nem lõtt, nem harcolt – konkrét
értelemben. De lélekben és lélektõl lélekig nagyon is elevenen élte
meg ötvenhatot! Leleplezõdött elõtte a proletár internacionalizmus
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hamis volta. Ennek következtében bátrabban mert foglalkozni
mûvelõdési kérdéseivel, történelmével, és megpróbált csoportosulni,
közösen tárgyalni meg közös ügyeit. Azonnal lecsapott rá a román
„igazságszolgáltatás”: nacionalizmusnak nyilvánította a magyar
nyelvû szakoktatás kérdését, irredentizmusnak egy fiatal csoport
népdaléneklését...


A „Bolyai-per” folytatásának tekinthetjük a kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet hallgatói és tanárai elleni „irtóhadjáratot”, a letar-
tóztatások, bebörtönzések sorozatát. 1959. július 7-én letartóztatták
Fülöp G. Dénest, a marosvásárhelyi Vártemplom segédlelkészét. Mind-
erre egy nappal a pappá szentelése után került sor. Külön repülõ-
géppel, megbilincselve szállították Kolozsvárra, a szekuritátéra.


„A teológiát mint magyar intézetet, nagyon nagy ellenségnek
tartották. Vallatóim kitaláltak egy hazug történetet, melyben valódi
emberek szerepeltek, a barátaim és én is.


Ott volt például Adorjáni Dezsõ teológustársam, jó barátom. Zse-
niális zenészember volt. Elfogták, azzal a váddal, hogy 1957. március
15-én a teológusok reggeli áhítatán a himnuszt játszotta az orgonán.
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Valójában azon a reggelen a kántor helyett a Farkas utcában kánto-
rizált éppen. Hét évet kapott, csak azért, mert el akarták ítélni. A le-
tartóztatások másik ürügyéül szolgált egy kitalált történet, miszerint
volt egy, a Nagy András teológiai professzor házában tartott biblia-
körünk. Ezen a bibliaköri összejövetelen a forradalom napjaiban állí-
tólag arról beszéltünk, hogy lehetne kiszabadítani a magyarországi
foglyokat, akiket Budapest felõl Kolozsváron át szállítottak a
Szovjetunióba. Az én vádpontjaim között is szerepelt ez a bibliakör.
Én viszont soha nem voltam Nagy András házában.


Sós Ferencet, akit korábban iszonyú kínzások után halálraítéltek,
rá akarták venni, hogy tanúskodjék ellenem. Kicsikartak tõle egy
hamis tanúvallomást, de amikor megbilincselten megjelent a tárgya-
lásomon, visszavonta azt, és védõtanúmmá lett. A fõ vádpont ellenem
az volt, hogy 1957. március 15-én imádkoztam a magyar népért és az
októberi foglyokért azon a reggeli áhítaton, ahol Adorjáni Dezsõ a
magyar himnuszt játszotta volna. Tizenegy évi börtönre, teljes va-
gyonvesztésre, s ráadásul tíz évi teljes társadalmi jogvesztésre ítél-
tek. Valójában 21 évi büntetést kaptam.” (Fülöp G. Dénes)


Súlyos veszteségek érték a romániai zsinatpresbiteri evangélikus-
lutheránus egyházat, amelynek nyolc lelkészét és teológusát tartóz-
tatták le 1958 végén, 1959 elején. Köztük volt Mózes Árpád késõbbi
püspök, Kiss Béla püspökhelyettes, Dani Péter, Antal László, Gödri
Oláh János, Antal Dénes. A fõvádlott Mózes Árpád, püspöki titkár,
székelyzsombori lelkész volt. Azzal vádolták, hogy 1956-ban, amikor
egy debreceni diákcsoport a kolozsvári Teológiai Intézetbe látogatott,
a kollégiumban nacionalista magyar nótákat és tiltott egyetemista
dalokat énekeltek, a magyarországi „ellenforradalom” idején lelkese-
déssel fogadták az ottani eseményeket, számtalan esetben rágalmaz-
ták a romániai népi demokratikus rendszert, a vádlott, Mózes Árpád
szidalmazta a Szovjetuniót, amiért a magyar kormány kérésére vér-
befojtotta az ellenforradalmat. Mózes Árpádot a társadalmi rend el-
leni szervezkedés vádjával 18 évi szigorított börtönnel és teljes va-
gyonelkobzással sújtották a Büntetõ Törvénykönyv 209. paragrafusa,
2. alpontja, a. bekezdése alapján.


Az evangélikus lelkészek és teológusok bebörtönzésével valójában
D. Argay György, nagy tiszteletnek örvendõ evangélikus püspököt, s
általa az egyházat akarták lehetetlen helyzetbe hozni. A tartományi
pártbizottságon történt kihallgatása során Argay püspök kijelentette:
tartóztassanak le engem, de engedjék szabadon a fiaimat. (...)


Mondvacsinált vádak alapján ítélték el a nyolc lelkészt és teoló-
gust 5–18 év közötti börtönbüntetésre.
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A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézeten 1959-ben valóságos
terrorhullám sepert végig. 


Csatlós János és Csatlós Katalin marosvásárhelyi lakosok így
siratják ma is teológus fiukat: „Csaba fiunkat 1959. március 14-rõl
15-re virradó éjszaka hurcolták el a kolozsvári Református Teológia
bentlakásából, mint negyedéves hallgatót. Ugyanakkor elhurcoltak –
ha jól tudjuk – nyolc vagy kilenc (kilenc – T.Z.) teológust, köztük, ha
jól emlékszünk, Márton Attilát, Miklós Istvánt, Sós Ferencet. A vád
az volt ellenük, hogy a Román Népköztársaság megdöntésére és a
Román Munkáspárt megbuktatására szervezkedtek, az 1956-os
magyarországi forradalmi események idején a fiunk is gyászszalagot
hordott, az ottani harcokban elesett magyar ifjakra emlékezve. A
vádiratban az is szerepelt, hogy együttérzett a „bûnös és galád” ma-
gyarországi ifjakkal. A tárgyalás során meg is kérdezte a fiunkat a
Katonai Törvényszék elnöke: „Hogyha Kolozsváron is sor került vol-
na egy olyan „bûnös” lázadásra a rendszer ellen, mint Magyarorszá-
gon, résztvett volna-e a felkelésben?” A fiunk azt felelte: „Ha a többi
magyar ifjú ment volna, akkor õ is velük tartott volna”. Erre a had-
bíró kijelentette, hogy „az akarat egyenlõ a tettel, tehát ez súlyosbító
körülménynek számít.” A 8 évi börtönítéleten kívül még 5 évi politi-
kai jogvesztésre, teljes vagyonelkobzásra ítélték, és kizárták Romá-
nia összes fõiskolájáról.


1958. április 10-e és augusztus 4-e között 21 személyt tartóztattak
le a betiltott Bethánia Egylet földalatti továbbmûködtetése ürügyén.
Az elsõ letartóztatottak között volt Lõrincz János, akkor mikóújfalusi
református lelkész, Bakó Pál és Nagy Jenõ marosvásárhelyi laikus
egyházi ember. Letartóztatták Szilágyi Sándor, Visky Ferenc, Antal
Sándor, Jakab Sándor lelkészeket. A letartóztatottak között nyolc
református lelkész volt, két tisztviselõnõ, egy diakonissza, a többiek
presbiterek, egyszerû egyháztagok voltak. A letartóztatottakat
Marosvásárhelyen, Kolozsváron és Nagyváradon ítélték el, három
csoportban, 5–22 év közötti javítófogházra, illetve kényszermunkára.
A legsúlyosabb börtönbüntetésre Szilágyi Sándort (elhunyt), Visky
Ferencet ítélték. Visky Ferenc feleségét hét kicsi gyerekkel a baraga-
ni Olaruba, kényszerlakhelyre költöztették. Szilágyi Sándor Boldog
rabságom címû kötetében, Visky Ferenc tanulmányok sorában írta
meg börtönélményeit.


A nagyváradi csoport letartóztatására 1958. máj. 26-a és augusz-
tusa között került sor. Ennek elsõrendû vádlottja Visky Ferenc volt,
akit a temesvári Katonai Bíróság 1958. szept. 6-án tartott nagyváradi
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tárgyalásán 22 évre ítélt. A csoport tagjai: Dézsi Zoltán (20 év), Jakab
Sándor (18 év), Karczagi Sándor (20 év), Kiss Sándor (18 év), Papp
Antal (20 év), Patócs Erzsébet (18 év) és Szilágyi Sándor (20 év).
(Adatbank)


Börtönben sínylõdött az unitárius egyház több jeles tanára, lelké-
sze, teológusa: Simény Domokos püspökhelyettes, teológiai tanár,
Erdõ János, a késõbbi unitárius püspök (elhunyt 1996-ban), Nyitrai
Mózes és felesége, Deák Berta, homoródkarácsonyfalvi lelkész, Kele-
men Imre, a székelyudvarhelyi unitárius egyházkerület esperese,
Szabó Dezsõ, Léta Áron lelkészek, Nyitrai Levente, Kelemen Cson-
gor, Sándor Balázs teológus, Ambrus Imre római katolikus lelkész.


Tovaszállt a remény, amelyet a romániai, erdélyi magyarok az
1956. évi magyarországi forradalomhoz fûztek. A Fodor Pál nevével
fémjelzett per tárgyalásán mondotta a nagytekintélyû Odorik Atya:
„A mi bûnünk az, hogy reménykedtünk! Ha Romániában a remény
bûn, akkor mi, romániai magyarok, mind bûnösök vagyunk!” 
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Próbáltató nagy tüzek


Ige: 1Pét 1,2. 4,12-17 


Bõségesen hallunk mostanában az Európát elárasztó beván-
dorlókról. Akár fárasztónak is tûnhet az igehirdetésben is ezzel fog-
lalkozni, de egy dolog a tudományos tanácskozás és más az igehir-
detés. Egyik tiszta látást, a másik vigasztalást próbál adni.


Fogalmak sorjáznak elõttünk, melyeket olyan jól ismer ez a közös-
ség, melyek sebeket vághatnak és sebeket gyógyíthatnak: migráció,
emigráció, disszidens, asszimiláció... Károli Gáspár még nem ismerte
ezeket, annál inkább a menekülõ, jövevény, (gyülekezetemben jött-
mentek) bujdosó és vándorló szavainkat. Már az õstörténetben talál-
kozunk velük. A testvérét meggyilkoló Kain a ránehezedõ átok terhe
alatt nyögi: elûzöl e föld színérõl és a te színed elõl kell rejtõznöm,
bujdosó és vándorló leszek a földön (1Móz 4,14). Örök utalás, emlé-
keztetés lehet ez arra is, hogy a világtörténelem számtalan válto-
zatban ismert népvándorlásai, menekülései és megérkezései valahol
visszavezethetõek a bûnre. Akár a kereszténység bûnére is, hiszen
voltak idõk, amikor éppen az Evangélium nevében népeket gyar-
matosítottak, elhurcoltak, megsemmisítettek.


Bevándorló volt Jákób 70 tagú családja is a hét szûk esztendõ
idején, amikor József hívására leköltöztek Egyiptomba, a Nílus völ-
gyébe. Ki tudhatná már minek nevezték õket az otthonmaradók és
minek az egyiptomiak, tény, hogy drámai volt ez a vándorlás is. De
arra szolgált, hogy beteljesüljön az Ábrahámnak adott nagy néppé
tétel ígérete. Az is lett! Egy József utáni korban viszont üldözöttek,
halálra ítéltek, menekülõk lesznek, majd újabb népvándorlás kez-
dõdik: az Ígéret földje felé, negyven esztendõn át, honfoglalás, letele-
pedés. Ki tudja, melyen jelzõkkel illették egymást a fentiek közül? És
még nem is szóltam Babilonról. Vagy éppen Csaba királyfi csillag-
ösvények felé menetelõ népérõl. 


Egy tudós szerint az ember 50.000 év alatt szokott le az ember-
evésrõl, s újabb 50.000 év szükséges, hogy az emberölésrõl is leszok-
jon. Akkor talán megszûnhet a bujdosás és vándorlás is. De van-e
még ennyi kegyelmi idõ?


Sajnos, még sokáig fogják kaini indulatok és erõk mozgatni a
világot. És Kain nem feltétlenül siet elbujdosni a saját lelkiismerete
elõl sem, mert gyakran már nincs is neki olyan. Ezen a Nobel-díjas
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novellamondaton ezért meg is botránkoztam: Ha elfoglaltsága meg-
engedte, hébe-hóba el-elmerengett még a múlton. Ha öccse jutott
eszébe, könnyû reszketés fogta el, ama régi gyönyör távoli emléke; ha
meg az Urat találta fölidézni az emlékezete, olyankor gondosan
elfödte száját a tenyerével, s óvatosan belénevetett.


Aggodalmas mozgások tanúi vagyunk ezekben a napokban. Lehet
a fogalomról tanulmányokat írni, félelmetessé minõsíteni, hiszen
európai keresztyénségünket véljük veszélyben. A fõ kérdés talán
mégsem teljesen az, hogy egy másik világ migránsai tolakodnak
Európa keresztény földjére, hiszen már rég itt vannak, hanem az,
hogy hogyan talált minket ez a nagy tûzként lobogó próbatétel. Meg-
állíthatja-e õket a szerb határon emelendõ kerítés, ha lelki-szellemi
kerítéseink már lerombolódtak? Ésaiástól és Jézustól hallott prófé-
ciákat lobogtatok elvonszolt kerítésekrõl és idegenekkel benépesülõ
házakról. A kereszténység lelki kerítésébõl pedig lassan kirothadtak
a lécek. Péter megírta azt is: Itt az ideje, hogy elkezdõdjék az ítélet az
Isten házán...


A pápuák közötti missziót oly sok áldással végzõ Molnár Máriát
hazatérte után megkérdezték, hogy érzi magát itthon? – Fázom,
válaszolta, mert nem érezte azt a melegséget, ragaszkodást, mint az
õserdõ megtérõi között.


Visszaköszönni hallom a Jelenések könyvébõl olvasható krisztusi
megrovásokat: az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy... Milyen sértõ
minõsítés ez. Valamivel szalonképesebb: mivel sem hideg, sem meleg
nem vagy..., kiköplek az én számból. És már egészen szalonképes,
majdnem líraian csengõ ítélet: elhagytad az elsõ szereteted. Nézzünk
csak körül a kis családjainkban, a házastársak között, a gyülekeze-
teinkben és láthatunk egy, a hitérõl lemondó, hitében kihûlõ nemze-
tet és Európát. Talán valakiknek mégis eszébe jut, nem kellett volna
kitessékelni az EU-szabályzatból a a keresztyén gyökerekre hivatko-
zást. Több mint fanyar humor, hogy megkérdezve igehirdetésre
induló szolgatársamat, mit énekeljünk, a válasz: mindegy, csak azt az
egyet ne, hogy Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát.
Mitagadás, még egyet is értettem vele.


Mit mondott Jézus? Igyekezzetek bemenni az Isten országába,
mert eljön az idõ, hogy felkelnek napkeletrõl és napnyugatról... és
letelepednek... Valami hasonlótól rémüldözünk most. Bár Európa
mintha távol állna kissé az Isten országától. Pár napja olvastam az „
isteneszme haldoklásáról”. Már a címet is erõltetettnek találtam, és
persze roppant fájónak, hogy maga az író is elfelejtett arra figyelmez-
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tetni, hogy az „isteneszme” vélt vagy valós sorvadása mellett Isten
még nagyon is élõ, hatalmas valóság. 


Igei bökmondatunk (Békássy Albert) az idén: Akik Istent szeretik,
azoknak minden javukra van. (Róm 8,28) Minden! Csak hát ezt az Istent
nekünk nem kellett volna kiiktatnunk az életünkbõl. Bevallhatjuk,
nem vagyunk a boldogságban hálásak, kedvünk ellenére való dolgok-
ban türelmesek, most pedig éppen jövendõ dolgainkra nézve kellene
jóreménységgel lennünk. (Heidelbergi Káté, 28. kérdés). S köz-
helyszerû prédikációs fogás lehet, hogy nem értjük néha, hol van és
hogyan néz dolgokat, de nekünk hatalmas történelmi tapasztalatunk
van arról, hogy Mint titkos bánya mélyiben formálja terveit... Próbál-
tatás tüzei gyakran lángoltak körülöttünk a tatárjárás, török hódolt-
ság, trianoni döntés, világháború, 1956 poklában, és Csak az Úrnak
nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Ezek az igei vigasztalások.
Az pedig nagyon fontos, hogy elkezdõdjön magunk és népünk életé-
ben az új migráció, vissza Istenhez, vissza a keresztyénséghez. S mé-
lyen el kellene gondolkodni azon, hogy a fennálló helyzetben hogyan
lehetne a misszió krisztusi parancsához igazodni? Hiszen a föld végsõ
határáig terjedõ „tanítvánnyá tétel” parancsát kaptuk, Most éppen
nem elmenni kell értük, helyünkbe jönnek. De talán Jézus is a kerí-
téseinket siratja. Ámen.


v.BERECZKI ANDRÁS
lelkipásztor


(Elhangzott 2015. július 17-én, a NYEMRLSZ tahitótfalui kon-
ferenciáján.)
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A NYEMRLSZ a Sion hegyén


A Budapesttõl alig több mint harminc kilométerre, a Duna jobb
partján fekvõ településrészen az akkori tahitótfalui lelkész, Ecsedy
Aladár meghirdette a gyülekezetében a helyi gazdák között, hogy
adjanak össze egy telket az épülõ gyermekmissziós tábor számára.


Az 1948-ban létrejött gyermekmissziós táborban 1952-tõl komoly
állami felügyelet alatt lelkészkonferenciákat tartottak. Az eredeti
célra, gyermektáborok szervezésére több mint három évtizedig nem
nyílt lehetõség. Négy héten keresztül zajlottak a lelkészkonferenciák.
– Itt volt mindenki. Egyrészt mert kötelezõ volt, másrészt pedig talál-
kozási pontot jelentett a lelkészek számára – emlékezik vissza,
Fónagy Miklós nyugalmazott esperes. 


Egy bikaistállóból indult. Ma festõi környezetben kényelmes
szobák, magyaros konyha, elõadások számára alkalmas kápolna áll a
pihenni vágyók, hitmélyítõ csendes hetekre, vagy éppen tanácskozás-
ra igyekvõk rendelkezésére. 


Tahitótfaluban találkozott 2015-ben 
a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói


Szolgálat közössége (NYEMRLSZ) 


Sok évtizede vállalt elkötelezettsége jegyében emelkedett 2015-
ben is a Sion hegye szellemi magaslataira. A nemzetünk és Európa
sorsát érintõ bevándorlásról tájékozódhattunk. 


Szép Árpád, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazga-
tója ismertette ennek részleteit. Keresztyén értékrendünkbõl szár-
mazó következetességgel kiállunk az emberjogi menekülõk támo-
gatása mellett, akik hitükért, nemzeti és faji hovatartozásukért
üldöztetést szenvednek. Foglalkoztunk Dickmann Ádám, a Központi
Statistisztikai Hivatal Vándorlásstatisztikai osztályvezetõje segítsé-
gével a hatalmas európai szórványba manapság széttelepülõ magyar-
országi és tágabb értelemben Kárpát-medencei honfitársaink
elvándorlásával és visszaható következményeivel... 


Megtisztelte a félszáznyi a tanácskozót Soltész Miklós Egyházi,
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelõs államtitkár.
Krasznai Andrea repülõtéri lelkész értekezett a nyugati szórvány-
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stratégia kidolgozásáról.
Fekete Ágnes – a Kos-
suth Rádió református
félórájának szerkesztõje
az egymást lássátok –
halljátok példáit dolgozta
fel. A Magyar Református
Nõmisszió munkásságát
P. Tóthné Szakács Zita
mutatta be. Köntös László,
a Dunántúli Református
Egyházkerület fõjegyzõje,
a Pápai Gyûjtemények
igazgatója részleteiben
foglalkozott az európai
értékrend válságával. A
tanácskozás végére meg-
rázó írásban fejezte ki a
magyarul mondott Mi
Atyánk szükségét.


Békefy Lajos, a Pres-
biter c. lap fõszerkesztõje
az 500 éves reformáció
mai irányelveire muta-
tott rá. Unitárius testvé-
reink felé az ökumenikus
elkötelezettségünk szelle-
mében Sípos Gábor, az Erdélyi Református Egyházkerület levéltáros-
történésze szólt az 1568. tordai országgyûlés alkotta magyar vallás-
szabadságról, az unitárius testvérek jellegzetesen magyar keresztyén
múltjáról és történelemalakító jelenérõl. 


Az aratni való sok, a munkás kevés jegyében új gyülekezetek
szervezési igényérõl tárgyaltunk a magyar-magyar egységre törek-
vésünk szellemében Spanyol-, Olasz- és Írország, Dánia, valamint a
Balti államokban.


Helyben élõ, közösségteremtõ magyar református lelkészekre van
szükség a nyugati szórványban. Igényünket közvetítettünk a Károli
Gáspár Református Egyetem felsõoktatási nemzetközi stratégiáját
bemutató Sümeghy Gyula, valamint a magyarországi politikum
képviselõi felé is. 
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A kápolna bejárata







A kárpátaljai háborús nyomorúság ellenére 2017-ben Técsõn
kerülne sor a NYEMRLSZ tanácskozására. Élményszámba menõ
elõadást tartott a térség nemzetmegtartó izgalmas múltjáról és jele-
nérõl az ott emléktábla- és szoborállító szombathelyi v. Kovács Jenõ
atyánkfia. László Károly lelkipásztor és Ambrus Pál ny. ref. líceum-
igazgató tájékoztatott a técsõi magyar iskola és egyházépítés hosszú,
ám sikeres útjáról. (Sajtótájékoztató)


A NYEMRLSZ baráti közösségé-
ben köszönthettük a 90 éves dr. Tóth
Miklós lelkész-jogászt, akinek közéleti,
egyházi és irodalmi munkássága könyv-
tárnyira tehetõ.


A Sion hegyi tanácskozás elõtt Bé-
kássy Albert jelezte, meghívást kapott a
Tõkés László EP-képviselõ által szerve-
zett nagyváradi, az egyházi rendszer-
váltás 25. évfordulójára rendezett ün-
nepségre, ahol fáradhatatlanul ismerke-
dett, kapcsolatokat épített. Arra is ma-
radt energiája, hogy Paptamási népes
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gyülekezetében is szóljon a NYEMRLSZ munkájáról és a gyermek-
onkológia drámai kérdéseirõl. Pár nappal késõbb már a következõket írja:


Kedves v. Bandi Nt. Uram!
Köszönöm a küldeményedet, Deo volente jövõ heti svédországi


hazaérkeztem után megy majd a hálóra. Innen nehezen elérhetõ. 
Most kutyafuttában a Délvidéket járom. Ma Zentán a nagyapá-


mék és nagynénéim sírját intéztem, holnapra a pacsériakat (anyai
nagyszüleim és rokon felmenõim) intézem. 


Az elmúlt hétvégén a bácsfeketehegyi papgyerek-találkozón vet-
tem részt, ott néhai Ágoston püspök sírjánál a megemlékezést én tar-
tottam. A kétrészes elõadásomat a zombori 3 papgyerekrõl és a zom-
bori ref. egyház aranykoráról – terjedelme végett a dropboxban meg-
osztottam Veled, arról értesítést kellett kapjál, rákatt és letöltheted.


Most már a zombori gondokkal foglalkoztam. 
1. Mûködõképessé tettük a templom és a paplak villanyhálózatát


(világítás/villanyorgona mûködik), egy éve elvitték az órákat, levág-
ták a vezetékeket. 


2. Mûködõképessé tettük a templom klímaberedezését és a fûtés-
rendszerét, nem mûködõdött a tavalyi barbár kártékonyság óta óta. 


3. Holnaputánra bevégezzük a paplakon a WC-kagyló cseréjét és
a kézmosó csapjának felszerelését (lefûrészelték a barbár betörõk). 


4. Azután a vízvezetéket is visszakapcsoljuk, remélve, hogy a
nyomás nem feszíti szét az immár egy éve használatlan vezetéket. 


5. Csütörtök reggelre érkezik Rózsa Mihály topolyai harangvilla-
mosító mester. Visszaállít minden villamosvezetéket, amit a torony-
ból barbár módon levágtak és elloptak. Még jó, hogy a harangokat
otthagyták. A két pótolhatatlan érték – olajfestmények eltulajdoní-
tása fáj a legjobban…


6. Pénteken elszállítunk egy konténer szemetet/hulladékot a pap-
lakról. 


Istennek hála, barátaim segítségével ennyit sikerült intéznem az
eklézsia vasárnap sorra kerülõ 195. éves jubileumának megünnep-
lése és az egyházközség cégtáblája leleplezése elõtt, ami egybeesik
Andor öcsém halálának 6. évfordulójával. (...) Az eklézsia költségeit
jómagam fedezem, ezekbe egyik presbiter, Bodó József-Sándor
atyámfia is beszállt. Tar Márton 80 esztendõs gondnok úrnak pedig
átadtam a magam és családtagjaim idei egyháztagsági járulékát,
amit 40 évvel ezelõtti eltávozásom óta folyamatosan fizetek.
Imádkozz velem együtt ezért a lelkiekben, anyagiakban és minden
szempontból szétesõ és érõtelen közösségünkért. 
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Délvidéken is élni akarunk


Fennállásának 195. évfordulóját ünnepli idén a zombori refor-
mátus gyülekezet. Ebbõl az alkalomból, valamint a 25 éve elhunyt
Békássy Zoltán esperes és az õ szolgálatát halála után tíz évig
folytató fia, a hat éve elhunyt Békássy Andor emlékére névtáblát
avattak a gyülekezet fogyatkozása ellenére látogatott templom utcai
homlokzatán.


A megboldogult édesapja és fivére nyomdokán járó, Svédországból
hazalátogató kutatóorvos, dr. Békássy Albert, a Nyugat-Európai
Magyar Nyelvû Református Lelkigondozó Szolgálat elnöke,
Johannita-lovag alkalmi beszédében egyebek közt a következõket
mondta: – Ez az épület 1910 óta a reformátusok tulajdonát képezte
Zombor történelmi belvárosában. Ismertetõ névtábla, mintegy
„cégtábla” csak most kerül rá, azért, hogy a szent titkokat rejtõ és
betlehemi csillaggal ékeskedõ tornyos templom keresztyén rendel-
tetésérõl és tulajdonosáról tanúskodjék. Teszi ezt puritán református
szellemben, egyházunk régi jelvénye – a Jelenések könyvében meg-
jelenõ – zászlós bárány: a gyõzelmes Krisztust ábrázoló címerrel és a
kétnyelvû tájékoztató felirattal.


A Kiss István
kamenicai mûhelyé-
ben készült névtáb-
láról dr. Békássy
Albert vonta le a lep-
let. Az ünnepi alkal-
mat jelenlétével és
igehirdetésével meg-
tisztelte Halász
Béla, a Szerbiai Re-
formátus Keresztyén
Egyház püspöke és
Csányi Erzsébet
pacséri lelkésznõ, a
zombori szórvány-
gyülekezet rendsze-
res gondozója.


Nt. Halász Béla
elsõ ízben tett püspö-
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Új névtábla a zombori templom falán







ki látogatást a zombori gyülekezetnél. Az esemény kapcsán az alábbit
nyilatkozta:


– Mint püspök elõször vagyok itt, de majd hatvan évvel ezelõtt
ebben a templomban keresztelt meg Békássy Zoltán nagytiszteletû
úr, tehát akkor jártam elõször itt. Imádkozunk és dolgozunk azon,
hogy lehetõleg lelkészeink lefedjék egész Vajdaságot, tehát minden-
hol, ahol református él, legyen lelkészi szolgálat. Nem felejtettük el
Zombort, hiszen, ha meggondoljuk, Dél-Bánátban, ahol jómagam
szolgálok, Hertelendifalván, húsz évvel ezelõtt ketten voltunk, de
akkor meghalt Kocsis tiszteletes úr és én húsz évig egyedül voltam,
ám Istennek hála, második hónapja újra van egy fiatal lelkész, tehát
a szórványban tudunk szolgálni, tudunk dolgozni. Így, gondolom,
hogy Isten kegyelmébõl megoldódik Zombor kérdése is.


Évek óta nagyrészt nt. Csányi Erzsébet pacséri lelkésznõ látja el
a kicsiny gyülekezet lelki szükségleteit.


– Igen örömteli pillanat, amikor az ember ünnepel, amikor megáll,
hálát ad, visszatekint a múltra, hiszen egy-egy határkõhöz odaérkez-
ve valóban szükséges, hogy visszatekintsen a múltra, megerõsödjön
és Krisztus kegyelmével tudjon elõre menni élete útjára. Mindig szí-
vesen jövök a zombori gyülekezetbe, hiszen nagyon sokan Pacsérról
költözködtek ide. Amikor, sajnos, megüresedett a lelkészi igehirdetõi
szolgálat, szívesen vállaltam a besegítést, mert úgy érzem, fontos az,
hogy testvéreinket bátorítsuk, erõsítsük a szórványhelyzetben. Jó
dolog, amikor a testvérek együtt vannak, hiszen a kapott igei vigasz-
talással, bátorítással mennek tovább, és így harcolják meg az élet
mindennapi küzdelmeit – nyilatkozta az istentiszteletet követõen
Csányi Erzsébet.


A névtábla leleplezését filmvetítés követte, amelynek során
Békássy Albert felidézte a gyülekezet és a csaknem két évszázadon
keresztül itt szolgáló lelkészek történetét.


Az utolsó helyben lakó állandó lelkészi szolgálattevõ halálát köve-
tõen többször is betörtek a hét éve felújított, belvárosban elhelyez-
kedõ templomba. Legutóbb elloptak több értéktárgyat, letörték a
nyílászárókról a kilincseket, szétzúzták a mosdó berendezését és
kitépték a toronyból a harangokat kondító rézdrótokat. Békássy
Albertnek és a maroknyi gyülekezet néhány áldozatvállaló tagjának
köszönhetõen újra szólnak a harangok, költõi fogalmazással élve:
hogy hívogassák az élõket és elsirassák a halottakat. Reméljük, elsõ-
sorban az élõk hívogatásának szerepét töltik majd be.
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Serkentõ magyarnak maradásra


A vasfüggöny leomlásának idején némi irigységgel gondolhattak
azokra a híradókban látott dunántúliakra, akik Bécsbe ruccantak ki
a legújabb hûtõszekrényért, plazmatelevízióért, miegymásért. Vala-
mely bécsi teraszon elfogyasztott kávé mellett talán még félszegen
nyugtázták: ezt is megértük.


Vajon hányan gondoltak közülük arra, hogy „a Magyarország
történetére vonatkozó Mohács utáni források jelentõs része
mindmáig a bécsi archívumokban található.” (Újváry Gábor)


És arra, hogy egy vasárnapi kiránduláson imádkozni lehetne a
bécsi magyar református templomban?


Beszélgetés Karvanszky Mónika 
bécsi lelkésznõvel


– Honnan származol és hogyan
kerültél az osztrák-magyar monarchia
egykori fõvárosába?


– Felvidékrõl származom, Bátorke-
szirõl vezetett ide az életutam. Azt
szoktam mondani, hogy Isten úgy do-
bott engem Bécsbe, mint Jónást Nini-
vébe. A teológia elsõ évét kezdtem
Bécsben és a helyi magyar református
gyülekezetben máris igényelték a
szolgálatomat. Másodéves teológus-
ként a gyülekezet vezetõsége felkéré-


sére Soós Mihály lelkipásztor mellett rendszeres szolgálatokat végez-
tem Bécsben és Linzben. Tíz év távlatából úgy látom és élem meg,
hogy Isten engem erre a végvári helyre küldött õrállóként, a hazá-
jából kivándorolt magyarok lelkipásztorának és lelkigondozójának.


– Mekkora a bécsi, illetve az Ausztriában élõ magyar református
gyülekezet?


– Mostanában hullámzóan változnak a számok, gyarapodóban
van az ausztiai magyarság. Egy-egy vasárnapon 50-60-an vesznek
részt az istentiszteleten, ünnepeken ez a szám 120-150-ra nõ. Igaz az
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is, hogy nem mindenki keresi a magyar gyülekezeteket, másrészt
viszont ebben a sajátos életformában állandó a mozgás. Alkalmasint
50-60 km távolságról érkeznek istentiszteletre a híveink, ez
dicséretes.


– Milyen sikereid és milyen nehézségeid vannak a szolgálatban?
Vannak e lelkes munkatársaid a gyülekezetben?


– A gyülekezetet négytagú kuratórium képviseli, igazgatja. A
vezetõ testület tagjai felelnek a Lelkigondozó Szolgálat szervezési és
anyagi háttér biztosításáért. A kuratórium tagjai a lelkésszel együtt
szorosan együttmûködnek. A lelkészi munkavégzésben teljes
támogatottság és bizalom van irányomban. Mint nyugat-európai
szórványnyáj, nem mentes az anyagi gondoktól. A legnehezebb
létmegmaradási kérdésekben is egy emberként küzdünk és teszünk
meg mindent a Szolgálatunk fenntartása érdekében, hála Istennek
nagy sikerrel. A gyülekezet szervezésében továbbá törekszem arra,
hogy a sajátos mozgás, személyi változások mellett, hiszen egy
szórványgyülekezetrõl van szó, megbízható kis munkacsoport
lendítse elõbbre a gyülekezet életét.
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Pünkösdi gyülekezet és konfirmáció Bécsben







– Örömmel látlak téged, mint fiatal lelkipásztort a NYEMRLSZ
közösségében?


– A NYEMRLSZ komoly lelki-szellemi felelõsséget vállalt magára
a szórványgondozás munkájában. Nagy küldetés ez, de hatalmas kihí-
vás is egyben, hiszen a szórványban az a gyülekezeti stabilitás és át-
láthatóság hiányzik mindenütt, ami egy otthoni klasszikus közösség-
ben még nyomon követhetõ. A NYEMRLSZ munkájában tisztelendõ és
becsülendõ, hogy sok évtized óta igyekeznek a Nyugatra szakadt ma-
gyarságban ápolni a református és magyar öntudatot. Egyre sürge-
tõbbnek látszik valamilyen stratégia felvázolása a nyugati nagyvá-
rosokban és környékükön élõ elkóborolt századik bárányok gyûjtöge-
tésében. Az évenkénti tanácskozásokon viszont mindig feltöltõdünk,
látva a lelki-szellemi felelõsségtudatot, a kiváló szervezést és a szol-
gálati kérdések tárgyalása közben barátok és testvérek is vagyunk. 


– A nyugati magyar diaszpóra nagy gondja, hogy sokan nem
épülnek be a gyülekezetekbe... Az otthoni gyülekezet listájáról is
törölhetjük õket. Tudnál-e tömören üzenni az Erdélybõl, illetve a
Felvidékrõl, Anyaországból útra készülõdõknek? 


– Az én tapasztalatom szerint egyre több fiatal magyar testvér
érzi, hogy lelki otthonra, közösségre van szüksége. Egészen különös,
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hogy ilyen szellemben gyarapodik a bécsi gyülekezet is. Igyekszünk is
mindent megtenni azért, hogy lelki igény támadjon a szívükben a
közösség iránt. Igyekszem bevonni õket a közösségbe, lelki otthon me-
legét éreztetve az idegenben. Újra és újra tudatosítani kell, hogy nem
szabad elkallódni idegen földön, ott is meg kell õrizni értékeinket.


Az üzenet megfogalmazása talán nehezebb. Fontos lenne ebben a
nagyon furcsán alakuló világban tudatosítani, hogy bár kinyílt a világ
sok kárpát-medencei magyar számára, az idegenben se felejtkezze-
nek el gyökereikrõl, magyar és református önazonosságukról. Jel-
mondatunknak is tekintjük Jézus imádságát: Nem azt kérem Atyám,
hogy kivedd õket ebbõl a világból, hanem hogy megõrizd õket benne.


– Bécs sok tekintetben különbözik a távolabbi európai nagyváro-
soktól, hiszen tekintélyes magyar vonzata van. Jelent az neked és a
kint élõknek lelki többletet abban a városban élni, amelyhez a magyar
történelem és kultúra ezer szállal kötõdik?


– Számomra nagy ajándék, „gyönyörûséges iga” kiváltsága Bécs-
ben élni. A városban járva utcák, terek, emlékmûvek emlékeztetnek
arra, hogy az egykori Osztrák-Magyar Monarchia fõvárosában já-
runk. Fontos magyar jellegû döntések születtek e császári köz-
pontban, magyar zeneszerzõk, tudósok egész serege élt és tanult itt,
és szerzett nagyobb dicsõséget népünknek.


– Tényleg, milyen magyar kulturális élet van manapság Bécsben?
– Úgy vélem, beszédes önmagában a számadat, hogy 40 magyar


szervezet, egyesület mûködik, amelyek a maguk lehetõségei szerint
szinte egymással versengve igyekeznek ápolni a magyar közösségi
értékeket, hagyományokat. A gyülekezetünk is igyekszik részt
vállalni ezekben. Hétvégi iskolákban a gyermekek is örömmel, nagy
számban vesznek részt ilyen jellegû rendezvényeken. Olyan csopor-
tok alakulnak sorra, amelyekben magyar táncban, népdalban, nótá-
ban nemcsak a „Bár maradtam volna benne végig” nosztalgája élde-
gél, „de az embert vágyai vezérlik” (Petõfi) 21. századi szétszóratásai
közepette is magyarnak maradásra serkentenek. 


– Igen, ez a cél. Ehhez kívánjuk Isten áldást a bécsi magyar
gyülekezetre és fiatal lelkipásztorára.


Lejegyezte: BERECZKI ANDRÁS
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„Hogy mi is


vigasztalni tudjunk másokat....“


Pál apostol fohászában úgy teljes a fenti idézetcím, hogy „Áldott
az Isten..., aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban,
hogy mi is vigasztalni tudjunk... Egyházi és magánéleti gondok egész
sora pereg elõttem, ha ezekre a könnyes-keserves dolgokra gondolok.
Hurrá-optimista, romantikával színezett igyekezetünk nagy kerék-
kötõi, a küzdelmek lélekbénító körülményei idõnként jelentkeznek,
ideig-óráig befolyásolják személyes, családi és gyülekezeti életünket.


Jézus kereszthalála és temetése után hazafelé ballagnak az em-
mausi tanítványok, mikor útközben „melléjük szegõdik” valaki és
megkérdezi tõlük: miért vagytok szomorú ábrázattal? Tudjuk, az úti-
társ maga a feltámadott Jézus Krisztus volt. Felpörgött világunkban
viszont nem is figyelünk egymásra, nem is tudhatjuk, mennyi bána-
tos lelkû, önmagába zárkózó ember jár-kel közöttünk.


Az élet szereposztásaiban mindig vannak szomorúan ballagó
emberek. Tanár koromban osztályközelségbõl hamar észrevettem
egyik-másik diák szemében, többnyire beszélgetés lett a kérdésbõl,
mi bajod van, miért vagy szomorú?


Síró diáklány öntötte ki szívébõl az elsõ szerelmi csalódás utáni
bánatát, a Körösben akarta befejezni életét. Akkor talán nem is
érthette, nem is hitte, hogy a Zsidók 11,40-bõl „Isten mi felõlünk vala-
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mi jobbról fog gondoskodni” igében számára is ott van az új lehetõség
és „majd nagyobb kegyelemet ad” (Jakab 4,6). 


Tudunk jobb sorsra érdemes, egyetemet végzett fiatalokról, akiket
szintén valamilyen szerelmi csalódás bénított meg és okozott életre
szóló depressziót, mert nem volt senki, aki megkérdezze, miért
vagytok szomorú ábrázattal?


Valamikor kisiklott életû agglegényekrõl készültem írni. Közöttük
több olyan volt, aki szintén félresikerült viszony, éppen szülõk által
meghiúsított házasság miatt jutottak erre a sorsra. És persze az ita-
los pohárba költözõ Sátán...


Negyven esztendõnyi szolgálatom temetései között is egészen
megrázó dolgokkal találkoztam. Leukémiában meghalt iskolás
gyereket temettem, utána átmentünk estére a szomszédban lakó
barátainkhoz, ahol hangos zokogásba tört ki az osztálytárs kislány.
Amikor végre megtudott szólalni, valahogy elmondta, azért sírt, mert
„Bandi bácsi fel akarta támasztani, és nem tudta...”


Öngyilkosságra adta fejét egy hatvan év körüli testvér. Köztiszte-
letnek örvendõ ember volt, senki nem értette, miért tehette. Meg-
rendült feleségével beszélgettem, éreztem, hogy rejteget valamit és
biztattam, mondja el, megkönnyebbül. És elmondta, hogy a férje már
„nem tudott férfi lenni”, inni kezdett, búskomor lett. Szégyenében
véget vetett az életének. A falusi világban ilyen dolgokról korábban
valóban nem volt szokás beszélni.


Fiatalasszonyt temettem Váradon. Tudtam én, hogy nagy leánya
van, de hát a városi, gyakran személytelen, ismeretlen családok vilá-
gában nem számolhattam arra, hogy a koporsó mellett egy elgyötört
gimnazista fog állani és le nem veszi rólam a szemét. Tüzes fekete
szemével úgy nézett rám, mint akinek az a kérdése, ki ez a fekete
palástos ember, hogy meri eltemetni az édesanyját? Egyszerûen bele-
izzadtam, éreztem, hogy áment kell mondanom, mert rosszul leszek
azoktól a gyilkos fekete szemektõl. A végén odamentem a családhoz
részvétemet kifejezni, mondtam a leánykának, látom, nagyon fáj
édesanyád elvesztése, mire kitört belõle: hogyne fájna, amikor annyi
...ilyen-olyan nõ van, az én édesanyám meg egy drága, tiszta asszony
volt... Vigasztalj tiszteletes, ha tudsz...! A tehetetlenség ezen fokán a
lelkipásztor ballag tovább szomorú ábrázattal. Késõbb még talál-
koztam vele, már sokkal befogadóbb és elfogadóbb volt, megköszönte
vigasztaló igyekezetemet. 


Érdeklõdõ, értelmes asszony felfigyelt az igehirdetéseim lelkigon-
dozói utalásaira. Beszélgetésre kért, melynek során zsákutcába jutott
házaséletérõl vallott. Csak tud tiszteletes valamit, mert ugyanazokat
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kérdezi tõlem, mint a pszichiáter, – egy dolgot kivéve (maradjon ez a
lelkészi diszkréció, avagy gyónási titok rejtekében). Fontosabb, hogy
vidámabban ment tovább élete útján, s csak egy beszélgetésen múlott.


Egyházközségi gondnokra emlékszem, akinek az egyház volt a
mindene, feleségével együtt sokat tettek gyülekezetükért. Õ elbeszél-
te, hogyan fosztották meg tisztségétõl, hogyan alázták meg. Magam
is gondjaimmal küzdöttem akkoriban. Kint a kertben beszélgettünk
néhány kedves méhkaptárja mögött és arra kért, imádkozzunk
együtt. Mindketten békességet kaptunk a zümmögõ oltárnál.


Négy évtizednyi lelkész szolgálatomból szívesen emlékszem vissza
az érbogyoszlói gyülekezetbõl történt búcsúzásomra, Stiák Laci
barátom kis megjegyzésére. Õ arra fog emlékezni, hogy mindig moso-
lyogtam, soha nem láttak szomorúnak, pedig tudjuk, hogy volt baja
elég. (Papp László püspök fegyelmit indított ellenem, majdnem palást
nélkül maradtam, el akart helyezni és ezek voltak a szekuritátés
üldözések bizalmatlansággal mérgezett évei).


Álmomban láttam az Úr Jézus kinyújtott kezét, hallottam
szólítását: Ne félj, mert veled vagyok. Innentõl hordozom a magam
megvigasztaltságát, s csendben hálás vagyok, ha néha úgy érzem, ne-
kem is sikerül vigasztaló testvérként szólani a temetéseken, vagy egy
megnyíló szívû testvérhez. 


Egy pszichológiai tanulmány olvasása óta foglalkoztatnak egyéb-
ként az emberi szemek. Hiszen a szem a lélek tükre. Ilyesmire gondol-
hatott József Attila: szól a szem és szól a szív, folyamodnak teérted... 


Sarlatánság lenne a szemek színe alapján besorolni embereket,
bár ilyen áltudomány is van. Bizonyos azonban, hogy figyelmes szem-
követõ tud egy kicsit olvasni a szemekbõl. A szomorúság pedig szinte
kifolyik néha a szemekbõl.


Találkoztam már olyan emberrel, akirõl percek alatt megállapítot-
tam, megbízhatatlan. Nem tévedtem. Nem tudom milyen színû volt a
szeme Kainnak, de tudjuk, megszólította az Úr: miért jársz lecsüg-
gesztett fejjel? Talán, mert rejtegette a szemét, a szívét, amelybe
pedig úgyis belelát az Úr. Kain szemében is ott van szíve, a benne lévõ
álnoksággal, az ajtó elõtt álló bûnnel. És nem „folyamodott” jobb belá-
tásra. József Attila sora akár önmagáért való, „folyamodványnak” is
értelmezhetõ vallomás, s milyen kár, hogy a vonatkerekek némították
el a sikoltó magányt.


Gyakran alszom el nehezen, ilyenkor az énekünkbõl tanult Szelíd
szemû Úr Jézusra gondolok szívesen.


BERECZKI ANDRÁS
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