
Kedves Miklós !

Augusztus 1 gyel eltávozol a Deák térról,igy illik,hogy 
obsitként odaadjam személyi kiértékelésedet.Nem kerülgetem
a kérdést rátérek:
1.Megismert jótulajdonságaid: /Melyeket meg kell őrizned/

a.Öszinte vagy és nyilt ,nincsenek hátsógondolataid. 
b .Komolyan készülsz az igehirdetésekre. 
c.Nyugodt tudsz maradni rumlis helyzetben is. 
d.Lelki ismeret esen végzed az apróbb funkciókat is. 
e.Választékos szép stilusod van.
f.Megbizható vagy,ha valamit Rád biztam elintézted.

2.Megismert rossz tulajdonságaid:/Melyek ellen harcolnod kell/

a.Kevés az önbizalmad.Nagy gyereknek tartod Magad,kis fiunak 
a  felnőttek között. 
b.Egy kicsit lassu vagy.Temetésre 9-1 ig készülsz. 
c.Szereted a megszokott vágányokat.Semmit nem kezdeményezel. 
d.Nem vagy önálló.
e .Nincs theol.vesszőparipád.Pontosan nem lehet tudni,hogy 
mi érdekel,mégcsak azt sem,hogy a theol.melyik ága:rendszeres, 
gyakorlati,egyháztörténet?
f.Gyorsan lemond dolgokról./ ”Én nyelvet nem tudok megtanulni" 
g.Nem erölteted meg Magad.Tőled sokkal több is telne, 

mind a theologiára,mind a gyülekezeti munkára értem ezt.

—O—O—O—O—O—O—O—
Ezeken felül,vagy mellett:jó barátnak ismertelek meg.Örülök, 
hogy Veled lehettem egy esztendeig.Kiváncsi vagyok arra,hogy 
a jövő évre mit produkálsz .Szeretnélek szemmel tartani 
tovább is.Nem akarok végleg elbucsuzni Tőled.

Budapest,1955 julius 3o.

Szeretettel jegyzé:



Kedves Erzsi !

Együtt töltött szolgálati évünk eredményei közé 
tartozik az is ,hogy egym á s t  ismerhettük négyen.
Az együttöltött idő egyik jellemző kifejezése ez volt: 
kiértékelés .Mindent,mindenkit mindig kiértékeltünk.
Most bucsuzásul hadd adjak egy utolsó kiértékelést arról, 
hogyan ismertem meg Magátt 1 év alatt.

I.Jó tulajdonág a i , amelyeket meg kell őriznie.
1. Lelkes munkaerő,ha valami megtetszik,szivesen áldoz rá
időt,energiát.
2.Öszinte,nyiltszivü.
3.Tud mosolyogni - jókedvü .
4 .Nem panaszkodik,pedig bizonyára volna oka rá.
5.Szereti a gyermekeket,főleg a kicsinyeket a gyb-órán 
ez munkáját megkönnyitette.

6.Szeretetvendégségen jó munkatársnak bizonyult,értékes
megjegyzésekkel csiszolta ez anyagot.
7.Nyitott szemmel jár.Egy-egy filmről vagy könyvről ugy
nyilatkozott,hogy megérezhettem mindent keresztyén szemmel 
figyel az életben.

II.Rossz tulajdonságai,amelyek ellen küzdenie kell.
l.Nincs önbizalma.N e m  hiszi,hogy másokkal egyenértékü 
munkás az Isten országában,pedig a leányok teológiára 
kerülésének lelkes hive.Ezért nem viselkedik sokszor felnőtt 
módjára.Ezért nem elég határozott pl.gyb. vezetők között. 
2.Tulságosan nagyvonalu a hivatali munkában.Ezzel jár a 
figyelmetlenség.Sok fölösleges időt pazarol igy,mert amire 
10 percet kellene forditani gondosan arra 30 at fordit... 
3.Szétszórja önmagát.Sok mindent csinál,de mit igazán? 
4.Nem képezte magát tudományosan tovább,pl. a gyermek munka 
vonalán.Pedig erre mint női munkaerőnek okvetlen szüksége 
volna,az a kévés katechetika amit tanultak egy féléven át 
az édes kevés volt.Erre kellene szakositani!

5.Pontatlan. 5 -lo perc nem számit.
Ebből folyik az,hogy az idővel nagyobb tételekben sora tud 
jól gazdálkodni.S z étfolyik a kezében
7:5 a jó javára!Alapjában kellemsen csalódtam Erzsi Magában, 
örültem,hogy itt volt,igazán megszerettemMindig szivesen 
fogok emlékezni az együttöltött időre.

Szeretettel jegyzé:

Budapest,1955 julius utolsó napjaiban.


