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5

ajánlás

A Dél-Dunántúl legkevésbé evangélikus területén, a somogyi 
és zalai szórványvidéken hosszabb-rövidebb ideig szolgálatban 
állt evangélikus lelkészek irodalmi munkáiból összeállított 
gyűjtemény igazi kincsestár. Ez a vidék nem büszkélkedhet 
híres-neves intézményekkel, patinás evangélikus épületekkel, 
ugyanakkor mint lelki végvár, az értékes lutheránus hit őrzé-
sében a hátországnak is erőt adhat és példává lehet. 

A gyűjtemény összeállítója, Jáni János maga is a zalai szór-
ványterületen él. Nem csak ismeri a szórványsorsot, de nagyra 
becsüli azoknak a lelkészeknek és nem lelkészeknek a hűséges 
küzdelmét, akik a kisebbségi környezetben komoly áldozattal, 
magas színvonalú és igényes szolgálatukkal őrzik a lángot, 
erősítik és buzdítják a rájuk bízottakat. A szerkesztő evan-
gélikus közösségeink történelmével behatóan foglalkozott, 
több gyülekezetünk történetének feldolgozásában segített. 
A magyarországi evangélikusok közösségét a Somogy-Zalai 
Evangélikus Egyházmegyét és gyülekezeteit bemutató köny-
vével ajándékozta meg, amely két kiadást is megért. Óriási 
munkát vállalt és végzett a 2011-ben, A reformációtól nap-
jainkig címmel kiadott, egyházkerületünk múltját és jelenét 
összefoglaló könyv elkészítésében. A közérdeklődésre érdemes 
felfedezéseit az Evangélikus Élet, a Kapernaum és más egyházi 
újságjaink hasábjain szívesen tette közkinccsé.

Ez a kötet egy új színfolt munkásságában.
Nem ő beszél, hanem másokat szólaltat meg. Olyanokat, 

akik Istentől nem csak elhívást és küldetést kaptak, de az 
üzenet megszólaltatásához különleges ajándékot, a szavak, a 
nyelv művelésének művészetét használták. 
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A sokoldalú válogatás különböző korokban élő, más-más 
stílusban író lelkészek alkotásain keresztül egy különleges 
világot tár fel. Bepillantást kapunk hitünk titkaiba, egyházi 
életünkbe, de olyan ajtók is kinyílnak általa, ahová nem láthat 
be mindenki. Kitárulnak a parókiaajtók, beláthatunk lelké-
szek magánéletébe, legszemélyesebb családi programjaikba, 
kapcsolataikba, sőt, a műveiken keresztül még a lelkükbe is. 

Persze nem kívánhatok mást, mint azt, hogy még ennél is 
többet fedezhessen fel az olvasó. Őt, aki ott áll a hívás és a 
küldés, de a szó és a művészet mögött is. Ott van rejtetten, de 
valóságosan a kettős elhivatottságban álló és e válogatásban 
megnyilatkozó lelkészek mögött is. Az élő Krisztus ragyogjon 
fel számunkra e gyűjtemény szövegein keresztül.

Győr, 2014. április

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
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előszó

Már 2004-ben, a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegyét 
és gyülekezeteinek történetét bemutató könyv írásakor ér-
lelődött bennem, hogy fel kellene hívni a figyelmet azokra a 
lelkészekre, akik az evangélium hirdetésére kapott elhivatott-
ságuk mellett az irodalom eszközeit is felhasználták a sokszínű 
emberi gondolatok és érzések formálására. A Reformációtól 
napjainkig című, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyház-
kerület gyülekezeteit bemutató könyv készítésében és szer-
kesztésében való részvételem tovább erősítette e szándékot. 
Ám a személyi kör kiválasztásául szolgáló területi és időbeni 
kiterjesztés mértékén sokáig vívódtam.

A forrásanyag beszerzésében tapasztalt nehézségek végül 
arra az elhatározásra késztettek, hogy a mai egyházmegyém 
(Somogy-Zala) területén is élő vagy szolgáló „kettős elhiva-
tottsággal” megáldott lelkészekre szorítkozzam, s az utolsó 
másfél évszázadra korlátozott írásokból merítsek. Ezért nem 
gazdagítja a könyvet a Trianon következtében elszakított 16. 
századi Alsólendva irodalmi központjában jeleskedő Tőke Fe-
renc és Kulcsár György munkássága, valamint a 18. századi 
vend nyelvet pallérozó surdi Kuzmics István és Bakos Mihály, 
továbbá a munkájával tőlük elválaszthatatlan szepetneki (ké-
sőbb őrihodosi) lelkész, Kardos János sem. Kárpótlásul van 
közöttük olyan „hárfás”, akinek több mint száz éneke közül 
negyven a ma használatos énekeskönyvünkben is megtalál-
ható. Többek művei önálló kötetekben vagy antológiákban 
jelentek meg. Mások alkotásairól folyóiratokból, hírlapokból 
szerezhettek tudomást az olvasók. Íróasztalfiókból is kerültek 
elő még nem ismert, közreadásra érdemes kincsek.
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Fontosnak tartottam, hogy a bőséges termésből való merí-
tés során minél mélyebbre, s minél tágabb körbe nyúljak,1 és 
– ami az antológiákban szokatlanabb – a szerzőknek ne csak 
a műveikből válogassak, hanem mutassam be a mögöttük lévő 
embert is. A könyvben szereplő hét lelkész között van négy-
gyermekes anya, háromgyermekes püspök. Vannak harcterek 
poklát megjárt és családi tragédiákat átélt férjek, apák.

A gyűjteménybe válogatott írások hitvallások és számadá-
sok az életről, örömökről, bánatokról, útkeresésekről, vágyak-
ról, amelyek az olvasót önvizsgálatra késztetik. Kívánom, hogy 
olvasása mindenki számára hozzon legalább annyi örömöt, 
mint amennyit nekem adott a gyűjtőmunkában eltöltött órák 
során.

Isten áldása kísérje az Olvasót!
Dr. Jáni János

 1 A kiválasztott művek közlésénél a szerzői szabadság elve érvényesült. 
Csak rendkívül szembetűnő esetekben került sor a helyesírási szabályok 
alkalmazására.
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Egyházunk legtermékenyebb énekköltője, aki 
„…borús és nehéz időben lantjának énekeivel

Krisztushoz vezette, hinni, szeretni 
és remélni tanította az ő népét.”

(Kapi Béla)1

Az anyaszentegyház „dalos pacsirtája”, Sántha Károly 1840. 
október 22-én született Kecskeméten, iparos családban. Édes-
apja, Sántha Sándor szűcsmesterként dolgozott, és a kecs-
keméti gyülekezet buzgó gondnokaként végezte közösségi 
szolgálatát. Károly nyolc testvérével hívő, szerető, vallásukat 
naponként gyakorló környezetben nevelkedett. Szülei – kü-
lönösen édesanyja, Devossa Klára – mély hite nagy hatást 
gyakorolt egész életére.

Elemi iskolai tanulmányait szülővárosa evangélikus népis-
kolájában, a középiskolát a „hírős” város református gimnázi-
umában végezte, egy kis soproni kitérővel, mert az 5. osztályt 
Sopronban járta. A teológiát az 1855-ben alakult, rövid életű 
pesti protestáns főiskolán tanulta Székács József tanítványa-
ként, Győry Vilmossal és Zsilinszky Mihállyal. Haubner Máté 
püspök avatta lelkésszé 1866-ban, Sopronban.

A frissen végzett lelkész 1867 tavaszáig Sárszentlőrincen 
volt káplán, majd másfél évig Tolnanémediben szolgált. A So-
mogy megyei Sand2 evangélikusai innen hívták meg a filiából 
éppen anyagyülekezetté vált közösségük első parókus lelké-
széül 1868 őszén. A hívek becsülték lelkészüket, de jobban 
örültek volna, ha többet foglalkozik a gazdálkodással. Ez is 
oka lehetett annak, hogy közel két év után Várpalota lelkésze 
lett. A Veszprém megyei gyülekezetben hat évet töltött, majd 
visszatért első szolgálati helyére, Sárszentlőrincre. Ebben a 
gyülekezetben talált igazi otthonra, s krisztusi kort meghala-
dó időn át szolgált lelki vezetőjükként. Közel harmincöt évig 
 1 Mirák 2004. 404. o.
 2 Sand ma Zala megyéhez tartozik.

kettos.indd   11 2014.05.23.   15:18:26



Kettős elhivatottsággal

12

(1876. június 23-tól 1911. április 11-ig) volt az evangélikus 
falu lelkésze.

Gyülekezeti szolgálata mellett részt vállalt egyházmegyéje 
hivatali életében is. Egy ideig főjegyzői tisztséget viselt, sőt 
1895-ben a dunántúli egyházkerület egyik püspökjelöltje volt.

Lelkészi hivatását négy gyülekezetben végezte. Mindegyik-
hez felejthetetlen családi események is kötik. Tolnanéme-
diben ismerte meg Kirchner Idát, a mucsfai lelkész lányát, 
aki élete hű társa, öt gyermekének édesanyja lett. Sandon 
született első gyermeke, Gyula (1870). Várpalotát Ernő János 
(1872) és Ilonka Emma (1875) születése tette emlékezete-
sebbé. Sárszentlőrinc Sándor Károly (1877) és Margit Klára 
(1881) születési helye. Ez a színmagyar evangélikus falu – a 
súlyos veszteség, negyedik gyermekének korai halála (1878) 
után – nyugodt életet biztosított a lelkészcsalád számára. 
Életrajzírói szerető, jóságos gyermekként, férjként, apaként 
és lelkészként méltatták. Ám jósága sohasem akadályozta 
meg a bűnök ostorozásában.

Hetvenegyedik életévében járt 1911 tavaszán, nyugállo-
mányba vonulásakor. Budára költözött beteg fiához. Ám a 
tollat nem tette le. A fővárosban töltött nyugdíjas éveiben is 
írogatott. Szeretett feleségének elvesztése után öt évre, 1928. 
szeptember 6-án, 88 éves korában a halálra felkészülten, egy 
szebb élet reményében hajtotta nyugovóra fejét.

Sírjánál D. Kovács Sándor így búcsúzott tőle: „A reményt 
lelkével átölelve hunyt el, anélkül, hogy lantjának egyetlen 
engedetlen húrja megtagadta volna az ő hitét, vagy a pusz-
tulásba való belenyugvást, a sötét kétségbeesést tükrözte 
volna. Utolsó mondata is a reményt, a viszontlátást tükrözte.”

Mindennél többet mond püspökének, D. Kapi Bélának aján-
lott Epilogus című, utolsó verse, amelynek közzétételére a Ha-
rangszó szerkesztőjét kérte fel halála előtt 20 nappal. A levél 
és a vers temetése napján, 1928. szeptember 9-én jelent meg.3

A Farkasréti temetőben – sok ezer evangélikus szeretetét és 
háláját kifejező adományokból – művészi alkotású síremléket 

 3 A hivatkozott levél és az Epilogus című vers a 34. oldalon olvasható. 
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emeltetett hamvai fölé egyházunk.4 Századunk elején (10-15 
éve) azonban „eltűnt a sírról a hárfázó angyalokat ábrázoló 
bronzszobor.”5 

Már ifjú korában verselt. A vele született tollforgató hajlama 
mellett hatással volt rá Petőfi Sándor, a költő, úgy is, mint 
hajdani kecskeméti, soproni és sárszentlőrinci diák. Székács 
József püspök közvetítésével megismert Arany János írásra 
buzdító szavai is sokat jelentettek költői kiteljesedésében.

Irodalmi munkássága széles tárgykört ölel át. Az egész 
nemzethez szóló hazafias s a szűkebb kört érintő családi 
versei mellett istenes versei, énekei és imái gazdagították 
legnagyobb számban irodalmunkat. Írásai főképp a korabeli 
protestáns folyóiratokban és lapokban jelentek meg, de egyéb 
kiadványokban is – Hölgyfutár, Vasárnapi Újság, Nagyvilág – 
megtalálhatók.

A Harangszó az ő versével indult 1910-ben. Legszebb ver-

 4 „Dunántúlról indult a kegyeletteljes mozgalom, főleg dunántúli fillé-
rekből összegeződött a síremlék megteremtéséhez szükséges összeg.” 
In: Mirák 2004. 404. o.
 5 Az idézet Karl Jánosné Csepregi Erzsébet sárszentlőrinci lelkésztől 
származik (2014).
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seiből Payr Sándor Hárfahangok című gyűjteményes köte-
tében (1906), a reformáció 400 éves megünneplésére szánt 
verseiből Majba Vilmos Reformáció címen közreadott (1917) 
antológiájában olvashatunk. Énekeinek kincsestára a Dunán-
túli énekeskönyvként ismert, 1911-ben megjelent Keresztyén 
énekeskönyv, amelyet 44 évig változatlanul használtak gyü-
lekezeteink, és 107 eredeti éneke mellett 69 általa fordított 
vagy átdolgozott éneket tartalmaz. Mai énekeskönyvünkből 
10 saját szerzeményét és 13 fordítását, illetve átdolgozását 
énekelhetjük.

Irodalmi munkáinak egy része önálló könyvben vagy fü-
zetben (is) olvasható. A címek találóan utalnak tartalmukra, 
például: Egyházi költemények (1869); Buzgóság könyve (1888); 
Jó gyermekek verses könyve (1888); Egyházi beszéd (1890); Őr-
angyal (1896); Ádventi és böjti imák (1898); A sárszentlőrinczi 
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ág. hitv. evangélikus egyházközség története (1910); Az életből 
(1894); Költemények (1897); Isten, haza, család I–II. (1912); 
Zsivora György. A nagy emberbarát (1899), Konfirmációi ál-
dások. Alkalmi versek és idézetek (1899); Olajfalevelek (1901); 
Háborús idők imádságos könyve (1916); valamint a Koszorú 
füzetekben kiadott Romlásfalva (51. sz.), Szent hangok (57. sz.), 
Élet vándora (64. sz.) és az Áhítat hangja (140. sz.).

Költői tehetségének elismerését tanúsítja, hogy nagy drá-
maírónk, Katona József születésének 100. évfordulója alkal-
mából kitűzött 20 arany pályadíjat az ő ódája nyerte el. Örö-
kül hagyott versei, énekei és imái olyan kincsek, amelyek 
hozzásegíthetnek bennünket a legnagyobb díjhoz, az örök 
élet elnyeréséhez.
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Miatyánk

Te, kit az ész keres, Kiért a szív hevül,
De csak a szeretet talál meg egyedül;
Alázattal hajtunk Te előtted térdet:
Miatyánk, Kit Jézus szent vallása hirdet.
Mindenütt jelen vagy, szálló porszemekben,
Fénylő csillagokban, a tiszta mennyekben;
A boldog angyalok leborulva áldnak,
Mindenek dicsérnek, mindenek imádnak,
A fényes ég alatt, a felhős föld felett:
Óh, szenteltessék meg tőlünk a Te neved!
Siralomvölgyére mennyország leszállott,
Add, hozzánk is jöjjön el a Te országod!
Országod, amelynek alapja szabadság,
Törvénye szeretet, békesség, igazság.
Sorsunkat jósággal s bölcsen igazgatod,
Legyen meg mindenben a Te akaratod!
Miképpen a mennyben, légy itt a földön is,
S az öröm nem szédít, és nem sért a tövis.
Minden jó munkában Te áldj meg bennünket,
Add meg a mi mindennapi kenyerünket!
Hogyha gyarló lábunk bűn útjára téved,
És ezzel megbántunk, jó Istenünk, Téged!
Óh, bocsásd meg a mi vétkeinket végképp,
Mint mi megbocsátjuk elleneink vétkét!
Állj mellénk, igazgasd minden lépteinket,
És ne vígy, esdeklünk, kísértésbe minket!
Óvj meg mindhalálig lelki-testi rossztul,
Szabadíts meg minket, Atyánk, a gonosztul!
Tied az ország, a hatalom s dicsőség,
Örökkön-örökké, óh, mennyei Fölség!

Szent hangok 57. sz.
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Atyám, a nap lenyugodott

34. zsoltár 16.

Atyám, a nap lenyugodott,
Fénnyel öntvén el nyugatot;
Lenyugszom én is, de elébb
Áldozatot viszek eléd,
Mely a hála tűzében ég.

Én Istenem, én jó Atyám,
Boldog én, hogy meggyújthatám
Buzgólkodásom lángjait,
S engem körülragyognak itt:
Szeretet, hála és a hit.

Óh, véghetetlen Szeretet,
Visszaszeretlek Tégedet,
Mert reggeltől mind alkonyig,
A bölcsömtől mindekkorig,
Te kísérsz el mindsíromig.

Hiszek Benned, Téged vallak
Én Atyámnak, én Uramnak;
Most is, hogy beáll az éjjel,
Tele szórod csillag-fénnyel,
S a szívemet szép reménnyel.

Hála Néked, örök hála!
Véled futva szép a pálya;
Mind keltemben, mind fektemben,
Jó Atyám, Te őrzöl engem
Teljes egész életemben!

Ámen.

Őrangyal, Estvéli imák (1896)
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Kérlek téged, Istenemet

Kérlek téged, Istenemet,
Segíts meg ma is engemet.
Te még soha el nem hagytál,
Te mindig megvigasztaltál;
Bizalommal jövök hozzád;
Fordítsd felém te szent orcád!

Ha csüggedek, erősíts meg,
Ha tévedek, te téríts meg.
Szentlelkedet közöld vélem,
Hogy járjak a jó ösvényen;
Tegyem, ami kötelesség,
S minden munkám jól végződjék.

Add, családi tűzhelyemet
Melegítse a szeretet;
Buzdíts, hogy tartsak egyaránt
Mindenkit testvérem gyanánt;
Áldás legyek önmagamnak,
Áldás felebarátomnak.

De az áldást csak te adod,
Az erőt te osztogatod.
Azért, míg hálám rebegem,
Hogy megtartál ez éjjelen,
Egyszersmind kérlek, jó Atyám,
Áldásodat, ma is add rám!

Keresztyén énekeskönyv (75. ének)
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Teremtő Isten, mindenütt

19. zsoltár 2–5.

Teremtő Isten, mindenütt
Jóságod fényes napja süt;
Amerre csak ellát a szem,
Közellétedet érezem,
Nézem a pici harmatot,
Azon is nagy neved ragyog.
Hallom a madár énekét,
Abban is hála zeng Feléd.
Virág kelyhéből illatár
Halk imaként az égbe száll;
A kékellő hegyen a köd
Dicsőségedre füstölög.
Hatalmad zengi a vihar
S a mennydörgés, villámival.
Atyám, én gyönge gyermeked,
Hálát miként zengjek Neked?
Ajkamon a szó megakad,
Mert nem találok szavakat,
Amelyekkel imádjalak,
És méltóképpen áldjalak.
Vedd a szíves felbuzdulást,
Vedd a kegyes felindulást!
Mielőtt ajkamon a szó,
Te érted azt, Mindentudó!
Dicséretül, oh, vedd, oh, vedd,
Én jó Atyám, ezt a szívet,
Mely Téged áld és szeret,
Mind a sírig csak Tégedet!

Ámen.

Őrangyal – Estvéli imák (1896)
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A hatalom Istenének

A hatalom Istenének
Zendüljön ajkunkon ének,
Ki teremtett mindeneket,
A szép földet, a szép eget,
Napot, holdat, csillagokat!
A szellőnek suttogása
Téged áld s a tenger zúgása.
Dicsőség néked, Teremtőnk!

A kegyelem Istenének
Zendüljön ajkunkon ének!
Ki szent Fiát elküldte,
E világot úgy szerette.
Szeretetnek mély tengere,
Boldog, ki elmerül bele!
Mily gazdag, Atyánk, kegyelmed!
Elménk nem ér föl, hiszünk benned,
Térdre borulva imádunk!

A békesség Istenének
Zendüljön ajkunkon ének!
Ő törli le könnyeinket,
Gyógyítgatja sebeinket
Vigasztaló szép beszéddel,
Biztatgató reménységgel.
Mint a friss harmat hullása:
Termő lesz szívünk újulása,
S imádságban illatozik.

Az öröklét Istenének
Zendüljön ajkunkon ének!
Bár hulljon testünk a sírba,
Nevünk Istennél fölírva.
Ha Jézussal élünk, halunk,
Mint ő, mi is föltámadunk!
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Hogyha innen elköltözünk,
Örök dicsőségbe öltözünk.
Dicsőség légyen Istennek!

Evangélikus énekeskönyv (64. ének)

Pünkösd ünnepén

„Lesz még egyszer ünnep a világon” –
Zengsz, óh, költő, s visszhangzik szavad.
Lesz virág a fán, gyümölcs az ágon,
S nép, erényben boldog és szabad.
Most nem az, nem! Élvén is halottan,
Bűn fertőben teng-leng itt e nép,
Az Istentől sújtva, elhagyottan,
Mert elhagyta áldó Istenét.

Pattanjon fel sírok lomha zára,
Ti próféták, ne aludjatok!
Míg hajnal jő a vak éjszakára,
Hadd, harsogjon bátor ajkatok.
Száraz csontok szerteszét hevernek,
Álljatok meg e csontok felett,
Ha ti szóltok, mind életre kelnek,
S Lelket lelnek ők halál helyett.

Telve hittel s lélektől felkenve,
Keljetek fel, szent apostolok!
Ha megoldik buzgalom tűz nyelve,
Millió szív, újra élni fog;
Égni forrón és lángolni hűen,
Uram, a Te szent oltáridért,
És nem csügged el kicsinyhitűen,
Ha kemény harc próbál és kísért.
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Jöjj Magad, jöjj! S alkoss új világot,
Óh, te tövis-koronás Király!
Áldott a szív, sírjaiglan áldott,
Hol jó lelked hű szállást talál.
Te mosod meg tiszta hófehérre
Bűn szennyétől a szegény szívet,
Tévelygőnek Te mutatsz az égre,
S meggyógyítod, ki Hozzád siet.

Jöjj, óh, Jézus! Porba hullva kérünk!
Jöjj, s gyógyítsd, mert a világ beteg:
Hogyha nem Te vagy a mi vezérünk,
Elfogy a hit és a szeretet.
Elfogy minden: áldás, üdv, béke,
Síron innen és túl a síron.
Óh, ihless meg, szent idők emléke,
S ülj pünkösdöt, óh, magyar Sion!

Evang. Egyház és Iskola.
Orosháza, 1900. május 31.

Hálaadás a reformációért

Szent örömmel gyűltünk templomodba,
Ünnepelni, Isten, e napot:
Oltárodnál sarunkat megoldva,
Szemeinkben hála-könny ragyog.
Áldunk Téged szent Fiad tanáért,
Benne a hit s vigasz balzsamáért.

Krisztus ajkán a hatalmas Ige
Újjászült ég és föld tégedet –
Oh, szív, amit bűnöd elveszíte,
Az Igében nyitva Édened.
Élet harcán pajzsunk az s vezérünk,
Sírnak éjén nyugtató reményünk.
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Ám sűrű köd ült Sionra hajdan,
Üdvösségünk napja elborult,
S felsírt a föld, égető sóhajban:
A szív érzé, hogy mily nyomorult.
Ε nyomorban hozzánk tért, oh, Isten,
Bő irgalmad, hogy rajtunk segítsen.

Megsegített. Bölcsek nagy szívében
Az Úr fénylett, az Úr Lelke szólt,
S a csudás-kor tűzfelhőjeképpen
Lángolt a hit és az éj oszolt:
Újra épült Isten szentegyháza,
Hol az Igét Luther magyarázza.

Rendületlen áll a fundamentom,
Mely örökre egyszer vettetett;
Rád van írva wittenbergi templom,
Az írás: a hit és szeretet.
Mit Luther írt nagy idők számára,
Írd fel Isten szívünk táblájára!

Ints, ki tudod a mi dolgainkat,
Ha a szívünk sem hév, sem hideg;
Oltsd belénk – és semmi meg nem ingat –
A hegyeket mozgató hitet.
Növeld, Uram, és tartsd meg hitünket
S megtart a hit üdvösségre minket!

Az újult hit négyszáz éves napja
Fél világot ünneplésre hív;
Szent emlék a lelket megragadja,
S gerjedezve örvend annyi szív,
S Luther mellett, míg pálmával állunk,
Téged, Isten, mély hálával áldunk!

Reformáció – jubileumi antológia, 1917
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Ezrek ajkán egy szívvel

Ezrek ajkán egy szívvel
Zendüljön az ének!
Mondjunk hálát egy hittel
A menny Istenének!
Ó, világ, szent Fiát
Adta Isten néked,
Hogy nyerj üdvösséget!

Ó, isteni kegyelem,
Magasabb a mennynél!
Ó, krisztusi szerelem,
Mélyebb a tengernél!
Az ég, föld már bétölt
Áldással, örömmel,
Szép napunk most jön fel.

Jöjj a bűnösökhöz el,
Nyájad őrizője!
Szenvedőkhöz légy közel,
Bánat enyhítője!
Ó, kérünk: légy velünk,
Nálad oltalom van,
Áldás jár nyomodban!

Az egész világ megreng,
Ég és föld elmúlnak;
Az ítélet szava zeng,
Csillagok lehullnak.
De megáll, mint kőszál,
Az Isten beszéde,
Nem lesz soha vége!

Evangélikus énekeskönyv (146. ének)
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Anyám, anyám, szegény anyám

Anyám, anyám, szegény anyám,
Ki meghajolsz bú-gond miatt:
Hunyó napodnak alkonyán
Kezet csókolni jött fiad,
Agg törzsnek én lehajló ága,
Virágba vonnám koronád;
De koronád a jobb világba
Vár fonnyadatlanul reád.

E földön itt nem nyílt neked,
Egy szál virág se nyílt soha;
Láttad, hogy az üdv integet,
De elkerült, el, mosolya.
Hitednek mécsével derítéd
A lemondásnak éjjelét;
S fohász, ha szállt, s ha hullt veríték,
Oly szép világ tárult eléd!

Óh, szép világ a híveké,
Kik bízva tűrnek – óh, mi szép!
A drága, jobb rész ezeké,
Föld nem övék – övék az ég.
Egy cseppnyi könnyel itt nem ér fel
Tengernyi gyöngynek halmaza;
Ez tőrbe ejt csalóka fénnyel,
Az édes-fájón hív haza.

E szebb hazán függ a szemed,
Lelkednek szárnya bontva már:
Megáldod ősi fészkedet,
S készülsz, mint költőző madár,
Kedveseim! Isten hozzátok,
Bevégzém földi utamat;
Bár elmegy a ti ősz anyátok,
Áldása végig itt marad!
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Anyám, anyám, én jó anyám,
Ki meg nem törsz bú-gond miatt:
Dicső éltednek alkonyán
Kezet csókolni jött fiad.
Ki karjait áldásra tárja,
Még ott is, a sír éjjelén:
Áldásom a legjobb anyára,
Áldásom az ő szent nevén!

Buzgóság könyve (1888)

Anyám emléke6

Merjem-e a mély gyászt zengeni dalomban?
Mit csak a szív érez igaz fájdalomban.
Kiöntsem-e búmat epedő panaszba,
Hogy enyhüljön lelkem? Mi haszna, mi haszna!

Itt marad e bánat keblemben a sírig,
S ha poromat egykor oda elkísérik,
Csak ez egypár ige hangozzék felette:
Itt nyugszik, ki anyját tisztelte, szerette.

Akinek emlőjén fesledezett éltünk,
Aki feláldozott éjnapokat értünk,
Ki zsenge szívünkbe, mint viaszba nyomta
A nemest, a szépet még kora-ifjonta;

Ki kezünket, első, kulcsolta imára,
Mutatva a mennynek csillag-táborára;
Ki akkor is szeret, ha rá méltó nem vagy,
S egyedül hű, hogyha mind a világ elhagy:

 6 Anyja 1887 tavaszán, a kötet megjelenése előtt hunyt el.
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Aki veled együtt örül és együtt sír,
Még akkor is, ott is, ha rég fedi a sír,
S őrangyalként kísér imádatos képe:
Áldott legyen a jó anyának emléke!

Hála közt siratlak én is, anyám, téged,
Emléked úgy őrzöm, mint az oltárképet,
S e buzgó imával borulok sírodra:
Áldás a nevedre, béke a porodra!

Buzgóság könyve (1888)

Hitvesemnek7

Elköltözött ő, ám te itt maradtál.
Csakhogy te itt maradtál, Hitvesem!
Anyám után, ki nékem annyit adtál,
Mint a világon más több senki sem:
Fennkölt szívednek drága kincseit,
És hű szerelmünk szép gyümölcseit.

Tőled tanultam e világi harcon,
Hogy megnyugodjam s így lennék erős.
Kemény tusákon vérzett ifjú arcom,
S az ifjú, s férfi véled, íme, győz.
A gyöngéd női kéz és női szív
Nemes munkára s szent imára hív.

Légy érte áldott, Hívem, mind a sírig,
Emlékül e „Buzgóság Könyve” itt:
Míg porainkat egykor elkísérik
Szeretteinkhez, forgasd levelit.
Sárgult levélen fényben itt leled
Anyánk emlékét s a te nevedet!

 7 Hitvesének írt ajánlás a Buzgóság könyvében (1888). 
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Hová hajtsam fejemet?

Jeremiás siralmai 3,24–26

Hová hajtsam a fejemet?
Hol nyugtassam a lelkemet?
Üldött galamb hova szálljak?
Megmaradok, Uram, Nálad!

Te vagy, aki pihenőt adsz,
Édes szókkal, aki bíztatsz –
Boldog, ki ül hajlékodban,
Enyhe balzsam fakad ottan.

Zsámolyodnál leborulok,
S szívemben úgy megújulok,
Eloszlik a gyötrő kétség,
Jő felém a víg reménység.

Ha az Isten reménységem,
Ki árthatna vajon nékem?
Semmi engem le nem verhet,
Vállam megbír minden terhet.

Hajtsd szívemet, Uram, hozzád,
Fényesítsd meg rajtam orcád!
Hová mennék, én elfáradt?
Megmaradok, Uram, Nálad?

Ámen.

Őrangyal – Keresztviselés, bizalom
(1896)
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Nem hágy el a jóságos Isten

Nem hágy el a jóságos Isten,
Bízzál Őbenne holtodig!
Ha senki sincs, aki segítsen,
Ő áld, vigasztal, boldogit.
Elhagyhat az egész világ,
Ő nem hágy el, van gondja rád.

Az Ő szent akaratja nélkül,
Hidd, semmi sem történhetik.
Madárka a ház fedeléről
Tudta nélkül le nem esik.
Tudja fejünk hajszálait,
Óh, kössön őhozzá a hit!

Ha napod beborulni látod
És könnyel sózod kenyered,
Ha oda van már szép világod:
Az Isten akkor is szeret.
Földet eső termékenyít,
Szívet, ha hullnak könnyeid.

Ég kiderül, a lég megenyhül,
Színes szivárvány felragyog:
Lejönnek hozzád a mennybűl
A vigasztaló angyalok:
A béke, megnyugvás, remény,
S virág nyit a tövis helyén.

Szívedben is a hit virága:
Hála, imádság fakadoz,
S míg belekezdesz az imába,
S érzed, hogy ajkad akadoz:
Az Isten lát s hall tégedet,
S megáldja rebegésedet!

Keresztyén énekeskönyv (397. ének)
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Úgy várom a tavaszt

Úgy várom a tavaszt! E zord tél
Oly hosszú volt nekem,
A zúgó-búgó zivatarban
Nem zendült énekem.
A jégbilincsben és viharban
Rabnépek jaja sírt,
Velük zokogtam, esdekelve:
Küldj nékik, Isten, írt!

Úgy várom a tavaszt! Hiszen szép,
Szép a fehér világ,
S fehér világ hideg lehétől
A hó és jégvirág:
De hol a lelke a virágnak:
Az illat s szeretet?
Jelenj meg, nap, fénnyel, meleggel
A fagyos föld felett!

Ha rügybe hajt a kert, az erdő,
S mozdul a holt göröngy,
S csillámlik a napsugarakban
A porszem, mint a gyöngy;
Ha víg madárkák énekétől
Visszhangzik völgy-halom,
Ha égre néz a kis fűszál is:
Akkor zendülj, dalom!

Isten, haza, család (1912)
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Ilonka és Margit lányomnak

Pál apostol thessalóniabeliekhez írt
1. levele 3,3–5

Nektek ajánlom ezt az imakönyvet
Őrangyalul, kedves leányaim.
Megírtam. S most Atyátok szíve könnyebb,
Mélázhat lelke az est árnyain.
Napom hanyatlik, míg az éj leszállna,
Hadd gyújtsak néktek egy parányi fényt,
A hitnek mécsét, melynél szebb a pálya,
S mely hűn vezérel gazdagot, szegényt.

A költő-pap – áldozván szépnek, égnek –
Örökbe rátok gyöngyöt nem hagyott,
Oda mutat, hol örök lánggal égnek
A biztató, tiszta csillagok.
Gazdag, kit Ahhoz vonz a szíve, lelke,
Ki Úr világok és idő felett,
A drága jobb részt ő már itt föllelte,
S magasb örömnek ízlelője lett.

Már a bölcsőnél álmotokba szőttem
A szent vallást az ég virágjaként;
S ködös jövőtök úgy állott előttem,
Mint melyre Istenkéz hint áldva fényt.
S most, hogy bimbózik tündér-ifjúságtok,
Legyen a vallás ennek hímpora,
S ha mi jót kértek, ha mi jóra vágytok,
Megadja Isten s nem hagy el soha.

Csak szívetek maradjon mindhalálig
Ily tiszta, ily hívő, ily gyermeteg:
Jöhet a bánat, fényes üdvre válik –
Hullhat a könny, lesz termő permeteg.
Csak egy boldogság van itt e világon,
Ha Istenében nyugszik meg a szív;
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Minden egyéb csak káprázat, csak álom,
Mely tévelyítő ösvényekre hív.

Egy út vezet csak az egek-egébe,
Keskeny ez út, tövises és kemény:
De ott mosolyg végén az égi béke,
S vezet az úton bíztató remény.
Ez úton mentek mind a jók, a szentek,
Járjátok híven ti is ez utat,
S habár a jajtul szívetek megsajdul,
Gyógyít a hit s az édes öntudat.

Balzsam a hitből származó imádság –
Ez imakönyvön könnyem itt rezeg;
Legyen ez néktek lelki szent vidámság,
Akkor is, hogyha már én nem leszek.
Itt van a lelkem, atyai hűségem
Ez Imakönyvnek minden levelén;
Az apa-áldás földön és az égen
Megfogamzik a hű gyermek fején!

Őrangyal (1896 )

Harangszó8

Forrón köszöntelek, „Harangszó”!
Legyen fogékony, szívbe hangzó
Minden megcsendülő szavad.
Akiknek vére jóra pezsdül,
Gyűljenek hozzád seregestül,
A Krisztus zászlaja alatt.

 8 A Harangszó első számának címlapján megjelent vers.  (I. évfolyam 1. 
szám. 1910. október 31.)
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Zengd: nem hagy el az Isten minket –
Mi hagytuk el jó Istenünket,
S apáinknak erős hitét.
Növekedvén az Úr hitében,
Térj vissza Istenedhez, népem,
S lesz, aki áld, lesz, aki véd.

Halld meg, ha a „Harangszó” csendül:
Tűzet hozott az Úr a mennybül,
Hogy égjen az oltárokon.
A buzgóságnak lángja mellett
Ápold híven a honszerelmet –
E két tűz egymással rokon.

Fel, népem, Istenért! Hazáért!
Mind a kettőnek igazáért,
Épüljön sziklán a Sion,
Tiszta erkölccsel ékeskedve,
Istennek teljék benned kedve,
S virulni fog e drága hon.

Halld: majd vidáman, majd tompán szól
A nagyvilág – s a kis világról
A „Harangszó”, mint hírharang.
Az örömhírt vedd háladással,
A keserűt megnyugovással –
A közös sorsunk ez itt alant.

Köszöntlek, hajnali „Harangszó”!
Óh, szent Isten, már nem haragszol,
Mert álmunkból ébredezünk,
Fel a kezet szorgos munkára,
Fel a szívet bízó imára:
„Erős vár a mi Istenünk!”

Harangszó, 1910. október 31.
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Epilogus9

(1840–1928)

Méltóságos és főtisztelendő
Kapi Béla ev. püspök úrnak
mély tisztelettel és szeretettel ajánlva.

Énekeltem, imádkoztam
S az eget a földre hoztam –
Énekelve, imádkozva
Megcsendült Szent Dávid kobza.

Énekelvén, imádkozván
A jó Isten így szólt hozzám:
Melléd adtam a Megváltót,
Hogy életed legyen áldott.

Szegényen jössz, nagy Királyom,
Jöttödet én úgy kívánom –
Nincs hely hová lehajtsd fejed,
Az ég a Te méltó helyed.

Kormánypálcád törékeny nád,
Tövisből van a koronád,
Trónod szívünk s az égi hon,
Töviseden nyílt liliom.

Liliom a tövisek közt,
Hervadt ág én a hívek közt,
Engemet nem bánt a bánat,
Istennél a bűnbocsánat.

 9 Az 1928. augusztus 20-án kelt levél így szól: „Igen tisztelt Szerkesztő 
Úr, Kedves Barátom! A mellékelt költeményt azzal a kéréssel küldöm, hogy 
azt a »Harangszó«-ban közölni szíveskedjél. Minthogy a »Harangszó« 
első száma annak idején az én versemmel indult, óhajtanám, hogy ez a 
versem, amelyet utolsó versemül szántam, szintén a »Harangszó«-ban 
jelenjék meg. Igaz szeretettel és tisztelettel üdvözöl őszinte barátod: 
Sántha Károly.”
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Áldom Atyám bő kegyelmét,
Szent Fiának nagy szerelmét,
A Szent Lélek segedelmét,
Mely felülmúl minden elmét.

Titkon oldik elme-nagyság,
Együtt mélység és magasság:
Ha szomorít a sír mélye,
Vigasztal az ég reménye.

Kóstoltam a mennyet itt lent
Gyermekszívvel félve Istent
Az Úrtól jött szent izenet:
Boldog, ki hisz, remél, szeret.

Ha a pap hű és nem béres,
A nyáj is az Istenéhez,
S a cél felé együtt mennek,
Öröme ez földnek, mennynek.

Áll a Krisztus keresztfája,
Gondolatban hullj alája,
A szent vérnek minden cseppje
Enyhe balzsam égő sebre.

Temetésre harang kondul,
Van-e élet a síron túl?
A sír így szól: soha többé!
A hit mondja: mindörökké!

Élek-halok Szent Könyv érted!
Betűd öl, de lelked éltet:
Olvasván szent Bibliámat
Nem kísért bűn, nem sért bánat.
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Olvassátok a Szent Könyvet,
Eltöröl az minden könnyet,
Könyvek-könyve, térdre esve
Szívom mézed reggel-este.

… Estém itt, jöjj, csendes álom,
Szebb életre hív halálom –
A test lesz csak szálló köddé,
És a lélek él örökké!

Harangszó, 1928. szeptember 9.
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„Kutas Kálmán kitűnt gazdag, ízes nyelvével,
virtuóz formakészségével és bölcselkedő hajlamával.

Fő mondanivalói a vallásos, erősen humánus
élményvilágból fakadnak. Légkörét a szellem fénye

hatja át. A magyar klasszikus hagyományon nevelődött 
igen kiművelt hangszereléssel szóló formaművészet.”

(Keresztury Dezső)1

A zalai származású Keresztury Dezső irodalomtörténész, 
akadémikus a fenti idézetbe zárt mondatait a 95 éves Kutas 
Kálmán Naplemente Jónás című kötetének megjelenése után 
írta 1983-ban. A megállapítások egész életművére vonat-
koznak. A lelkész, költő, író és műfordító közel egy évszázadot 
átölelő – háborúkkal, családi tragédiákkal, változó társadalmi 
viszonyokból adódó megpróbáltatásokkal terhes – életútjának 
rövid bemutatása és a hozzá válogatott alkotásainak közlése 
megerősíti bennünk, olvasóiban a tudós megállapításait.

Kutas Kálmán 1888. november 21-én született Győrött 
Zwickli (Kutas) Lajos és Bakó Gizella házasságából.2 A ke-
reskedő apa később csődbe jutott, s ezért a család többször 
költözködött: Debrecenben, majd Budapesten éltek. Kutas 
Kálmán gyermek- és ifjú éveiben gyakran tartózkodott a Pápa 
közeli Kupon, majd Vanyolán, ahol anyai nagyanyja lakott.3

Már 14-15 éves korától többször megjárta gyalog a főváros 
és a nagyanyja lakhelye közötti utat. Budapesten érettségizett 
a Királyi Egyetemi Katolikus Főgimnáziumban 1906-ban. Te-
ológiai tanulmányait a Sopronban végezte, ám az 1909/10-es 
tanévben a jénai egyetem hallgatója volt. Sopronban avatta 
lelkésszé Gyurátz Ferenc püspök 1911-ben.

Segédlelkészként Debrecenben, majd Budapesten, a fasori 
gyülekezetben működött. Az akkor mindössze tíz éves zalaeger-

 1 Idézi Boleratzky 2007. 86. o. 
 2 Apja a családi nevét 1888 januárjában változtatta „Kutas”-ra. 
 3 Anyai nagyatyja, Bakó Károly gazdálkodó korán meghalt. Özvegyen 
maradt nagyanyja, Boros Eszter ismét férjhez ment, s a Kupon, majd 
Vanyolán bérelt kocsma hozadékából élt.
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szegi gyülekezet 1915-ben választotta lelki vezetőjének. Ő volt a 
gyülekezet harmadik parókus lelkésze. Áldásos zalai szolgálata 
1928-ban ért véget. Működése alatt épült a parókiául is szolgáló 
gyülekezeti ház, de csak néhány hónapig volt lakója, mert a 
város társadalmában kezdődött felekezeti villongások – főképp 
Pehm József plébánossal, a későbbi Mindszenty hercegprímás-
sal kialakult kedvezőtlen viszonya – miatt engedett a szegedi 
gyülekezet egyhangú meghívásának, és Szegedre távozott.4 
Szeged papja volt 1928 és 1931 között, majd Szombathelyé több 
mint két évtizeden át, 1953-ban történt nyugdíjazásáig. Szege-
den evangélikus iskola, Szombathelyen gyülekezeti terem és 
diakonissza lakás építtetése bizonyítja gondoskodó lelkületét.

Zalaegerszegi szolgálata idején kötött házasságot Bekk 
Máriával. Ott született Éva (1917) és István (1919) nevű gyer-
meke, de az édesanya 1942-ben gyógyíthatatlan betegségben 
elhunyt. A gyászév letelte után újranősült. A második, Saly 
Vilmával kötött házasságából született Ádám (1944) fia. Fiatal 
feleségét 1945-ben, autóbalesetben veszítette el. Kisgyermeke 
felnevelését segítő harmadik felesége dr. Dózsa Márta volt. Az 
ő elvesztése (1981) után Éva lányánál élt haláláig. Miskolcon 
hunyt el 1984. június 18-án, kilencvenhat éves korában. Sírja 
Budapesten, a Farkasréti temetőben van.5

Versei, elbeszélései, emlékezései, beszédei könyvbe szer-
kesztett formában 1916 és 1941 között jelentek meg. Eközben 
a magyar kulturális, szellemi élet elismert tagjaként is számon 
tartották. Többek között rendes tagja volt a Dugovics Társa-
ságnak, és tiszteletre méltó helyet foglalt el az Erdélyi Helikon 
magyarországi barátai között. Kötetbe szerkesztett írásainak 
újabb megjelenésére azonban mintegy negyven évig, magas 
aggastyán koráig (1982) kellett várnia. Az utolsó, még általa 
sajtó alá rendezett munkáját (1985) már nem vehette kezébe.

 4 A zalaegerszegi evangélikus gyülekezeti ház ma is a város egyik leg-
szebb épülete.
 5 Ökumenikus szemléletét tanúsítja, hogy temetésén az evangélikus 
egyház szertartása szerint szolgálatot végző Ribár János evangélikus 
lelkész mellett a ravatalánál Szilágyi István református lelkész, a sírjánál 
dr. Székely László római katolikus címzetes apát is imát mondott.
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Művei megjelenésük sorrendjében: Beszéljetek ti évek (1916), 
Versek (1926), Látások szigetén (1928), Kezedben Alkotó (1941), 
Naplemente Jónás (1982), Egy emberélet (1985).6

Verseit főképp az Evangélikus Életben, a Harangszóban, a 
Vigiliában és az Új Emberben közölte.

Nyugdíjas éveiben sem pihent, még több mint száz teológiai 
írást fordított magyarra – német és angol szerzőktől – refor-
mátus és evangélikus lelkészekből szervezett „fordítói munka-
közösség” tagjaként. A ’60-as évek elejétől a BM megfigyelte, 

 6 Nyomtatásban megjelent kötetei: Beszéljetek ti évek. Scholtz Testvérek 
kiadása, Kellner Könyvnyomda, Budapest, 1916. Versek. Kakas Ágoston 
nyomdája, Zalaegerszeg, 1926. Látások szigetén. Kakas Ágoston nyomdá-
ja, Zalaegerszeg, 1928. Kezedben Alkotó. Bagó Mihály Könyvnyomdája, 
(Szombathely) Dombóvár, 1941. Naplemente Jónás. Magánkiadás, Cegléd, 
1982. Egy emberélet. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, 
Budapest, 1985.
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leveleit felbontották, szombathelyi lakásába lehallgató készü-
léket telepítettek. Házkutatást tartottak nála 1963-ban, majd 
„közösség elleni izgatás” címén büntető eljárást indítottak 
ellene és a fordításban részt vevő több lelkész és „civil” ellen. 
Az eljárást közkegyelmi tvr. alapján megszüntették, de már 
kevesebbet fordított, ám több verset írt, s készült az Alkotóval, 
az örök Valóval, a Megváltóval történő találkozásra.7

 7 Az életrajzi adatok és a kéziratok beszerzésében dr. Kutas Ádám, a 
lelkész fia segített.
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Fohász

Ha kél szívemben Istenhez fohász:
Emel hitem, s mégis porig aláz.

Vagyok: fény – árny, öröklét és halál,
Sóvárgó vágy, mely nyugtot nem talál,
Vívódó elme, amely nyugtalan’
Nagy célra tör s csalódik untalan,
Magába összeomló lendület,
Szív, mely nem ismer téged, enyhület –
És mégis! … Érzem én, a földi rab:
Lélek vagyok, fennszárnyaló, szabad …
Tűnik alattam, elmarad a föld,
Átszárnyalom a bűvös égi kört,
Mély áhítat fohásza ajkamon,
A mindenség zenéjét hallgatom …
Nem, nem vagyok porszem, mely szertehull,
Lelkemmel élek halhatatlanul,
Ősrejtelembe lát be két szemem,
S kitárja titkait a végtelen …

Ha nézem sorsom: múló árny vagyok,
Kis buborék, mit vetnek a habok –
De belső harcom békén elpihen,
Örök valót rejt, érzem, a szívem,
Szent cél felé magasba visz utam:
Ha tudlak téged, Istenem, Uram …

Minden mi bánt, mi üldöz és gyötör,
Minden mi bennem békét összetör,
Gyanú, ármány és megtiportatás:
Szétfoszló füst, tüzét vesztő parázs.
Megtompult éllel rólam visszahull
A tőr, mit vetnek énreám vadul
S hittel tűrök szelíden, szótalan,
Ha érzem: velem vagy, ó Uram!
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Kereslek téged, Isten, szüntelen,
Örömben, búban, reggel, estelen.
Alant, ha kínos gyötrelem a lét,
S már ajkamon: elég immár, elég –
Az égre nézek, s lelkem elpihen …
És nem zavarja senki, semmi sem.

Versek (1926)

Irgalom

Örök forrás, mely Isten szent hegyéről
Alácsorogsz s csillogsz a föld fölött,
Midőn a bűn már ajkainkig ér föl,
Ezüst vizeddel, ó, te öntözöd
S mosod tisztára szívünk’ szennytől, vértől.
Isten hegyén fakadt forrás, örök
Szent víz: léleküdítő italom
Te légy, te légy, ó, égi Irgalom!

Látások szigetén (1928)

Töltsd meg szívemet…

Szívem, mely bűntől meghasadt,
A bánat csorba kelyhe –
Kezedbe nyújtom, jó Uram,
Éppé válik kezedbe’.

S amelyben bűn volt és panasz:
Töltsd meg égi malaszttal,
S e szív, e fájó, csüggeteg,
Eztán Téged magasztal.
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Érzésem kristályos színén
Jóságos arcod fürdik –
Uram, töltsd meg szívemet
Kegyelmeddel színültig!

Látások szigetén (1928)

Lelkész imája a templomban

Hajlékod ajtaját, Uram, ünnepre tártad,
Imádkozó seregtől sűrűn lepett a tér,
És mint a madarak, ha virradatra várnak:
Állunk mi csöndben itten, s szent némaság beszél.

Ó, lásd, Uram: szívünk megannyi élő oltár,
Amely feléd emelve áhítatot lehel,
A gondolatok sok felgyúlt gyertyája sort áll,
S az érzés orgonája zsolozsmát énekel.

Templommá tedd szívem! Viharzó szellemeddel
Fuvallj rá ajtajára! Tárd ki! E nép előtt
Benne magad mutasd, s érezze: mint remeg fel
Véges erőm által Te végtelen erőd!

Beszélj az ajkamon, mint égi hang a kürtön,
Tedd vélem hallhatóvá győzelmes hangodat –
Igéd galamb legyen, mely szívekhez röpüljön,
Tedd üzenetté, mely áldást osztogat.

A bűn előtt legyen ezer villámmal vemhes,
A ritka ihlet-órán halk orgona-beszéd,
S hogy végest elvigyen Hozzád, a Végtelenhez:
Növeld szent áradássá, amely sodor Feléd!
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Legyek magam: vezér, erőd élő tanúja,
Nagy égő fáklya-ember, kit felgyújtott kezed,
Szent-eszmeszövétnek, mely itt a földi útra
Fényt szór, s tört lelkeket Tehozzád elvezet!

Látások szigetén (1928)

Testvérek találkozása

Nyüzsgő nép közt bolyongva járok,
S miként, ha látnék boldog álmot:
Felvillan ott egy arc – vonása
Lelki valómnak tiszta mása.

Ne menj tovább! – szólítom esdve –
Suhan a lét, közel az estje,
Maradj velem, e percet áldjad:
A testvérlelket megtaláltad! …

Ó ritka perc, szent, halhatatlan,
Midőn e földi rohanatban
Két testvérszív egymásra téved –
Csak a test más, de egy a lélek.

Versek (1926)

Emlékversek

Tedd a kezed, fiam, édes imára!
Szárny az imádság, égbe repíti szíved.
Szárny az imád, s az egekből az Isten
Rajta megáldón, ifjúszívedbe leszáll.

*
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Nem az a hős, ki diadalban
Él, s mint szerencsés célra jut:
Hős az, ki égi célra fut
És hű marad az élet-harcban.

*

Nézi az isteni mester a harcost.
Lásd te is isteni mesteredet!
Ó, te, ki hű vagy, amíg kiviharzott
Élted: az ég koronája díszíti fejed!

Látások szigetén (1928)

A gályarabok

Évszázados, ködös, nagy messzeségben,
Hová búsultan néz a látomás:
Örök bánattal fényes szép szemében
Fejét lehajtva ül a néma Gyász.
Körötte századoknak bérces orma,
A bércek alján könny- és vérpatak…
– Mit őrizel, Gyász, itten elborongva? …
„Holtak nyugszanak” – szól – „a föld alatt …”
– Mutasd meg őket, kérlek, búm nevében!
Rögön, ködön, homályon lássak át!
S ím, látom is vak földalatti térben
A gályarabok vértanú hadát.

Sugártalan síroknak tágult mélyén
Holt némasággá dermedett a csend.
Süppedt koporsók elkorhadt szegélyén
Komor homály időtlenül mereng.
Sötét – oszolj! – Mozduljatok, ti árnyak!
Ébredj te kínban holtra vált világ! …
Mily oldhatatlan égi szent varázslat
Tart bűvöletben zordon némaság!?
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E dermedt lét mily földi szóra mozdul?
Hiába súgom: hit… emlékezés…
Ébredj tehát a sírva zengő szótúl –
Harsogj hatalmas ige: Szenvedés!

És hirtelen mozdulnak titkos árnyak,
Omolni látom sírok kőfalát.
Szíve zokog a zordon némaságnak,
Zendülni hallom holtak kardalát.
Szellemcsapat vonul fel énekelve
– Véres jel ül a holtak homlokán –
És száll a hang, megkínzottak keserve,
Mint mély dörej felbúgó orgonán.
Sóhaj kering mély, tébolyult erővel,
Mint gyors iramban zúgó forgatag:
Bilincs-csörgés, panasz, vád mennydörög fel –:
Holtak dalában felviharzanak.

S miről a dal zeng, látomásba’ látom:
Ártatlanon törvényt a bosszú ül –
Börtön telik – hithősök szalmaágyon –
Kopár sziklák közt holló holtra gyűl –
A hős rabszolga-sorban küzd a gályán –
Vér fest bíborra vakító habot –
Zengő zsolozsma kél tenger dagályán,
Merül a mélybe, s eltűn egy halott –
Ostorcsapás, betegség, gyilkos örvény,
Vihar fogyasztja hithősök hadát –
De mindhiába! – Fel, magasba törvén:
Hallom, hallom a vértanúk dalát…

A látomás világa tűn előlem.
A vértanúk alakja ködbe vész…
Fog sejtelem: harsog daluk időtlen’ –
Időtlenül: vád, hit, gyász, szenvedés…
S amíg ocsúdva elborulni látom
A mozdulatlan bérces ormokat:
Reám tekint a Gyász még haloványan…
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– Mondd, meddig őrzöd itt e sírokat? –
„Örökké őrzöm” – szól – „a holtak álmát,
A halhatatlan ötven vértanút,
És – tudd meg azt! – e hősök egyre várják,
Ha volna még: ki épp így halni tud…”

Versek (1926)

A próféta

Rohant a Harc – holló kerengett
Fölötte, vérszomjas madár –
Hajfürtjei kígyózva lengtek,
Előtte járt a Borzadály.
A Harc rohant – a falvak égtek,
S a vér, a vér, patakba folyt,
Üszkös falak meredtek égnek
És garmadába gyűlt a holt.

S ahol a harc tébolyra lángol,
S Harag, Bosszú őrjöngve jár:
Egy férfiú a véres árból
Kifut… lihegve meg-megáll…
Egy hegyre megy – A harci lárma
E bérctető csendjén elül –
Miként ha rejtelembe látna,
Komor magába elmerül.

Vértől hamvas tépett szakálla,
Kemény alakja, mint az érc –
A csillagokig nő fel az árnya,
A fénylő boltozatra néz:
„Küldj prófétát e földre, Isten!
Hatalmas, zengő mély szavút,
Ki szent békére felhevítsen –
Prófétát küldjél, vértanút!”
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Egész alakja mintha égne –
A két szeme izzó acél.
S míg dúl a harc lent: itt a béke
A messze végtelenbe ér.
Álomhozó gyöngéd fuvallat
Árad felé. Mélyül a csend.
Lázas szíve csitulva hallgat.
Alszik. A föld körötte reng.

Rászáll az Úr… Szívét kitépi,
Ad új szívet az ó helyett,
S míg önbűnén elég a régi:
Az újnak fénye fölremeg.
Az Úr érinti most az ajkat,
Hogy égi nyelven szólni tud:
Újult lényébe rejt hatalmat,
Mitől támadnak vértanúk.

S a testbe most – mely mint a hulla
Fekszik dermedten a tetőn –
Az Úr szelíden ráborulva
Lelket lehel – Az ébredőn
Szent borzadály… remegve néz fel…
S az Isten szól: „Erőm tiéd.
Prófétám, menj! Gyújtsd fel igémmel
Az emberek szívét!”

Versek (1926)

Egy hattyú szállt…

Egy hattyú szállt a tó fölött –
Nyakán hold fénye rezgett,
Két szárnya habtól gyöngyözött,
S halkan dalolni kezdett.
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Alatta megzajdult a tó –
A csillogó habokban
Arcod fehéren, mint a hó,
Merült fel szép halottam.

Fénykör támadt a zöld habon
Hol, édes, felmerültél,
Szárnyak lebegtek válladon,
Kitártad – felrepültél.

Mögöttem felzúgott a kert –
A tó halkan morajlott –
A hattyú búsan énekelt,
Fejed fejére hajlott.

Felém tártad ki két karod,
Kezdett peregni könnyed –
Aztán – a vízbe hulltatok,
S körül nagy, néma csönd lett…

Versek (1926)

Az aranykehely

Hányszor lebegsz elém te csöndes árnyék,
Szép álomkép, én kedvesem?
Most is közelegsz, igéz a régi vágy még,
S beszélek hozzád csendesen:

– Arany kelyhünket vedd kicsiny kezedbe,
Ily ritka művű nincs sehol.
Tudod: mi ez? – Szemét reám emelve
„Tudom. Szerelmünk kelyhe…” – szól.
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– Igyék belőle tiszta, édes ajkad!
Ne vívd tovább e vágy-tusát!
Remegsz? Miért? Mit érzel? Zord fuvalmat?
Nézd, ellobog az ifjúság…

Halk hanga sír és könnye gyűl szemének,
Fehér arcára árny borul –
„A vágy borának mélyén ül a Vétek…”
Szól s a kehelybe könnye hull.

„Ó, vétek inni a bűnös vágy borából!
Nekünk örökre válni kell…”
Lemondóan tekint rám. Arca gyászol –
Kihull kezéből a kehely…

Előttem áll megtörten, haloványan,
Lecsüggedt fővel, hallgatag…
Szemem könnyén szétfoszlik röpke álmom,
Homályba vész az árnyalak…

Versek (1926)

A szép

Nem az a szép, miért ma lángolsz,
De holnap elfelejted,
Mit fog valód, s elejti gyorsan
Miként egy könnyű pelyhet.

Nem az a szép, mi bút szívedben
Nem hágy, ha elveszíted
És vissza azt sosem sóvárgod,
Mi egykor felhevített.
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Ó, szép csak az, mit látva többször
Még szebbé lesz – a képe
Szívedbe nő, s bár múlnak évek,
Hevülsz mindegyre érte.

Mert lélek él a szépbe rejtve
És vonz, ha szép a lelked –
Csak egyszer lásd: sóvárogsz utána,
Többé el nem felejted.

Versek (1926)

A név

A név, legyen bár szép, csengjen zenével,
Elmúlik – még emléke sem marad.
Hiába kérkedel te ősi névvel,
Kopik, kopik… csak pár év elhalad,
S annyit se mond, mint tárgynév, bár reményel
Titkon szíved: tiéd tán fennakad
A név-tömegből, mint vízből a bárka…
Embert s nevét sodorja évek árja.

Hát őseid, tűnt népek, nagy királyok?!
Az óceánok mélyén hány pihen
Hullámsírokban! … Szellemóriások,
Kiknek nevét nem tudja senki sem…
Sosem múlik szemedről le a hályog:
Ember, hiú árnyék! – kit elviszen
Idő, halál egy röpke pillanatban!?
Még azt hiszed: a neved halhatatlan!…

Hát csak bomolj, gyűlölködjél, emésszed
Magad s fajod! – Továbbra is hevülj
Hiú reményen, hogy nem jő enyészet
Nevedre! Csak civódjál emberül!
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Lihegj bosszút, holttestekkel tetézzed
Az ormokat, míg végre összedűl
E vén világ! – Ó, dőre, balga ember,
Higgyed, hogy így a jövő nem felejt el!…

…Te, ó, szívem, miként hunyó zsarátnok
Sziporkát szór, tüzében míg elég:
E rombolásba vessél tiszta lángot,
S habár a földön minden semmiség,
Szent sejtelemmel, mit láthat a látnok:
Hidd, van világ, amely tiéd, tiéd –
Más, mint ez itt, örök, elmúlhatatlan –
A dalban él, magasztos gondolatban…

Versek (1926)

A csend

Mikor az égbolt hallgató harag,
fák alszanak, nem rezdül víztükör,
éj homlokán hideg hold tündököl,
s szentségtörés volna egy röpke hang;

mikor a föld, mint egy komor hallott,
megbénult szívvel dermedten hever,
s hiába jajdulsz, visszahull jajod:
az ég és föd részvétlen, nem felel:

Ilyenkor szóltam: – Csend! Mond meg: mi vagy?
Őstitkodat gyakran fürkészte agy.
Tudós bölcs, költő – Hallgatsz? Nincs szavad?…

…Ki hitte, hogy hallja a csend szavát:
nem őt hallotta az csak, csak önmagát –
A csend hallgat mindig – rejtély marad.

Kezedben Alkotó (1941)
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Csendesedj el!

Ébreszt a reggel? Csendesedj el!
S elcsendesedj, ha jő az est.
Munkád végezd imás kezekkel –
Sok bántás ért? Elcsendesedj!
Belső csend légy e földi zajban –
hit, ha a Gonosz öldököl,
s gyűlölet verte bősz viharban
az Ármány életedre tör.
Légy csend, amikor ócsárolnak,
s merő seb lettél már belül,
s bár hűn szolgáltál, megvádolnak,
s elhágy mindenki – csendesülj.
Igaztalan’ bántottak téged?
Romlott világ ront ellened?…
Csituljon el felzajgó véred –
légy egyre, egyre csendesebb.
Szellemerő kell életedbe,
ha terhedet alig bírod –
s akkor halkulj legmélyebb csendre,
ha érzed: közel a sírod.

Egy emberélet (1985)

Fohász

Fohászkodom, fohászkodom az éjben:
hadd nézzek fel – mert lent vagyok a mélyben.

Nemzetkévéket oldoz meg az orkán.
Nagy fájdalmak verődnek jajba tompán.

A lélekről a viharos napszállat
után lesorvadtak a szent fényszálak,
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amelyek minket az éghez kötöttek:
Emberséged, ember, végkép megölted!

Járunk lelkünkben mélységes kaosszal,
és tesszük azt, mi tiszta percben rosszal

az értelem. Nincs fénysugár az égen,
Emberséged, világ, most számon kérem.

Mondtad fennen: megalkotod a rendet,
s a rendet gyilkolta meg minden tetted.

Imádkozom hozzád, Uram, a rendért,
az épségért, sok néked tetsző tettért.

E kis lámpást: lelkem, lelked vigyázza!
Ne tudja: mi a rombolásnak láza!

Emelj magadhoz! – Lenn vagyok a mélyben.
Fohászkodom, fohászkodom az éjben

Kezedben Alkotó (1941)

Kezedben Alkotó

Ti csillagok: virágok Ég mezőin –
szivárványfény felhők szemöldökén –
árnyék, mely félve törpültél mögém –
töprengő lelkem – szárnyaló erőim –

te lég fölött sugárzó tiszta éther –
miket bölcsek alkottak: rendszerek –
és játékok, melyekkel a gyerek
bíbelődött, mint bölcs a rendszerével:

kettos.indd   56 2014.05.23.   15:18:28



kutaS kálMán

57

Ó, minden, minden, mi időbe, térbe –
évezredét vagy perceit leélte,
a sok kiégő égi s földgolyó:

egyszer mi mind, kezedben, sűrű sorba
pihenünk majd szelíden elomolva,
s mint egy-testvért áldasz meg: Alkotó!

Kezedben Alkotó (1941)

Tisztán látok

Közelbe nézve, ím, látóerőmet
már fogyni érzem, és tisztábban látom:
mi messze van. Múlóban ifjúságom.
A távolok tág horizonttá nőnek.

Jelennél az, mi volt s mi lesz: a messze
tisztábban látszik. Óriás arányhoz
szokik a szem, s a lélek egyre szálldos
múlton s jövőn túl titkokat keresve.

Majd visszatér rejtelmes-önmagához
időt sem érez már, ragyog magányos
fénnyel, amely komor, de átható.

Magába nézve téged lát a lelkem
és egybeolvad véled: véghetetlen
Világlélek, te szent, örök Való.

Naplemente Jónás (1982)
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Kiteljesedik-e életünk?

Teljessé érlelődött életem?
Nem! … Ér voltam. Tengerig nem jutottam –
rám hullt fák közt, ezernyi fényjelen,
mégis mindig tenger felé futottam.

Szabad volt csörgedezve csengenem –
Nem fájt, ha vízesésként mélybe hulltam –
A Mindenség szent lelke jött velem,
s ha úgy akarta, földszint alá buktam.

… Ne mondd: Teljessé váltam már a földön –
Vagy: Hivatásom töretlen betöltöm –
Az életünk mindenkor tört darab.

Tökéletes?!? … Cél! … El-nem-ért marad.
Teljessé vált életet sosem láttam.
A mag termő mikor lesz? – a halálban.

Egy emberélet (1985)

Versbuborékok

Nem pap voltam. Ember voltam,
Bűnös ember, bűnös korban.
Kihűlt porszem: fekszem holtan.
Éltet várok halálomban.

*

Hát minden rövidebb lesz –
az út gyéren napos –
A szívverés, lélegzet,
a szó is akadoz.
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Az ember bölccsé válik,
s másképpen méreget – :
nem évekkel – napokkal
mérem az életet.

*

Napjaimat átnapoltam –
dalaimat eldaloltam –
bánatokon elborongtam –
örömeim szerteszórtam –
csapásaim elszenvedtem –
imáimat elrebegtem –
szeretteim közt ellebegtem –
halottaim eltemettem.

Ám titokban sok fényt nyeltem,
és parányi csillag lettem;
sűrű sorsködökben járva
vezérelt egy égi fáklya –
s most, hogy végre VÉG-hez érek:
sírba rejtett fénnyel térek,
s ahol ennek sosincs vége:
átlebegek a NAGY FÉNYBE.

Egy emberélet (1985)

Magasságokat látsz

Magasságokat látsz te most, s rendkívül mélyeket –
jégormokat és tűzövet, villámló végezetet –
minthogyha sok-sok embersors zordan egybesűrűlne,
s nehéz szárnyon csoda és jel közöttünk átrepülne:
a Menny világa földre száll – a Föld Mennyé dicsőül –
ítélet és megtartás az ÚR trónján dicsőn ül.

Egy emberélet (1985)
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Magasságban

Kifúl lélegzetem. Lassabban ballagok.
Keveset beszélek. Mélyebben hallgatok.
Bottal botorkálok. Sötétül. Agg vagyok.

Életem erdeje ritkul körülöttem.
Hegyormokon járok – ezüstös ködökben.
Mélytitkú dallamok suhognak fölöttem,

s bennem is e csúcson, honnan messze látok –
Hordozok magamban felfénylő világot.
Még magasbra lépni: Megváltómra várok.

Kézirat az 1980-as évekből.
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„Nem érdekli a népszerűsködés,
Merész a célja, igazabbá lenni,

Bukottakhoz is letérdepelni,
S ezt a szót, Ember, – megérdemelni,

Megérdemelni.”
(Jakus Imre)1

Jakus Imre 1908. március 11-én született a felvidéki Rozs-
nyó rud nán. Édesapja – a korábbi bakonyszombathelyi másod-
ta nító – rövid ideig ebben a felvidéki faluban volt kántorta-
nító. Édesanyja, Stelczer Emilia a korabeli tanítófeleségek 
sorsában osztozott. Kisgyermekként került Tatára, ahol az 
apa (1910-től) állami tanítóként és hitoktató gondnokként 
működött.2 Ott járt elemi iskolába, s a gimnáziumot is Tatán 
végezte, a piaristáknál.3 Onnan Sopronba, a Pécsi Erzsébet 
Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karára vezetett 
útja. Kiváló minősítésű lelkészi oklevelét 1932. június 16-án 
kapta kézhez. Lelkésszé 1932. október 23-án avatta Kapi Béla 
püspök Kőszegen.

Segédlelkésznek került 1932 decemberében Barlahidára, 
hogy folytassa a környező göcseji apró falvak evangélikusa-
inak „missziói körbe” szervezését. A kör 1933 nyarán végle-
gessé vált, és evangélikussága akkor alakult missziói gyüle-
kezetté Barlahida központtal. A lelkész nyomban új munkába 
kezdett. Ifjúsági házat, majd két év múlva templomot épít-
tetett. A templom, az „ország temploma” építése érdekében 
meghirdetett gyűjtő körútjain bejárta az országot, rendszerint 
lóháton vagy lovaskocsin. Az egyház életén túlmutató szer-
vező tevékenységként – Németh István evangélikus tanítóval 
 1 Jakus Imre: Nem kérdi jó-e, amit rímbe vés. Részlet. In: Uő.: Magvetőt 
vár a Föld. Győr, 1934. 
 2 Idősebb Jakus Imre (Tata,1876. szeptember 30. – Tata, 1953) 1910-től 
állami tanító és hitoktató-gondnok Tatán. A reformációtól – napjainkig. 
198. o.
 3 Gimnazistaként – halálos betegen – fogadalmat tett, hogy felgyógyulása 
esetén lelkészként szolgálja Urát. 
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együttműködve – szívügyének tekintette a falu és a környező 
göcseji falvak népoktatásának és iskolaügyének felkarolását 
is. Barlahidáról a templom felépítése után (1935 júniusában) 
távozott. Ám a göcseji emberek és a dimbes-dombos göcseji 
táj vissza-visszatérő, alkotásokra ihlető szép emlékként ma-
radtak életében.

Zalából Németországba ment, és Erlangenben, majd Göt-
tingenben folytatott teológiai tanulmányokat 1935 őszétől 
1937 nyaráig.

A „tüzes szavú, lobogó hitű” lelkipásztor 1937 őszén ér-
kezett Sárszentmiklósra, hogy mozgásba hozza a fogyó és 
szunnyadó gyülekezetet. Nagy tervekkel látott munkához. A 
nincstelen, sokgyermekes evangélikus családok megsegítése 
céljából „Isten faluja” néven országos akciót hirdetett. Gyűj-
tőkörútra indult, mint korábban Barlahidáról. Mozgalmához 
sokan csatlakoztak, s eredményeként felépült a hat házból álló 
utca. Erről szól az Egy tenyérnyi felhő című füzete.

Sárszentmiklósi lelkészként (1938-ban) Németországban 
kötött házasságot Füchl Saroltával, akit göttingeni tanulmány-
útja során ismert meg. Házasságukból született Sarolta (1939) 
és Péter (1943) nevű gyermekük. Ennek is szerepe volt abban, 
hogy 1944 telén német feleségével és két gyermekével együtt 
Németországba távozott. Csak a háború után (1947 januárjá-
ban) tértek haza.4

Az önkéntes „száműzetésből” visszatérő lelkészre új kihí-
vás várt. Sárszentmiklósi hivatalát betöltötték, ezért Börcsre 
került missziói lelkésznek, majd Kapi Béla püspök 1947 áp-
rilisában megbízta az árvaügy országos vezetésével is. Így 
kezdett az „árvák temploma” építésének szervezésébe. Épít-
kezési terve azonban az új viszonyok között nem valósulhatott 
meg, de az árvák mentésében Sztehlo Gábor és Keken András 

 4 Az életrajzi adatok összeállításában dr. Jakus Péter, a lelkész fia volt 
segítségemre. Egyebekben felhasználtam Matyikó Sebestyén József és 
Koren Emil Jakus Imréről írt nekrológját (In: Lelkipásztor 1993, 289–290. 
o.), valamint Zászkaliczky Pál megemlékezését (In: Keresztyén Igazság 
2008, 35–41. o.). 
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munkatársaként szolgálhatott az árvaházak megszűntetéséig, 
1950. május 1-jéig.5

Házassága tíz év után menthetetlen válságba került. Má-
sodik – 1949-ben, Szalay Piroskával kötött – házasságából 
született Imre (1950) és László (1952) nevű gyermeke. A négy 
gyermek már új helyen, Somogy megyében vált felnőtté.

Közel fél évszázados lelkészi működéséből 28 éven át (1950–
1978) volt a tabi gyülekezet parókusa. Itt nem kellett templo-
mot építenie, feladata a lelki építkezés, a környék – közöttük 
egykori anyaegyházak: Bábonymegyer és Somogydöröcske 
– evangélikusainak összefogása volt.

Mindezek mellett szakított időt arra is, hogy irodalmi el-
hivatottságának hódoljon. A parókián is szívesen látott bará-
tai közzé tartozott Jankovics Ferenc, Takács Gyula és Tatay 
Sándor. Tatayval gyakran találkoztak Koren Emil budapesti 
lakásán is. Nyugdíjas éveit Siófokon töltötte, ahol néhány hó-
napig (1979-ben) helyettes lelkészként is szolgált.

 5 A tervezés, adakozás, búzafelajánlás elkezdődött, de az akkori „főpapi 
tanács elvetette az építkezést. Jakus Imre Szthelo Gábor munkatársa 
lett. A gyülekezet temploma később, 1960-ban épült. (A reformációtól – 
napjainkig. 239–240. o.)
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A szakmai körökben is megbecsült költő és novellista nem 
gyűjtötte össze, nem rendszerezte a papírlapokra, kézírással 
rögzített, de gyakran élőszóban is közölt alkotásait. Baráti, 
családi szekrényekből ezért még kerülhetnek elő elveszettnek 
hitt „gyöngyszemek”. Nyomtatott formában főképp egyházi 
lapokban (Harangszó, Új Harangszó, Evangélikus Élet, Evan-
gélikus Naptár, Diakónia) jelentek meg munkái. Több versét 
közölte a Somogy és a Méhészet is.

Első verseskötetével 1934-ben jelentkezett barátjával, a fiata-
lon elhunyt Kádár Gyula lelkésszel Magvetőt vár a Föld címen. 
Hosszú évek múltán, 1947-ben adta ki önálló verseskötetét, a 
Számadás-t. Önálló füzetben jelent meg Az egy tenyérnyi felhő 
(1941), A harmadik találkozás (1947) és az Öten a sok közül 
(1948) című novellagyűjteménye. Az evangélikus lelkészek 
szépírásait tartalmazó Somvirág című kötetbe (1966) verseiből 
és novelláiból is válogatott a szerkesztő, D. Káldy Zoltán, amint 
Tatay Sándor Csepp a tengerben (Evangélikus elbeszélők) című 
antológiájának is egyik forrása volt munkája 1988-ban.6

Kéziratban maradt, 1950-ben írt Csillaghullás című, hat ének-
ből álló, göcseji emlékeit feldolgozó balladasorozata.7 Kiadatlan 
és befejezetlen maradt Elment a vonat című kisregénye is.

Egyik utolsó fellobbanása a Makovecz Imre által tervezett 
siófoki „finn” templom alapkőletételére írt költeménye, ame-
lyet ő mondott el nagy lelkesedéssel 1987. augusztus 15-én. 
Szövegét a templom alapköve őrzi. A „tüzes szavú, lobogó hitű, 
templomépítő” lelkipásztor, a szakértő méhész, a közösségért 
cselekvő ember, a költő és novellaíró Siófokon halt meg, 1993. 
május 13-án.

 6 Nyomtatásban megjelent művei kronológiai sorrendben: Magvetőt vár a 
Föld. (Kádár Gyulával kiadott versei), Rábavidék Nyomda, Körmend, 1934. 
Egy tenyérnyi felhő. Harangszó, Győr, 1941. A harmadik találkozás, 1947. 
Harangszó, Győr, 1947. Számadás. Fébé, Budapest, 1947. Öten a sok közül. 
Luther Szövetség, Budapest, 1947. Csillaghullás. Kézirat. 1950. Somvirág. 
Evangélikus lelkészek szépírásai. Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, 
Budapest, 1966. Csepp a tengerben. Evangélikus elbeszélők. Szerk.: Tatay 
Sándor). Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 
1988.
 7 A balladasorozatot Gyene István illusztrálta. 
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A gondolat dicsérete

A hit
A hit: botom,
nélküle már
járni sem
tudok,
de vele
a hegycsúcsokra
is felfutok.

A remény
A remény: bárkám,
ha sosem szállok
ki belőle
átjutok benn
az égi Ararát
tetőre.

A szeretet
A szeretet: kar,
a két kitárt kar
a tékozlót is megindító,
mi térdre hullva ejti:
„nem vagyok immár méltó.”

Keresztyén Igazság (2008, 41. o.)

Csak kő vagyok

„A kövekből is támaszthat fiakat.”

Csak kő vagyok.
Utuk porában fekvő.
Bányász nem keres, tudós nem kutat.
Nincsen már bennem rejtett aranyérc,

kettos.indd   67 2014.05.23.   15:18:29



Kettős elhivatottsággal

68

Szürke vagyok, akár az utak.
És összetörtem… belepett a por.
Templom falába csókolt a Mester,
De visszaestem.
Azóta fekszem,
Mint az a másik bibliás beteg,
Kinek a szívét bánat marta meg,
Mert messze volt a Bethesda tava –
Hiába feküdt közvetlen közelbe’.

Így fekszem én is, s várok összetörve
Beteljesülni égő szavakat:
„A kövekből is támaszthat fiakat”.

Számadás (1947)

A bálvány születése

Mózes már fölfelé ment.
Rótta a Sínai hegyét.
Alant maradt a völgy,
Alant maradt a nép.
A szenvedés is lent maradt.
A test hevült, a vér szaladt.
A léleklámpák összetörtek,
Kilobbanóban volt a fény,
Torzók születtek, vak szavak
A megfagyott imák helyén.
A lélekélet megvakult!
Ködökbe tűnt az Isten arca,
S az eget, mint egy sötét kárpit,
A sűrűsödő bűn takarta.
Pogányság épült, magastornyú,
S míg Mózes messze, messze járt,
Megöntetett az aranyborjú.
Uralkodott: főpap szolgálta, Áron,
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Volt lelke is, függők aranyából
Forró asszonyok vágyait beitta.
Jó isten volt, s jósága titka
Abban állott, hogy sohse vádolt,
Vérnek keresztet sohse ácsolt,
Békés magányban ült a trónon.
Vétót nem intett, áment mondott.
Abból sem csinált semmi gondot,
Hogy pocsolyába fúl a tábor,
Megértőn feküdt – borjú volt –
Velük együtt a pocsolyában.

Mózes nem látta, messze járt…
„Megkésetten” szállott a völgybe,
S mikor leért, mint írva van,
A kőtábláit összetörte.

Számadás (1947)

Így is lehet

Valaki, akit nagyon szeretek
S aki szívemhez igen közel áll,
Ma is beszélt: Én benned nem hiszek!
A te munkád a semmivel egyenlő.
Van, ki követ tör, van, ki földjét szántja,
Van, akit megöl a gyilkos bánya,
A háziasszony főz, gyermeket nevel,
A katona a fronton pusztul el,
A tudós a mikroszkópnál roskad össze,
S van, ki munkától béna mindörökre.
Mindenki él, mindenki alkot…
Ó, csak te folytatsz szélmalomharcot,
Te mindig csak a lelket keresed,
És tétlenül csüng két erős kezed.
Van-e szükség rád, gondolod-e néha?
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Lennél tanító, vagy lennél poéta.
Oktasd a népet, vagy hát versben élj,
De egy életen keresztül henyélj?
Hát lehet ez így? – Felelem, lehet!
Én azért élek, hogy egy szent nevet,
Az Isten nevét mondjam mindenütt,
S ha ez a nagy név egyszer szíven üt
Egy lelket is, csak holnap tán vagy máma,
Bizony mondom én – nem éltem hiába.

Számadás (1947)

Én így látom

Pap vagyok én? – Ó, másként, mint hiszik,
Akik ismernek ebben a hazában.
Tudom, úgy látnak diadalmasan,
Ahogy előttük a szószéken álltam
Lobogó hittel, parazsas szavakkal,
Mint a prófétát, aki ostoroz,
Vagy az Igékkel szelíden vigasztal.
Mint a prófétát, sokan látnak így.
Erről beszél a sok kapott levél.
Olvasom őket, s összegörnyedek,
Kérdés kerülget, ez volnék-e én?
Az egyik zengő derűs köszönet
– Mint a szenteké, oly fehér a hangja.
Azt írja nékem: Jézus az övé,
És hogy én vittem „diadalra.”
A másik írja, vak voltam, és látok,
Régi életem múlt ködökbe hullt,
Bűnös szemem már új csodákra tágult,
És béna lábam járni megtanult.
És itt a többi… Milyen nagy halom!
Ennyi levél tán nem is hull egy fáról.
Kaptam az ország minden résziből,
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S a sok levél ma szinte éget, vádol,
Szemembe néz, és tükröt tart elém:
A képen Jézus drága sok vonása.
Ezt a képet már régen ismerem,
Ilyen lehetett Pál – a tanítványa.
Ilyen lehetett, ilyen melegszívű,
Ilyen nagy hitű, ilyen óriás.

Orcám kezembe fúrom, temetem,
S zokogva írom, én orcám be más!
Miért jöttetek vádló levelek?
Választ nem írok, úgyse sohasem.
Én nem vagyok Pál, csúf ember vagyok,
S a hit dolgában oly erőtlen.
Mit tettem én? … Semmit, csak beszéltem,
A támasztáshoz Isten keze kell.
A vakok szemét Isten nyitja meg,
Az én életem könnyű kis pehely.
S az élete egy kis pehelynek mennyi?
Addig élek, míg tart a Kegyelem.
Ha Isten keze egyszer elereszt,
A legelsőül magam veszek el.

Számadás (1947)

Számadás

Hát jó, beszéljünk.
De máma másként,
Mint ahogy szoktál,
Szádban viharral, lángszavakkal,
Kemény, ítélő ostor mondatokkal.
Szóljunk szelíden, mint az öregek,
Kik nem sietnek semmit el,
S mindent megértenek…
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Te azt mondod, az én lelkem beteg.
Elvesztettem már valahogy magam.
Nem azt írom meg, amit írni kéne,
Apró kavicsok között matatok,
Pedig a mélyben, hűs tárnák ölén
Aranyérc fekszik, drága platina,
De nem érem el titkukat soha.
Így, ahogy vagyok, ilyen betegen
Nem juthatok oda.

Te másként mondod, de a lényeg ez.
Rossz bányász vagyok, nem is tagadom.
Nehéz csákányhoz gyenge a kezem,
Nem is hordozok máglyás lángokat,
Csak gyengefényű mécses életem,
De ezt a mécsest mégis csak viszem.
Szélcsendben is, viharban is viszem.
Ezért születtem, ez a küldetésem.
S hidd el, barátom, nem nőhet a fényem,
Mint a fáklyáké, magosra az égig.
A talentumot, tudod, hogy kimérik,
Mikor indulunk, s nékem egy jutott,
Ezzel az eggyel úgy sáfárkodok,
Ahogy tudok.

Mások rohannak, én sohsem futok.
S utaim közben gyakorta megállok.
Mások leljenek tüzes csillagot,
Én megelégszem, ha egy kis virágot
Az életréten itt-ott megtalálok.

Ugye nem sok ez? De nékem elég.
Mert látod, testvér, ezen is ott látom,
Mint más a csillagon, az Isten kezét.
Istenem, nékem oly kevés elég.
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A vízből sem kell egyszerre a tenger,
Lehet bölcsője gigászi viharnak.
Lehet a titka mérhetetlen mélység,
Mégis állítom, nem csak ez a szépség!
Kis rokona, a harmat is talány.
A hulló könnycsepp még nagyobb titok,
S a mélységei nagyobbak talán
A tengernél, pedig csak parány,
S zajló hullámot könnycsepp sohse fodroz,
De én állítom: ez is makrokozmosz.
Aki meglátja, mégse toldoz-foldoz,
Piszmog, matat az alkotás helyett,
Mert szállni nem mer, hogy a felleget
Súrolja szárnya álomkönnyű tolla,
Amint te mondod – Van, kinek sorsa
Magasba szállni, s van, ki lent marad.
De lent a mélyben mégis megéli
A legszédítőbb magasságokat.
És ő is alkot, nem nagy dolgokat,
Csak apró, színes, kis virágokat
Plántál a rétre; mégis szebb a rét!
S ha más nem ejt meg, egy gyermek szívét
Kinyitja verse, s ez is már elég,
Nem élt hiába… Én ilyen vagyok.
Az egy helyett, az nem, ó, nem lehet,
Nem mutathatok tíz tálentumot.
De sáfárkodok és kettőt adok.

Ez nem betegség, beteg hivatás,
Csak van, ki épít felhőkarcolót,
S van, ki sátrat ver, de ez is lakás.

Számadás (1947)
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Kivirágzott lélek

Az Isten sokat elvett,
Kisemmizett az élet,
Először elrabolta
Anyámat, aki védett.

Az árvasághoz jussul
Messze futott a béke,
Mesék helyett a fajtám
Térdig gázolt a vérben.

Aztán az ifjúság jött,
Másoknak csókok útja.
Józsefként nyel el engem
A vészek szörnyű kútja.

Feküdtem, mint a csontváz,
Lázak járták a vérem,
S már koszorúmra vártak
Virágok hófehéren.

Aztán a férfikor jött
Nehéz munkával telten.
Míg mások otthon ültek,
Én mentem, egyre mentem.

A vándorává lettem
Uramnak, aki küldött,
És közben észrevétlen
Lelkem békében fürdött.

A messzeségből halkan
Megérkezett a Jóság,
Asszonyszívében álmok,
Színesek, mint a rózsák.
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S az álmainkból gyermek
Nyitott ránk egy esten,
Az Isten ily kegyétől
Öröm tavába estem.

Kivirágzott a lelkem.
Körülfogott a karja,
S apás szemével néz most
A boldog méltatlanra.

Számadás (1947)

Égő lángoszlop

Csapott haját belepte már a dér,
ráncai közt tekergőzött a kín,
szeme úgy lángolt, mint az őrtüzek
a határ-hegyek szikla ormain.

„Elmés” szegény, suttogják, s nem csoda,
hét fia harcolt künn a frontokon,
és egy se jött meg, mind a hét halott
– s megölte lelkét ennyi fájdalom.

Béresasszony volt, kis töpörödött,
s fel nem foghatta, mint történhetett,
hintón vitték el akkor, s lett szegény
a „hősök anyja”, kit kitűntetett

a kor, de mondják, ott is sírt szegény,
míg osztották a szép medáliát,
és csak azt motyogta, ó, csak egyet is,
ha többet nem, a legkisebb fiát
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adják vissza… de nem, és elborult,
s azóta lángol véreres szeme,
és átkokat mond: ó, a Háború…
– s csak néha sír, hogy nincsen senkije.

Látom szegényt, miként az őrtüzek
lángoltak régen a hegygerinceken,
ha jött tatár vagy vértivó török,
úgy lángol most a tágas téreken

szikrákat hányva, mint a kráterek
– tüzet dobál Nióbe őrület –
s felgyúlnak tőle milliók, anyák,
kik féltve őrzik drága kincsüket,

a gyermeket, ki él ma még s kacag,
s már véle égnek! Nem és nem adom!!
– Égő lángoszlop lobogj és égj,
mint az őrtüzek fenn az ormokon.

Somvirág (1966)

Egy gesztenyefalevél halálára

Olyan mohón csókolta a dér,
hogy elpirult egy gesztenyefalevél.

A sápadtsága bíborszínre gyúlt…
Nászindulót az őszi szél dúdolt.

Szegény kis élet lázban reszketett,
és tudta jól, hogy: elvégeztetett.

A dér ölében gubbasztott a vég,
s a fagynak adta fényivó szívét.
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Kisemmizetten összepöndörült
a szíve nélkül, s haldokolva dűlt

a vén faágra, mint a búcsúzó,
ki azt zokogja: élni volna jó!

Apás kínjában felnyögött a fa,
s az ágtól elvált búcsúzó fia.

Hullott alá… de ekkor jöttem én,
s kezemre szállt a megfagyott levél.

Alant a földön csillogott a sár,
mint tátott száj, hogy elpusztítsa már.

Nem engedem, érett a szó belém.
Enyém marad a gesztenyelevél.

Hisz én se több, csak kis levél vagyok,
s ha jő a tél majd, én is meghalok.

Én is hullok… óh, Uram, kezed
így fogjon fel majd akkor engemet.

Somvirág (1966)

Tán bűnünk felett irgalomfa nő

A lányom hajszol napok óta már,
Cserebogárért menjünk el, apám.

Minden gyermeknek van már bogara,
Csak én nem tudtam fogni még soha.

Úgy könyörög, hogy nincsen kibúvó,
Cseresznye ajkán szinte sír a szó.
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A könny is reszket kékegű szemén,
Maradjon meddő ennyi sok remény?

Gyerünk hát, lányom, fogd a házikód,
Hozunk, meglátod annyi sok lakót,

Senkinek sem lesz annyi bogara,
Ha nem fogunk ma, nem hozunk soha.

Amerre járunk, minden napsütött,
Az egész erdő fénybe öltözött,

Aranyban fürdik fű, fa és határ,
Csak én közelgem, mint a zord halál,

A réten át s a fényes téreken,
Hogy törzset érjen két erős kezem.

Vihar, ha rázná, nem remegne úgy
A sok levél, az ág, a büszke csúcs,

De kell! A lányom kék szeme figyel,
Ha van bogár fenn, menten esni kell.

S ó mily csalódás; két kis koppanás,
Csipogva síró kismadár-sírás…

A földre rázva fekszik két rigó,
Tollak helyett csak tollpehely trikó

Borítja testük, kis szemük alélt,
Az egyik csőrén látni már a vért.

Nem ezt akartam, Istenem, miért?
Sosem szomjaztam kismadárka-vért.

Cserebogárért döngettem a fát,
E csúf bogárkák tesznek annyi kárt,

kettos.indd   78 2014.05.23.   15:18:29



JakuS iMre

79

Miattuk nem fáj senkinek feje,
Ha tiprom őket, jót teszek vele.

Miért ráztam le két fiók rigót?
Ha sorsuk voltam, nagy bűnük mi volt?

A többi társuk felnő, énekel,
Aranyló napban szárnyakat emel,

Repül a kéklő, roppant ég ívén,
Csak ezt a kettőt gyilkolnám meg én?

Nem, nem lehet, hogy elpusztuljanak.
Még nőniök kell meleg szárny alatt.

Az ütés tán még kiheverhető,
S a bűnöm felett irgalomfa nő.

Ha mentem őket, s hogyne menteném!
Nem is vagyok még olyan vén legény.

Fatörzsre mászni nem tudnék-e már?
Alig kiejtem, fent kúszok a fán,

S a kisrigókat fészekbe teszem,
De… nem látja már őket a szemem.

Szívemre ver: Az éle furcsa rút.
Látom a balga, szörnyű háborút.

Farázás volt csak, hulljon csúf bogár,
És pusztuljon el minden, ami kár.

S világunk; e vén fa reszketett,
És mint az én fám, nyögve szenvedett.

Fészkek borultak, hulltak kis rigók,
Ó, vad farázók, nagy bűnük mi volt?
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Pihegnek verten most a fák alatt,
Törött a szárnyuk, szívük megszakadt.

Ezer kis csip-csip járja át a tért,
Fölcsipognak még meleg fészekért,

Amíg nem késő, nézzünk szét a fán.
Vagy nincsen joguk fészkükhöz talán?

A régi persze eltűnt, vérbe hullt,
Apjukra is tán sírhalom borult,

Az anyjuk szárnya, Istenem, lehet,
Egy romház alatt váltott színeket.

És láthatatlan libeg messzi fent,
A fióka meg fázik idelent.

Amíg nem késő, rázók, emberek!
Az árvák sírják: Szárnyat! Fészkeket!

Az ütés tán még kiheverhető,
S a bűnünk felett irgalomfa nő.

Öten a sok közül (1947 májusa)

Csak felépüljön

Testvéreim, ünnepeljünk!
Kis magyar hazánk
minden evangélikusa
Siófokon és minden tájon
e drága kis hazában
Ünnepet ül ma, ünnepet!

Ó, mert az Isten szeretet.

kettos.indd   80 2014.05.23.   15:18:29



JakuS iMre

81

Régi álmunk válik valóra,
háza épül Siófokon.
Nézz, és gondolkozz el, testvér,
ezen a fundámentumon.
Szokatlan ugye? Lásd, a művész
négy templom-ajtót tervezett,
mert négy égtáj küldi ide
nyaranta az ezreket,
Siófokra, és ilyenkor
mi itt százezren lakunk,
s a négy ajtó, a négy kitárt kar,
s mi minden testvért fogadunk
nyitott szívvel és szeretettel,
kiket a hitünk hoz ide,
mindenkié lesz a templom,
kinek drága a Szentige.

Csak felépüljön! És felépül!
Hallom már a harang szavát
szétáradni a téreken,
meghallgattad a szállt imát,
hála Néked, ó, hű Urunk,
hogy megérhettük e napot,
s láthatjuk is, hogy betonból
mint készítettél alapot
szent házadnak; mert Te tetted!
Hiszen mi oly kicsik vagyunk.
Pár száz lélek itt csak néped,
és mégis lesz majd templomunk,
amire vágytunk – miénk is lesz,
áldassék érte szent neved,

Istenünk: örök szeretet!

Csak felépüljön, és felépül,
segítenek testvéreink,
gyengék vagyunk így egyedül,
de messzi szakadt véreink
az ezer tó országában
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gondoltak ránk, hívő finnek,
Oulu, a testvér-város
szívet nyitott, és íme, így lett
alaptőkénk: Egy milliót

Küldtek máris e drága házra,
s mi ennél több, ott is száll fel
a hívők buzgó imádsága
a „mindenki” templomáért,
s ha majd időnként hozzánk jönnek,
az északi lesz a finn kapu,
azt lépik át, s tudom, örülnek,
hogy a hívük is építette
e templomot, s ki fenn lakik,
megáldja érte fiait.

Csak felépüljön! És felépül!
Segítenek testvéreink,
kik ide jönnek üdülni
–  a Balatonunk hozza mind –
világszép Germániából,
ha jő a nyár. Istennek hála,
a lélek „fölfelé” is tájol,
azért keresik templomunk,
hol hitünk szerint otthont lelnek,
de a mi kis imatermünk
hogyan fogadhat annyi lelket?
Pedig, pedig ha rossz időben
végigmegyek a főúton,
még magyar szót is hallani
itt-ott, s vendégeink, tudom,
gondolják, ha nem is mondják,
hogy a mi drága kis hazánk
téreiben nem épülhet
Istennek ház. De üzenem,
ingyen kaptuk e templomtelket
városunktól, s így, Istenem,
hála Néked, hogy hajlékod
felépülhet e szép parkban,
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ahol, íme, összejöttünk,
hogy letegyük alapkövét
Szent házadnak, s áldjuk neved,
Istenünk: örök szeretet!

Siófok, 1987. augusztus 15.

Megkísértés

Ősz volt…
Reggelente köd úszott már a rétjeinken, s mint tejfehér szem-
fedő borult az élettől búcsúzó millió fűszálra. Az erdeink is 
ezekben a napokban kezdtek el panaszkodni. Titokzatos, rop-
pant sóhajtások keltek a Karicsán s Barabásszeg felől, már 
zokogva ért hozzánk a szél.

Hajnalok jöttén dércsókolt volt minden. Csókjaitól reszketni 
kezdtek a falevelek, s mint eldobott, megunt szerelmesek hul-
lottak alá a teremtettség őszi temetőjébe. November vége felé 
járt az idő, s rozsdásak voltak az erdők. A határ elnéptelenült, 
s a falu élete készült közelebb húzódni a „búbosokhoz”.

Csak erre vártunk.
Egyik csípős hajnalon kocsira ültünk, s Németh István 

barlahidai igazgató-tanító kezében csattant a „korbács”. Az 
ostort hívják Göcsejben „korbácsnak”.

Nem volt rá szükség. Lovamat a pórszombati uraság méne-
séből szakítottam, s ötéves koráig nem ismert hámot. Alacsony 
termetű, izmos, zömök állat volt, de széles szügyű és erőscson-
tú vadságáról volt híres. Nem is vette meg senki. Nekem meg 
éppen a vadsága, keménysége tetszett.

Az uraság nem is akarta adni, s megvallotta őszintén, hogy 
ilyen gyehenna csikó egy sincs a hatvan között, s a lelkére 
hogyan vegye, ha éppen az ő papja töri ki vele a nyakát?

Mit használt intés, óvás, jó tanács, ha már beleszerettünk. 
Ez pedig megtörtént, mert a szemem nem tudtam levenni róla. 
Így addig-addig erőszakoskodtam, míg megkötöttük a vásárt.

„Szakértőm” Novák Ferenc volt, megyeszerte híres lovas, 
aki gyerekkora óta szinte lóháton élte le virtusos legényéletét.
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Nos, ezzel a későbbi országos hírűvé vált lóval, az Alexszal 
indultunk el templomgyűjtő körútra azon a deres és ködös, 
őszi reggelen.

A kilométerek gyorsan fogytak csattogó patái alatt.
Bejártuk vele majdnem az egész Dunántúlt.
Az épülő barlahidai templomra gyűjtögettünk akkor.
Közben télre fordult az idő. Utolért bennünket. Január jöt-

tére a hőmérőben ijesztően esni kezdett a higany. Sok időt 
töltöttünk az országutakon, de mégsem fáztunk. Szívünket 
egy ország nagy szíve melegítette, hogyan is fázhattunk volna?

Gyakran éjszaka is úton voltunk.
Nagy és igézetes volt a csend. Szerettem az éjszakai álomba 

merült világot, ami megnyugtató volt, mint az anyaöl.
Hogyan-hogyan nem, befészkelt egyik esten fejembe a gon-

dolat: kirabolhatnak bennünket. Pénzt, sok pénzt viszünk 
magunkkal, megszimatolhatják, s ebből baj lehet. Az emberek 
között vannak minden rosszra kaphatók.

Ezeket a mondatokat a sümeg–tapolcai úton mondottam el 
barátomnak, Németh Istvánnak.

Sokáig nem válaszolt, mintha szavaimat meg sem hallotta 
volna.

Csak ült a bakon, egyenesen, mint egy szálfa és magabiz-
tosan, mint a nagyerejű emberek.

S az utat figyelte. Ha ugyan lehetett még ezen az éjszakán 
útról beszélni. Látni ugyanis nem láttuk, csak a szegélyfák 
szélrázta, csupasz ágai integettek: jó irányban haladtok, csak 
menjetek bátran.

Az ég tiszta volt s tágas, fehér udvaráról ránk nézett a hold. 
Ám az is lehet, hogy nem is minket nézett, hanem a szelet 
figyelte, a szél roppant erejét, s a szél hátára felrakott miriád 
hópehely őrült táncát.

Lovunk kiizzadt, de törtetett előre. Néha le kellett szállnunk 
a könnyű bricskáról, s ilyenkor a mély hóban ugorva vette a 
jó igyekezetű állat az elé tornyosuló hóakadályokat.

Hólapátot is vittünk magunkkal, azt is használtuk. Szót-
lan volt ez a hóval való birkózás, ez a kemény harc, de végül 
megint csak az ülésen kuporogtunk.

Az „óriás” megállította a fáradt Alexet, s rövid pihenőt ja-
vasolt. Fújja ki magát a derék állat!
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S ekkor felém fordult.
– Barátom, az ördögtől tarts, de emberektől ne félj. Krisztus 

Úr katonái vagyunk, az ő ügyében járunk, nem eshet bajunk.
– Jó, jó, válaszoltam, nem félek, csak úgy eszembe jutott, mi 

történne, ha mégis megtámadnának bennünket?
Több szó nem is esett köztünk, s a mély csönd köpönyegébe 

burkolózott lélekkel vonultunk tovább…
Akkor még nem voltam apa, nem voltak gyermekeim, s így 

csak jóval később tudatosult bennem – visszaemlékezve erre 
az éjszakára –, hogy abban az órában a szívemet átjáró apai 
érzéssel gondoltam a mellettem ülő nagy göcseji gyermekre, 
Németh Istvánra, a barlahidai Óriásra.

Pedig ő volt az idősebb.
Krisztus Úr katonái vagyunk, motyogtam magamban meg-

illetődve, melengetve gondolatát, igen, azok is vagyunk, s 
megvéd bennünket bajok jöttén is a mi Urunk. A „szelíd sze-
mű” Úr Jézus.

Ennek a szép finn éneknek az első verse jutott akkor az 
eszembe, s fáradtan az álom s ébrenlét határán majdnem 
dúdolni kezdtem már a dallamát, amikor parancsoló hang 
zökkentett ki gondolataim közül.

„Állj…” Nyers volt, durva is a hang. Tisztán láttam, hogy két 
marcona alak kapja el Alex zabláját. Nem ez a kettő kiáltott, 
hanem a harmadik, aki a hátunk mögött állt a mély hóban.

Borízű, öblös hang volt, mélyről jövő.
„Állj!” Alex magállt.
A szél őrült erővel futott a táj felett, arcunkba havat dobált 

csúfondárosan, és fütyült, fütyült.
Olyan gyorsan jött mindez…
– „Leszállni!” – hangzott az újabb parancs.
Sem én nem mozdultam, sem az Óriás.
Ránéztem s ő vissza rám! Mindez csak a pillanat tört részéig 

tarthatott, de a gerincemen hideg borzongás futott keresztül.
Nem az útonállóktól féltem, hanem az Óriástól. Az a tekintet 

dermesztett meg, amit rám vetett.
Az égen telehold, alant szikrázó, végtelen fehérség, tehát 

jól láttam az arcát.
Egy gyermek arca volt, aki karácsonyfát lát. Örvendező, 

ujjongó, s láttára mégis megfagyott bennem a vér.
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Sokáig nem csodálkozhattam el új, előttem eddig ismeretlen 
lényén, mert felharsanó szava diadalmas erővel szállt már az 
útonállók felé.

– Leszállok én, le én, de várjatok meg.
Felállt a bricskában, kihámozva magát a meleg takaró közül.
Félelmetes látvány volt ez az éjszakában felmagasuló daliás 

termetű ember, ez a különben lágyszívű, csupa jóság, csupa 
szelídség nagy gyermek, ahogyan készülődött.

Szemei megtágultak, s pillantása elsötétedett. Elsötétedett, 
s mégis világított ez a tekintet, mint az egérre éhes, zsákmá-
nyát leső macskáé. Nekem úgy tetszett, szinte sárgás-zöld volt 
a fény, ami akkor a szemeiből kivillogott.

Ez az ember lélekben máris gyilkos – gondoltam.
S ekkor idegfeszítő pillanat következett.
Az Óriás felkacagott, s az ősi göcseji virtus életre törő vágya 

lobogott ebben a kacagásban.
Mintha egy őrült kacagott volna.
Halálos bizonyossággal éreztem ekkor ebben a fagyos ka-

cagásban az életkioltó halál leheletét.
Nemcsak én, a három útonálló is ezt érezhette, mert ar-

cukra döbbent csodálkozás és páni félelem ült ki, és mire az 
Óriás lehuppant a térdig érő hóba – elfutottak.

Mintha rettenetes veszedelem elől menekülnének, rohantak 
a közeli sűrű felé.

Barátom meg ott állt a fehér hóban… Roppant karjait lóbálta 
még körbe, s egyszerre csak, mint akinek szívéből kialszik 
minden életöröm, két karját leejtette és arcára kimondhatatlan 
szomorúság terült.

– Hát elmentek – mondotta.
S szavain panaszkodás, a lélek őszinte, mély sírása úszott.
Fellélegzettem.
Útnak eredtünk újra, lassan, lépésben bandukolt a ló, nem 

beszéltünk.

Somvirág (1966)
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Ma ballagott volna

Győr. Május tizedike, a „ballagás” napja.
Olyan ez a zengő életű nagyváros, mint egy két lábon futó 
virágcsokor.

Virágok mindenütt…
Virágok a feketébe, sötétkékbe öltözött tizennyolc évesek 

és ezernyi tűzpiros virág a szülők szívében nyíló öröm is.
A Baross utcán özönlik a nép. Megszínesedett az amúgy is 

változatos életű város képe. Roppant szíve felé, mintha vala-
melyik tenger deltája lenne, árad a vidék mélymedrű életvize.

Gondosan fényesített csizmák kopognak a kövezeten, s 
fekete kendős mamák, nagymamák lépkednek óvatosan a 
rengetegben.

Az izgalom tetőfokon. Bennem is. Egy óra múlva ballag a 
lányom…

Egyik eszpresszó sarkában ülök, kicsiny asztal mellett, 
bekapcsolva a várakozás nagy áramkörébe, s jól esik még 
egy fekete.

A kasszánál folyik a harc a blokkokért. A legtöbben fagy-
laltra várnak, nagy a hőség… Mellettem szőke lányka ül az 
édesanyjával. Itt adtak egymásnak találkozót. Csók, egymás 
nézése, öröm.

S milyen szép és üde ez a finomszívű kis cukor-baba.
S milyen egyszerű és kidolgozott, eres kezű az édesanyja. 

Falusi, de ebben a két életben láthatólag nem áll egymással 
szemben a két külön útú és stílusú világ. Örömük zavartalan 
és határtalan. De, mint nyári zivatarok előtt történni szokott, 
pillanatok alatt borul el felettük az ég.

Egy munkás közeledik csészéjével az asztalukhoz, és csak 
akkora helyet kér szerényen, ahová a „dupláját” leteheti.

A kislány feláll, odább tolja a székét, anyja motyóját gyor-
san a sarokba teszi, s kedves mosollyal, hellyel kínálja a most 
érkezőt.

– Tessék leülni, bácsi, elférünk – mosolyog kedvesen. A 
vendég helyet foglal, s a lányka is ezt tenné, de sóbálvánnyá 
merevíti a fájdalom.

– Édesanyám! – riad a hangocska, és a lábát nézi… Az anyja 
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is. A kékzubbonyos munkás is. Én is. Más nem. Ennyien ülünk 
a sarokba szorítottan.

Négy szempár tapad a karcsú lábra, és megértünk mindent. 
Nem kell magyarázat, pedig a kislány már a könnyeivel mondja 
anyjának: jaj, a harisnyám!

Nylon harisnya. Csúnya, háládatlan jószág. Micsoda démon 
bújt beléd, milyen fájdalom dobott a pusztulás vermébe?

Mert a harisnya már a múlté. Még ha csak felszalad volna 
rajta a szem, kis szépséghiba, megesik, de tenyérnyi széles-
ségben és vagy húsz centiméter hosszúságban egyszerűen 
szétment. A szálak ugyan összefogták még, de ez már csak 
olyan valami volt, mint az élő mozdulata, aki átöleli haldokló 
kedvese fejét, de már nem segíthet, beállt a halál.

– Hogyan ballagok ebben – suttog a rémült arcocska.
S a másik hangot is hallom, a fájdalmasat, a reménytelent, 

a megtörtet, az édesanyáét.
– Kislányom, már csak annyi pénzem van, amivel hazau-

tazom. A tehetetlenség mondata ez, a léleké, aki akarna, de 
nem tud segíteni.

Amit eddig leírtam, olyan csak, mint a mesék cukorhegye, 
amit át kell rágnia a főhősnek, hogy eljusson Tündérországba. 
Mert a történet, amit el szeretnék mondani, most kezdődik.

A munkás belenyúl a szerelőzubbony felső zsebébe, s ösz-
szegyűrt bankókat vesz elő.

Megolvassa, hat tízes. A tekintete kissé tétova, kissé zavart 
is, mintha csak latolgatná: elég lesz-e? S átnyújtja a pénzt.

– Fogja, kislány, még van idő, de siessen, vegyen magának 
másik harisnyát. Ebben nem mehet. Ezen a napon.

A lányka ráriad, s halkan, elvörösödve, a könnyei között szól:
– Köszönöm, de – nem fogadhatom el, bácsi.
Telített pillanat ez. Embertelen, iszonyú rángás fut át a mun-

kás testén. Roppant öklében megkínzottan zizeg a morzsolt 
hat tízes. S ez a mozdulat az utolsó, kemény férfierő.

– Tegye el, és menjen – vegyen harisnyát…
– Nem – hebeg a lányka. Az anyja dermedt csendből nézi 

a jelenést.
S a mellkas, mintha be akarná lélegezni most az egész 

világot, felemelkedik… aztán, mintha gyilkos tőr alattomos 
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szúrása érné, kiengedi újra a levegőt, s összeroppan ez a nagy-
darab ember. A szava halk, mintha valami elsüllyedt világ 
fájdalma zokogna benne.

– Fogadja el… a lányomnak adom… ő is ma ballagna, ha – él-
ne. Mert okos volt, és szép is, mint a csillag. De nem ballaghat 
ma szegénykém. Telitalálatot kapott a ház, ahol laktunk. Én 
akkor messzi jártam, katona voltam.

Szeme mintha megüvegesedett volna, s a két nagy, tágra 
nyílt, mozdulatlan szemgolyó sírt.

– Ma ballagott volna – suttogta még tompán, de ez a fá-
radt, fakó hang félelmetes kiáltásként zuhant rám a túlzsúfolt 
eszpresszóban.

Senki sem hallotta rajtunk kívül. S ez a felejthetetlenül 
nagy pillanat: a lányka elveszi a pénzt, s hirtelen mozdulattal 
ráhajlik a munkás kezére és – megcsókolja.

– Köszönöm, szegény bácsi…
A deresedő ember arca bíborpiros. Zavart.
– Mert… ma ballagott volna – mondja még egyszer akadoz-

va, szinte mentegetőzve, alig hallhatóan. Majd feláll, s mint 
a részegek, tántorogva lép ki az utcára.

Elment a lányka is, az édesanyja is, csak én ülök még a szűk 
kis sarki asztal mellett, mint a megigézett.

A versírást abbahagyom, a papírra vetem e pár sort, mert 
kell, hogy a világgá kiáltsam ma ezt a gondolatot: „ma balla-
gott volna”.

És azt is még, hogy a szívedben égő nagy és tiszta ember-
séget ismeretlen munkástestvérem egész népünk nevében 
köszönöm néked.

E lázas írás elkészült. Kiteszem az utolsó mondat után a 
pontot. Sietnem kell. Ballag a lányom.

Somvirág (1966)
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…Sümegi István a gondolatait nem öltöztette
kegyes ruhába, ám őszintén beszélt,

és verseiben is az Istent kereste –
ahogyan egy lelkész költőhöz illik.”

(D. Keveházi László)1

Sümegi István 1912. március 7-én született Sopronban. Nagy-
szülei még szegény sorsú gazdálkodók voltak. Szülei faluról 
kerültek a városba, s szorgalmas, takarékos emberként az volt 
minden vágyuk, hogy becsületes munkával minél jobb körül-
ményeket biztosítsanak családjuknak. Édesapja rendőr volt, 
felügyelő-helyettes. Anyjáról önéletrajzában így írt 1956-ban: 
„Az a lélek volt ő, s ma sem más, aki, akármennyi dolga, baja 
is volt a földiekkel, talán egy pillanatra sem feledkezett meg a 
Mennyei Atya dolgairól sem. Élőn hívő, imádkozó, bibliás, bol-
dogan éneklő gyermeke Istennek. Korán megsejtettem, hogy az 
lenne élete legnagyobb öröme, ha engem is Isten tulajdonába 
adhatna. Nem is csupán úgy, mint aki szintén gyermeke Isten-
nek, hanem szolgája is.”2 Az én anyám és az Édesapám című 
versekben meleg szavakkal állít emléket szeretett szüleinek.

Gyermek- és ifjúkorában természetes volt számára, hogy – 
hat évvel fiatalabb József öccsével együtt – részt kell vennie a 
törekvő szülők családi gazdálkodásában, a Lőverekben bérelt 
kert művelésében, a megtermelt termények piaci értékesíté-
sében, sőt az állatok gondozásában is. Egy életre megtanulta, 
„hogyan kell szívesen, örömmel dolgozni, kifáradni.”3

Iskolai tanulmányai is szülővárosához kötik. Sopronban 
végezte a négy elemit, a líceumot és a teológiát is. Lelkésszé 
Kapi Béla püspök avatta Székesfehérváron, 1934. július 22-én.

Első szolgálati helye is a hűség városához kapcsolódik. A 

 1 D. Keveházi László: Egy költő lelkészünk. In: Evangélikus Élet, 2012. 
március 18.)
 2 Sümegi István: Önéletrajz (1956. április 16.) 
 3 Uo.

kettos.indd   93 2014.05.23.   15:18:30



Kettős elhivatottsággal

94

tanév elején megnyílt Líceumi Diákotthon első nevelőlelkésze 
lett egy tanévre szóló kinevezéssel. A gyülekezeti munkával 
Kaposváron ismerkedett meg 1935. július 1-je és 1936. nov-
ember 30-a között.

Szentantalfa volt a következő szolgálati helye. Élete legje-
lentősebb eseményei ehhez a kis Balaton-felvidéki – akkor még 
Zala megyéhez tartozó – faluhoz fűzik. Csupán egy hónapig 
tartó segédlelkészi státus után helyettes lelkészi megbízást 
kapott, majd három hét múlva a gyülekezet parókus lelkészé-
nek választotta. Szentantalfán alapított családot. Ide hozta 
Sopronból ifjú feleségét, Horváth Annát – az Anikámnak versek 
(1937) ihletőjét –, s itt cseperedett fel két idősebb fia: István 
(1938) és Pál (1940).

A kis gyülekezetben végzett békés munkálkodást a há-
ború szakította meg. Tartalékos katonaként tábori lelkészi 
szolgálatra kellett bevonulnia 1942 márciusában. Áprilisban 
már az orosz harctérre vezényelték ezredét. Felejthetetlenül 
gyötrelmes, tengernyi szenvedéssel és megpróbáltatással já-
ró esztendő után 1943. április 30-án szerelt le, és tért vissza 
családjához, híveihez. Tábori lelkészi szolgálatáért Signum 
Laudis katonai érdemérmet kapott.

Őszinte kapcsolat alakult ki a gyülekezet és fiatal lelkésze 
között. Közel nyolcévi szolgálat után mégis engedett a nagy 
múltú kővágóörsi gyülekezet meghívásának, és 1944. szept-
ember 1-jén az ő lelkipásztoruk lett.

A háború előtt még gazdag kővágóörsi gyülekezet a társa-
dalmi változások következtében hamarosan szegénnyé vált. 
Sorsában osztozott lelkésze is. A harmadik fiának, Péternek 
megszületésével (1947) öttagúra nőtt család számára jól jött 
az apa gyermekkorában megszerzett kert- és szőlőművelési 
ismerete, valamint a fizikai munka iránti tisztelete és szerete-
te. Örömmel tudta végezni a megélhetéshez szükséges nehéz, 
kétkezi munkát is.

Az anyagyülekezeten kívül a balatonszepezdi filiát, a rév-
fülöpi fiókegyházat, valamint több szórványfalu evangéliku-
sait pásztorolta. Szolgálatát nagy igyekezettel végezte, és a 
lelkigondozás mellett egy hosszúra nyúlt templomépítést is 
felügyelt. Az akkori viszonyok mellett közel két évtized kellett 
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ahhoz, hogy a révfülöpi templom az alapkő elhelyezésétől 
(1948) eljusson a felszentelésig (1967).4

Több cikluson át vállalt megbízatást az egyházmegye – 
1952-ig zalai, majd veszprémi – tisztikarában. Harminchárom 
évig volt Kővágóörs lelkésze. Ebből az utolsó három évben 
nyugdíjasként pásztorolta a környék evangélikusait. Szolgála-
tában felesége – aki a gyülekezet kántora is volt – mindvégig 
hűséges társként állt mellette.

A pihenés kezdeti éveit Révfülöpön (1977–1986) töltötte, 
majd Pál fia közelébe, Zalaegerszegre költözött. A bibliaórák 
és az istentiszteletek állandó látogatója volt. Betegsége miatt 
nem szolgált a zalaegerszegi szószékről, mégis prédikált, mert 
– ahogy Balogh András lelkész temetési igehirdetésében el-
hangzott – „prédikált az élete! Mert, ha egy idős, szolgálatában 
hűséges lelkész le tud ülni alázattal, igeéhesen – és a kolléga 
iránti őszinte szeretettel – egy nála sokkal fiatalabb lelkész 
szószéke alá, akkor… prédikál…” Zalaegerszegen hunyt el 
1991. szeptember 4-én.5

 4 A reformációtól – napjainkig, 815. o. 
 5 Temetése 1991. szeptember 15-én volt Zalaegerszegen, az Új Temetőben. 
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Irodalmi munkái főképp az 1930-as években és az 1940-es 
évek elején születtek. Abban az időben több versét, cikkét, 
novelláját és harctéri emlékezését közölte a Harangszó és az 
Új Harangszó.

Költeményeit Nem kell babér címen örökösei adták ki 
2008-ban.6 A verseit összefoglaló kötet címválasztása találó: 
nem vágyott babérra, nem akart költő lenni, de őszinte érzé-
seinek hangsúlyozottabb kifejezéséhez az irodalom eszközeit 
is felhasználta. Alázattal, tisztelettel és szeretettel szólt sze-
relméhez, családjához és Istenéhez.

A képzőművészet sem volt idegen tőle. Családi, rokoni körben 
fellelhető grafikái és festményei jó adottságairól tanúskodnak.7

Sümegi István az Úr elhívatott szolgája és talentumokkal 
megáldott lantosa volt.8

 6 Sümegi István: Nem kell babér! Magánkiadás, Zalaegerszeg, 2008. 
Verseit e kötetből idézzük, és csak ott jelöljük a forrást, ahol a vers írá-
sának, megjelenésének egyéb körülményei is ismertek.
 7 Értékes történelmi emlékként őrzi a család azt a 80 oldalas cserkész-
naplót is, amelyet 1934-ben – nevelőlelkész korában – líceumi cserkész-
titkárként vezetett és rajzaival illusztrált.
 8 Az adatok gyűjtésében a lelkész fia, Sümegi Pál volt segítségemre.
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Az én anyám

Az én anyám nem az az asszony,
akiről sokat beszélni lehet.
Nem szépségkirálynő, kacagó kikelet.
Nem fűz gyémántot szürke hajába,
nem jár nyomába a hír, a fáma.
Nincsen ragyogó pletykaszalonja,
ahova s honnan halomba hordja
részeg vendégek borgőzös szája –
a gyűlöletet.
Az én anyám egyszerű asszony,
beszélni róla nem sokat lehet.
Az arca ráncolt, a haja szürke.
Fekete magyar szántáson szülte
az egyszerűség.
Egyszerű, szegény asszony az anyám.
Beszélni róla nem sokat lehet –
de mégsem oly lélek, hogy könnyű szerrel
megértsék titkát, örömét, könnyét
sablont hajhászó lusta emberek.
Ha nem tudnám, hogy oly nagyon szeret,
tán’ én se’ érteném.
Nem érteném, hogy törött testében
oly kemény lélek, oly lélek éljen,
mely talán egyszer – a sír tövében
szembe száll önnön Teremtőjével,
s kivívja ott a nagy diadalukat,
hogy örökké csak velem maradhat
lelke lelkével.

Szent Szeretetével…

Az én anyám nem az az asszony,
akiről sokat beszélni lehet,
de nem is olyan, hogy könnyű szerrel
megértsék titkát, örömét, könnyét
sablont szaglászó kurta emberek…
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Édesapám

Egyszerű ember az édesapám.
Bölcsője ott ringott lenn
a kanyargó Répce fűzes jobb partján.
Ott járt iskolába.
Ott tanították írás-olvasásra.
Ott tanult dalolni a pacsirtától,
imádkozni a harangvirágtól.
A földet szeretni,
s hogy arasson, életet vetni,
ott tanították dolgos emberek,
akkor még élők, ma már nincsenek…

Ifjú volt még,
mikor a város őt is elkapta.
Mögötte maradt a Répce jobb partja.
Őrizője lett a védteleneknek,
rótta a kövét utcák s tereknek.
Vigyázója lett a halk éjszakáknak,
mikor az árnyak
gyilkolni járnak,
mikor a tolvaj rabolni surran,
és bűncsók csattan sötét kapukban.

Azután egyszer kinyílt a szíve:
életpárja tűnt a szemeibe.
Erősek voltak akkor még, szépek,
nem ismerték a szegénységet:
boldogok voltak,
gazdagok voltak.

Múltak az évek.
Jöttek a harcok és szenvedések.
Jöttek a barázdák, a fehér hajszálak,
s erejét megtörték édesapámnak.
Az ifjúságát elrabolták,
ajkán elölték a régi nótát.
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Betegeskedik és nehéz a lába,
meghasadott az imádkozása…

Mégis csak járja az utcák hosszát,
állja esőben-hóban a posztját.
Kenyérre vár a ház népe:
kell a kenyérre az állam bére.
Állja a posztját esőben-hóban,
s csak néha jár lenn látogatóban
lelke szárnyán, a Répce mentén…
Eszébe jut egy régi nóta:
eldúdolja,
s úgy hiszi, a posztját ott lenn
állja a Répce fűzes jobb partján,
egy fehér kis falu alján…

Jó éjszakát

Nincs ma gondolatom.
Nincsen egy eszmém,
hogy könnyű tollal
papírra vetném.

Fáradt testem-lelkem.
Aludni vágyom:
Rólad álmodozni,
kicsi Virágom.

Lehajtom fejemet
Terólad álmodni,
de lehunynom szemem
nem enged valami.

Imádkoznom kell még!
Kezemet imára
zárom, s imádkozom
gyerekké válva.
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Imádkozom előbb
Apámért, Anyámért
Érted, kicsi lány,
és minden emberért,

akiket szeretek,
s kik engem szeretnek,
aztán – jó éjszakát
mondok mindeneknek,

jó éjszakát mondok
Tenéked szintén,
… jó éjt, szép Kicsikém!

Enyém vagy

Enyém vagy! E két szó
mennyit, mennyit jelent!
E két szó lelkemnek
új megváltó-kereszt…
Éltem sötét egén
új isteni „legyen”…
Hozsánna riongás
völgyön, halmon, hegyen…
Krisztus Urunknak
csókja homlokomon…
Áldás, üdvösség – boldogító álom –

Enyém vagy! … S enyém lész!
Krisztus – tudom – szeret,
nem hagyja elejtnem
kezemből kis kezed…
Nem hagyja… , de lelkünk
még szorosabbra fonja
s áldva, ím’ felettünk
kiterjesztett karja:
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„Mit én egybefontam,
ember fel nem bontja!”

Dávid

Mit bánom én, csapjatok le rám,
Éhes szemű, fekete madarak!
Mit bánom én – veszett viharok,
cibáljátok, tépjétek hajamat!

Jöjj csak reám, vad filiszteus,
jöjjetek csak, barbár Góliátok –
– Dávid vagyok. Lelkemben Isten,
kezemben az Ige – én megállok!

S mint Dávidnak ajkán zsoltár,
önfeledten dal fakad lantomon,
táncoljon bár körülöttem a sátán:
őrhelyem és dalom el nem hagyom!

Az Út, az Igazság és az Élet

Testvér!
Ha hontalan vagy, mert kivert a békesség
csendes hajlékából a mostoha élet,
s hiába kémleled az éji messzeséget,
csak nem tudod – honnan hova visz az utad:
ím, – szembejő veled – kövessed az Urat!
Ő az egyetlen Út.

Testvér!
Ha megcsalt minden, mit szépnek, jónak hittél –
ha megtiporták lelked tisztaságát –
ha a hazugság-vásárán visz az utad át –
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ne hidd, hogy védője nincsen az ügyednek:
az Írás üzen a megcsüggedetteknek:
Krisztus az Igazság!

Testvér!
Ha úgy éreznéd, hogy nincs keresnivalód
ezen a világon többé semmi-semmi,
és úgy szeretnél – örökre – megpihenni
és nem érezni, hogy fáj a kín, a bánat –
Testvér! Higgy a Krisztus teremtő szavának!
Ő maga az Élet!

Zsoltár

Jártam már én is üszkös romokon.
Tátotta száját rám is a pokol.
Futottam sírva éhen és szomjan:
nem tudtam hova, nem tudtam honnan.

Hajtott a sátán vízmosásokon.
Lidérc csalt végig szennyes lápokon.
Fekete szörnyek jöttek ellenem:
megosztozkodni szívem-lelkemen.

Elhagyott rokon, barát és testvér.
El béke-pohár és élet-kenyér.
Féltem: az ég is bizony rám szakad,
s eldőlök egyszer a teher alatt.

De aztán eljött csendben az óra,
s mennyei kéz vont le nyugovóra.
Hogy kinek hisznek – azóta tudom:
Hozsánna! Néked, Uram, Krisztusom!

Harangszó, 1935. február 10., Nem kell babér (2008)
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Az igazi csend

Más a csend, mint amit róla
költők szépen kitalálnak.
Más, mint ábrándoknak csendje,
szitálása holdsugárnak,
amikor tündérek kelnek
és pillangókat kergetnek,
mint mikor álmok vajúdnak,
és csak néha vág a csendbe
késő éji sikoltása
egy-egy eltévedt vadlúdnak.

Más a csend. Tetemrehívás
bűnmérgezett lélek fölött,
mely él, mégis nap mint nap
megtörik a bűnök között.
Az a csend, mely hideg ujját
húzza-húzza a lelken át,
s bűnök kelnek érintésén.
Parancsolat-megszegések,
napi vétkek
serkennek a lélek mélyén.

Mikor a tetemre hívó
csendben – halkan elédbe áll,
égő szemmel vesédbe néz,
és jaj, nem szól, csak néz, csak áll…
…Ez a csend! – melyet már nem bír
hallgatni a lelked, mert kín,
és feltör a kínod könnye,
szíved keserves sírása:
Uram Krisztus! Ne törj össze!…

Ez a csönd a lélek csöndje…

1935. január, Nem kell babér (2008)
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Elég neked az én kegyelmem

2Kor 12,9

Kértem az Istent: hallgatna meg.
Összetett kézzel sírva könyörögtem:
Felséges Isten! Ki Úr vagy fölöttem,
mert szolgád vagyok: féregnyi féreg…
Te, ki teremtéd a Mindenséget,
s alkottál füvet, fát s virágot,
de be nem fogadnak végtelen világok…
Te, ki benne élsz Jelenben és Múltban,
és nincsen titkod a Jövendőkben…
Te, kiről egyszer úgy tanultam,
hogy mindent tudsz, mert minden a Tiéd:

Ne tedd tovább is próbára hitét
kicsiny hitű Te gyermekednek…
De, Uram, végre: jelentsd meg terved,
mi célod velem és merre a célom?
Szent akaratod, jaj, mondd hová űz?
Ki bennem élsz, mint lángban a tűz,
Uram, Te tudod, de nem tudom én,
és hiába vájom szemem az éjbe
töprengések örök bús telén…:
– semmit sem tudok, semmit sem látok,
és télre tavaszt – jaj  – hiába várok…
Tenger az utam. Rohan a gályám
úttalan úton, féktelen pályán:
hova – nem tudom. Hiába tárom
révpartok felé csüggeteg lelkem:
titok mögöttem, fölöttem, előttem.

Van-e egyáltalán part, hol kikössek?
Uram, csak féreg vagyok előtted,
és nem leszek más, csak megint féreg,
és aztán semmi többet nem kérdek,
ha elárulod – nézd, hogy sír a lelkem:
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Uram, Felséges: mi célod velem?…
Így imádkoztam, és szólott az Isten:
„Elég tenéked az én kegyelmem…”

Kaposvár, 1935., Nem kell babér (2008)

Istennel a fronton

Mikor már nagyon haza vágyakoztam,
repülve szállván túl a Kárpátokban,
sietve, sebesen és örömkönnyet sírva,
amikor csüggedten hajlik rá a fejem
a megíratlan, gyűrt levélpapírra,
– mert nehéz megírni, hogy minden hiába: –
hitvesem, jó anyám, apám s két kisfiam
még nagyon sokáig nem zárhat karjába,
– akkor olyan áldás leborulni némán,
s égbe nézni át felhők hasadékán,
imádkozni csendben, keresve az Istent,
és jó szívére hagyni mindent, mindent,
családot és otthont, boldog viszontlátást,
új békességet, soha el nem múlást.

Amint remegve vergődik a lelkem,
minden nap rám támadt veszedelmekben,
mikor zúg a gránát, csupa véres halál,
– dörren a bomba és a puskagolyó –
nem tudom, Istenem, el mikor talál…
Amint sikoltva sír bennem az élet,
mert ifjú vagyok, és meghalni félek,
mert száz vágyam és tervem ezernyi,
s szeretnék még kicsit boldognak lenni
azok között, akik hazavárnak,
s talán soha többé viszont nem látnak.
Akkor csak Tehozzád térek megint, Uram:
Te szabtad meg, hová vezessen utam;
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a Te végzésed mind, mi esik velem,
s készen van mindig Nálad a kegyelem.
Olyan jó rábízni szívedre sorsomat,
s elfogadni csendben akaratodat,
rettegés, remegés nélkül fogni kezed,
nem félni többé és bátran menni Veled.
Menni fénylő szemmel, kemény léptű lábbal,
s Tied maradni életben, halálban…

Otthoni látogatás

Valahol a Balatonnak
vadvirágos csendes partján
van egy falu, akáclombos,
Isten-félő népű, dolgos.
Szüntelenül oda vágyom,
ott van tanyám, kis családom.

Oda szállok gondolatban.
Rám köszöntnek a sirályok,
mosolyogva ölel körül
az udvar és körös-körül
minden bokor, fák virágok.
A kicsi kapun bekiáltok:

Édes kincsem! Kicsi Párom!
Két fiacskám! Jöjjetek csak!
Köd előttem, köd utánam,
szökve, futva ide szálltam,
s aztán megyek megint újra
idegenbe, hosszú útra.

Csak a szavatokat halljam,
A szívetek dobbanását,
Csak az arcotokat lássam,
egyetlenegy pillantással,
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s körülmegyek kis tanyámon,
a tornácon, hűs szobákon.

Aztán megyek megint újra,
várnak vissza idegenbe
messze-messze véres tájra,
harcra, vészre, vérhullásra.
Elbúcsúzom. Kapu zárul,
s egy könny hull le szempillámrul.

Oroszország, 1942. május 27.,
Nem kell babér (2008)

Éjszakai őrségen

Néma, csendes az éjszaka köröttem,
és tétlen hallgat a nagy rónaság.
Szelíd szellő suhan a fák felett,
tücsök cirpeli egyhangú dalát.

Alszik a tábor. A tündér-álom
lábujjhegyen jár a sátrak között,
millió csillag reszket az égen,
s Isten vigyáz a csillagok fölött.

Állok a vártán. Kezemben fegyver.
Imádság buzog a lelkem mélyén.
Oly kicsiny vagyok, veszendő senki
itt az orosz föld végtelenségén.

Imádság buzog a lelkem mélyén,
és megtelik már könnyel két szemem,
arra van, arra az én szép hazám,
látom-e egyszer még, édes Istenem?
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Oly kicsiny vagyok, oly gyarló senki,
száz halál les rám és ezer veszély.
Ágyúdörgéssel ébred a reggel,
és sötét felhőkkel terhes az éj.

Ma még itt állok, kezemben fegyver,
de ki tudja, jaj, lesz-e még holnap?
Nem vár-e hideg, fekete árnya
egy gyászos, szomorú, rút elmúlásnak.

Nyugat felé néz könnyes két szemem,
s míg csendben, némán pihen a tábor,
Állok e poszton s a fegyverszíjon
kezemet csendes imára zárom.

Oroszország, 1942. június 20.,
Nem kell babér (2008)

Töredékek egy oroszországi naplóból

A csodatevő Krisztus közöttünk jár.
…Tegnap megint künn jártunk a vonalbeli legénységnél. Saj-
nos, a megelőző vasárnapon csak itt, a falunkban tartottam 
istentiszteletet, mert ott kint bizony veszedelmesen fellángol-
tak a harcok, a muszka éppen vasárnapot találta alkalmasnak 
arra, hogy – szerencsére csúfos kudarcba fúlt – támadásait 
megindítsa. Tegnap azonban már újra csend volt, csak ritkán 
dörrent fel, mint még ma is, egy-egy ágyú. De nem zavarta 
istentiszteletünket, úgy fogadtuk dübörgő hangját, mint or-
gonaszót, amely csak buzgólkodásunkat mélyíti el.

Istentisztelet után sokat beszélgettem a bajtársakkal, szo-
morúan emlékeztünk meg az elesett testvérekről, az eltűn-
tekről és sebesültekről. Aztán beszélgettünk a kegyelemről, 
amely ezekben a komoly napokban olyan csodálatosan meg-
nyilatkozott nem is egy, de száz és száz esetben. Egyik testvér 
halkan, alázatos szóval jegyezte meg: Bizony én is tudom, hogy 
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itt járt közöttünk a csodatevő Krisztus. Ha nem járt volna itt, 
most nem ötvenen vagy hatvanan, de talán ketten sem lettünk 
volna itt ezen a mai istentiszteleten.

És elmesélte élményét, és utána sorban a többiek közül 
sokan szinte ugyanazon lélekkel tettek bizonyságot Krisztus-
ról. Szinte türelmetlenül várták, hogy a másik elhallgasson, 
s aztán ők is szóhoz jussanak.

Az első így beszélt:
– Még a múlt vasárnap történt, a támadás megindulásakor. 

Éppen riasztottak bennünket, hogy kivonuljunk az állásokba, 
már felkészülten vártunk az indulásra. Egyelőre azonban még 
csak készenlétben maradtunk. Beszélgettünk egy kis pad 
körül. Én meg két bajtárs leültünk a padra, a többiek körü-
löttünk. Tanakodtunk a jövendő események felöl, figyeltük az 
ellenséges ágyú tüzének becsapódásait. Boldogan ujjongtam 
fel, amikor elhúzott felettünk saját tüzérségünk egy-egy sivító, 
fütyülő lövedéke. Kezemben volt a golyószóróm, azt vizsgál-
tam, tisztogattam is. Egyszerre egészen váratlanul lezúgott 
egy akna, közvetlenül oda a pad elé, a mi csoportunk kellős 
közepébe. Elgondolhatja, lelkész úr, mennyire megijedtünk, 
vagy talán arra sem volt időnk, csak a következő pillanatban 
fehéredtünk el valamennyien, és hűlt meg bennünk a vér is. 
Én hanyatt estem a padon, a golyószóró kihullott a kezemből, 
a többiek jobbra-balra tántorogtak, mint akik többet ittak a 
kelleténél. S amikor kicsit magunkhoz tértünk, akkor álla-
pítottuk meg reszkető lélekkel a csodát: senki nem sebesült 
meg közülünk. Az akna túl mélyre vágott a felázott talajban, 
egyenesen felfelé szórta szilánkjait.

Egyetlen szilánk csapódott csak énfelém, az is a golyószó-
rómat találta, tönkre is tette, de nekem magamnak semmi 
bajom nem esett azon kívül, hogy a szilánk, meg a légnyomás 
hanyatt vágott. Hát nem csoda? Én mindig arra gondolok, 
hogy Krisztus is ott volt közöttünk. Különben talán egy sem 
maradt volna meg közülünk, pedig voltunk vagy tizenketten, 
mint az apostolok.

– Ott van most is a kis tölcsér, amit az akna vágott. Lemér-
tük a padtól a távolságát: egy méter és hatvan centire van 
mindössze tőle. Tessék jönni, nézze meg lelkész úr is!
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Rábólintottak a többiek is, valóban úgy volt. Nem tett hozzá 
egy szót sem a cimbora, ami nem igaz. Én magam is láttam 
a tölcsért. Valóban csak csodával lehet magyarázni azt, ami 
ott, körülötte történt. Leültem a padra, a bajtársak meséltek 
tovább. Láttam rajtuk, jól esik nekik a szó, hallgattam figyel-
mesen.

Hallgattam, bizony újra, meg újra magam is csodálkozva… 
Ha mind leírnám, amit hallottam, betelnék az amúgy is gyor-
san telő naplóm.

Oroszország, 1942 augusztusa; Harangszó, 1942. augusztus 23.
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„Óh, áldott kötelesség! Szívem
Véreként lüktetsz és tanácsolsz.

Csodálatos, ahogyan vádolsz,
Mialatt csendben növeled hitem.”

(Sárkány András Tibor)1

Sárkány András Tibor 1916. szeptember 16-án született Buda-
pesten. Apja, Sárkány (Brusznyitzky) Pál iskolaigazgató volt 
Kecskeméten. Édesanyja, Nagy Emma református lelkészi 
családból származott. Gyermekéveit Kecskeméten töltötte két 
korán elhunyt leánytestvérét követő bátyja és húga testvéri 
közösségében.

A kecskeméti Gróf Tisza István Református Reálgimnázium-
ban érettségizett. A teológiát Sopronban végezte apai nagy-
szülei lelki-anyagi támogatásával. Raffay Sándor püspök avatta 
lelkésszé 1938. február 9-én a budapesti Deák téri templomban.

Az alföldi Szentetornyán, Szentesen és Tiszaföldváron volt 
segédlelkész, majd 1942. november 1-jétől 1946. március 18-ig 
tábori lelkészként szolgált különböző állomáshelyeken, közöt-
tük orosz harctereken is.

Az orosz frontról hazatérve Szegedre, majd Újvidékre ve-
zényelték katonakórházi lelkészi szolgálatra. Itt ismerkedett 
meg Runity Ivánkával, akivel Kecskeméten 1944 márciusá-
ban házasságot kötöttek. A lelkész-főhadnagy a visszavonuló 
csapatokkal és ifjú hitvesével Németországba került. A ba-
jorországi Ingolstadtban – harci viszonyok, bombatámadások 
közepette – született Krisztina lánya 1944 decemberében. A 
család – sok megpróbáltatást átélve – a háború befejezése 
után, 1946 tavaszán visszatért Kecskemétre, a bizonytalan-
ba. Ott – idegen lakásban kapott szálláshelyen – született 
meg András fiúk 1946 májusában, mert a szülői ház szovjet 
katonák lakhelye volt.

 1 Sárkány András Tibor: Áldott kötelesség (részlet). Kézirat.
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A tábori lelkészség megszűnése után segédlelkész lett Kis-
kőrösön, majd 1948. február 1-jétől parókus lelkész Őriszent-
péteren.

Öt évet (1948–1953) töltött a vasfüggöny melletti határsáv-
ban, a kitelepítések miatt egyre fogyó gyülekezetben. Az Őrség 
vándoraként járta a falvakat, mert gyülekezetét a helyben lakó 
híveken kívül tizenegy szórványfalu evangélikusai alkották. 
Isten segítségével megoldhatatlannak látszó feladatokon jutott 
túl ezekben a nehéz években. Az akkori társadalmi viszonyok 
vallásellenessége ugyanis még az általánosan ismertnél is 
erősebben érvényesült a hármas határ közelében élő, hitüket 
nyíltan megvalló hívekkel szemben. Különösen egy szerb szár-
mazású papfeleséget nem néztek jó szemmel a jugoszláv határ 
mellett. Befelé fordulással, a jó szándékú emberek egymásba 
kapaszkodásával lehetett ezt az időszakot túlélni.

Az őrségi faluból 1953 februárjában a Veszprém megyei 
Kerta gyülekezete hívta meg lelkészéül, feleségét pedig kán-
torának választotta. A komfortosabb körülmények nemcsak 
a családjának biztosítottak a korábbiaknál jobb feltételeket, 
hanem a gyülekezetben végzett szolgálata számára is. Az itt 
töltött tizenhat esztendő alatt (1953–1969) a lelki építkezésen 
túl a kiskamondi filia düledező temploma helyett új, világos 
lelki otthont építtetett 1967-ben.

A Kertán töltött évek során szabadabbá, kiteljesedettebbé 
váltak emberi kapcsolatai. A dimbes-dombos Őrség után a 
Kisalföld pereme, az itteni táj kissé „hazatérést” jelentett az 
Alföldön nevelkedett lelkész számára. Ám nagyobb hatást 
mégis a Dunántúlt jellemző tájjegyek gyakoroltak rá. Élmény-
világa gazdagodott, s ez irodalmi munkáiban is megmutatko-
zott. Már ifjú korában is tollforgató volt, de költői munkássága 
élete delén, Kertán fordult a legtermékenyebbre. Családi, 
alkalmi, elmélkedő és tájversei mellett jelentős helyen szere-
pelnek istenkereső és a papi szolgálatról írt versei, valamint 
prédikációi és imádságai. Már nemcsak magának írt. Egyre 
többször jelentek meg nyilvánosan is alkotásai. Sokat publikált 
az Evangélikus Életben, és írásai olvashatók voltak a korabeli 
Evangélikus naptárakban és a Lelkipásztorban is.

Pusztaszentlászló volt utolsó szolgálati helye (1969–1981). A 
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kis zalai falu – „a festői szépségű zalai táj egyik gyöngyszeme” 
– részben helyi adottsága, részben a társadalmi viszonyokban 
bekövetkezett változások eredményeként – minden korábbinál 
magasabb életminőséget nyújtott számára.2 Onnan alapítottak 
családot gyermekei, amíg ő békésen készült a nyugdíjas évek-
re, a csendes pihenésre. Házat is épített a templom közelében. 
De az Úr másképpen rendelkezett: 1980 karácsonyán magához 
szólította 38 éven át hűséges társát, szeretett feleségét. Egye-
dül maradt. Kereste a helyét, s 1981-ben, 43 évi szolgálat után 
nyugállományba vonult. Hátralévő éveit Pécsett töltötte máso-
dik feleségével 1990. november 12-én bekövetkezett haláláig.

Versei, prózai írásai és fordításai nyomtatásban az Evangélikus 
Életen, az Evangélikus naptáron és a Lelkipásztoron kívül a 
Somvirágban, az evangélikus lelkészek szépírásaiból 1966-ban 
megjelentetett – finn és német nyelven is kiadott – gyűjtemé-
nyes kiadványban olvashatók. Írásai ma is élményt nyújtanak 
az olvasónak gondolati gazdagságukkal és változatos formai 
megoldásaikkal.

Kéziratban maradt írásait vaskos családi gyűjtemény őrzi 
nemrég elhunyt lánya, Fürjesné Sárkány Krisztina gondos 
összeállításában.3 Tőle származik az alábbi idézet: „Élete és 
szolgálata nehéz gondjait hittel hordozta, és mindig tudott 
szépet álmodni.”

 2 Sárkány András Tibor: Egy falusi gyülekezet. In: Evangélikus Élet, 1971. 
 3 Az életrajz a lelkész leánya, Fürjesné Sárkány Krisztina feljegyzése 
és fia, András közlése alapján készült. 
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A gondolat dicsérete

A gondolat jobb, mint a szó,
Rugalmasabb, hajlítható,
Pehelykönnyű lágy fuvallat,
Vitorlája vágy, sugallat,
Tisztító tűz, mely felhevít,
Magasba-mélyre elrepít,
S ameddig magamba zárom,
A legőszintébb barátom.
Sokfelé kísért, megejtő,
Rosszat-jót egyaránt sejtő,
De mindig simább felület
A szónál, mely torz vetület.
Az igazságot nem lehet
Sztaniolba csomagolni!
Pedig úgy vagyunk emberek,
Ha tudunk igazat szólni!
Úgy beszélni, ahogy érzek,
Nem könnyű, vallani félek!
Bár simítnák el a ráncot
A szavakkal való táncok,
De elmélyítik – jól tudom!
Ezért jobb, ha meggondolom,
S csak azután kezdek szólni,
Szeretettel adagolni!

Evangélikus Élet, 1971. június 27.
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Hűség

Rejtekében a köntörfalaknak
Ne ajnározz féltőn magadnak!
A szívedet oda kell adni
Valakit vele átkarolva,
S önzetlenül lemondva róla…
– Másképpen nem tudsz hű maradni,
Ha önként, s nem kényszerből adtad
Ajándékaid, szép szavaknak
Virágcsokrát, fénylő mosolyát.
Áldozol velük önfeledten,
S míg szíved lüktet át e tetten,
Meg van vetve égi nyoszolyád!
Akkor is, ha csalódnál benne,
Akkor is, hogyha hűtlen lenne
Az a másik, s volna száz okod…
Szeresd legalább ezt a hármat:
Gyermeket, szülőt, házastársat…
– Még akkor is, amikor vádolod!
Ha majd keserű lesz az édes,
S feszülnének közétek éles
Elidegenítő part-falak…
A magad szemének se higgyél,
Oltalmazd, kíméld, mentsd, amíg él.
– A szeretet akkor nagy, ha vak!
Mondjanak reá mások átkot,
Te csak mellette fogjál pártot
Megbocsátón, mindent feledve…
Inkább átokká légy te érte,
(Ahogyan Pál is esdve kérte)
– De lelkét, egy lelket megmentve!

Evangélikus Élet, 1971. július 4.
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Barátom a csend

Derék, jó barátom a Csend.
Találkozni vele egyre nehezebb,
Bárhol keresem idelent.

Amikor kellettem neki
Régen – elkergettem durván!
Most meg keresem, s mégis keveset
Szorít számomra magából.
– Nem lehet kényszeríteni! –
S ha nagyon unszolom, kérem,
Hányszor elutasít kurtán,
Vagy megbántott hangon szól rám.

Van úgy, hogy szégyenít, s cinkosan rám nevet,
Felhúz egy zsilipet, s szélesen hömpölyget
Régen eltemetett fájó emlékeket.

Akkor legjobb a Csend, mikor ő is hallgat,
Nagyot nyel, s néma lesz, úgyhogy szinte altat.
Miként a dajka – vár, s ha szól is keveset,
Nincs vádoló szava, s nem éjszakahűvös,
Csak sima, és nem jajgat, nem zűrös,
Nem vacog tőle a lelkiismeret.
Lét és mégis nem Lét,
Termékeny ígéret.
Elvetett mag csendjét
Átringató élet,
S nem halottnyoszolya – koporsó!

Milyen pihentető ilyen csendben lenni,
Behúzódni néma percek pitvarába,
S a hallgatás aranyos cseppjeit keresni,
Szedegetni tikkadt szívünk poharába,
És csendes széllel vitorlázni a MÁ-ba
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Bíztató partok felé, és nem hiába
Reménykedni!

1963. november 30.

Két nap között

Csendben nézek a mutatóra,
Amint éjfelet üt az óra.
Két nap között múló pillanat,
S bennem e pillanatba zárva
Tétováz egy gondolat – árva –
Késő van! Vagy talán túl korán?
Bágyadt csend szitál az éjszakán
Míg a szót szövöm és morzsolom,
Időmet őrli a perc-malom.
De nincs késő! Újra kezdhetem!
Hisz új hajnal vár, új kegyelem,
Új remények, új elindulás,
Tettre serkentő új bíztatás.
Javíthatok elrontottakon,
S elmulasztott sok-sok alkalom
Kínálja új ölét-örömét.
Valósuló tervek gyönyörét
Eredményekben átélhetem.
S még gombolyíthatom életem
Fonalát… mert nincs okom félni,
Ha célom ez: Másokért élni!

Evangélikus Élet, 1964. március 22.

kettos.indd   119 2014.05.23.   15:18:31



Kettős elhivatottsággal

120

Szeress a vér színe szerint

Minden embernek joga van élni
– akár sárga, fehér vagy fekete –
De úgy, hogy soha ne kelljen félni!
Bár színe más – de élet remeke!!

A fajtajelleg, a rassz, a szín
Aggaszt, hogy fekete, sárga, fehér?!
Földünk közös lakása arra int:
Az élet egyformán kapott kenyér!

A faj nem váltja meg a világot,
Se font, se dollár, se márka!
Viszályt vet, vért ont s gyűlöletlángot!
A Mammon gyilkos, mégis oly gyáva!

Oh, nem! Nem lehet megváltó a szín!
Inkább a tiszta szív és a lélek!
A gyűlölettől csak egy nő: a kín,
Fájdalom, bánat és könny – temérdek!

Mindennél nagyobb, szebb a szeretet,
Mely nem fekete, fehér vagy sárga!
E drága érzés bőven méretett,
S ezen a földön annyi az árva!

Szeress a vér színe szerint!

Evangélikus Naptár
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Part és hullám

A felkavart víz szétfutó nyoma
Hullámot verve gyűrűzik tova,
Míg valahol, egyszer partot ér…
Csobogva fut fel a fövényen,
S szomjas homok issza be mélyen,
Vagy visszaűzi sziklaél.

Szívünkön is hullámok futnak át,
S impulzusok millió sugarát
Halmozza vagy repíti tovább…
Lángokat szít, tüzet oltogat,
S visszhangzik, mint sziklaboltozat,
Ha suhogja vér-ostorát.

Hullám csókolta partról álmodunk,
Kik azt szeretnénk, hogy a lábnyomunk
Ne mossa el ítéletidő…
Part és hullám csevegni tudjon,
S megosztozzék a béke-jusson.
– Ez lenne emberhez illő!

Evangélikus Élet, 1968. január 28.

Metamorfózis

Valami mindig, mindig hevül
Valami árán, ami kihűl,
Ami elkopik, mint a ceruza,
Vagy elporlik, mint a szem búza,
És megrövidül, mint az élet…
Miközben leírjuk életünk,
Fényt szórunk – szomjasan fényt nyelünk.
Valami azért csak fennakad
Az érték-rostán, és megmarad
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A sokból, amit elvetélünk,
Visszaéreznek, visszaérzünk.
Képek, mondatok, meleg szavak,
Élmény-tavak egy zárt világból
– Felhősen is – mit mélyben tárol
A múlt, a szív, az emlékezet…
S míg kinövünk cipőt, ruhát,
Mesék korát, az iskolát,
Idétlen kamasz félelmeket…
Alig futottunk fel korunkhoz,
Máris mások mögött megyünk!
S kiknek hegy voltunk halmaikhoz,
Ők lesznek hegyekké nekünk!
Nyelvünket új zsargon vitatja,
S méltán! Hisz szívesen ki rak ma
Új posztót ó-ra? Míg tanultunk,
Mi is csak az új után nyúltunk.
Így harsog, szürkül a körkép,
S mi összement óriás törpék
Leszünk rikoltó színek mellett.
De ha tettük, ami tőlünk tellett,
S mohó szomjasan nem csak veszünk,
Valamit csendben építgetünk,
Valamit mégis, mégis adunk…
– Valami árán megmaradunk!

Evangélikus Élet, 1969. június 15.
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Majd ha benned is

Festegetek málló képeket,
Temetve a szálló éveket,
S amit szívem még csak sejteget:
Megmintázni, Uram, tégedet.

Amíg szavam a papírra hull,
a heve hűl, parazsa lángra gyúl
Csendben, sokszor bátortalanul,
Tétovázva lábadhoz simul.

A Te hangod, Uram, kimondott
Szóként sokszor énekelt, zsongott,
Belém épült, teremtett, rontott,
S szivárványszínű ívre bomlott.

Festegetek absztrakt képeket,
S hessegetek, űzök rémeket.
Szárnyra kél bennem a képzelet,
Megláthatni, Uram, tégedet.

Keresgélek szavak rejtekén,
Felhők fölött, hol bujkál a fény,
Szívben, színben, emberek szemén,
Mindenütt, hol sejtet a remény.

Festegetlek, s rontott vázlatok
Fölött hallom: Nem! Én más vagyok!
Arcomat csak akkor láthatod,
Majd ha benned is feltámadok.

Evangélikus Élet, 1964. május 24.
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Tapogató fohász

Néha ismerjük akaratod,
De néha semmit se tudunk…
Ha nyugtalanul ver, s zaklatott
A szív, világosítsd, Urunk!

Néha megérezzük, hogy szeretsz,
De néha csak alig – mintegy…
Verést csupán, mikor így vezetsz
Félelmetes kézzel minket!

Néha tisztán látjuk a jövőt,
De néha sötét az utunk…
Tépj le minden hazug szemfödőt,
Mikor zsákutcában futunk!

Néha csendben élünk és békén,
De néha nőnek az árnyak…
Segíts győzni gyűlölet rémén,
S szelídülni a világnak!

Evangélikus Élet, 1969. július 20.

Temetői fohász

Nem az első könyörgés ez hozzád,
Földi szenvedőknek égi Atyja.
Nem első jaj, mely sajgó szívet ráz,
S fel-feltörve ajkaink elhagyja!
Nincs benne vád! Jó Atyánk! Te látod
Fájó emlék síró zokogását,
Mikor felparázslanak az álmok,
S körülvesznek, kik nekünk oly drágák!
Így akartad, s nyilván jót akartál
Gyötrő kínoknak szakítva végét.
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Visszaveszed tőlünk kiket adtál,
De meghagyod a hit menedékét!
Megtanítasz jobban hinni Benned,
S nem leszünk hulló levél a sárban,
Tavaszt ígért Jézussal kegyelmed,
Nem csüggedünk árván e világban!
Hisszük, fényes trónod közelébe’
Szeretteink egymásra találnak,
Lenyúlsz értük majd a síri mélybe,
S látjuk őket élve újra Nálad!
Halljad a szív hangtalan fohászát,
Árva lelkünk édes égi Atyja!
Eltörölve halál őszi gyászát,
Derítsd napunk majd örök tavaszra!

Evangélikus Élet, 1969. november 16.

Szív és kívánság4

Reggel, ha pirkad a remény,
Este, ha kihamvad a fény,
Ha tétován reszketegen
Botladozol – van kegyelem!
Nincs korlát, mit le nem dönthet.
– Szívem, ne kérj ennél többet!

Ha nem érted a dolgokat,
S kétség gyötör, bénít sokat,
Keresd, kit boldoggá tehess!
Melegszívű pásztor lehess,
Törölgetve bánat-könnyet.
– Szívem, ne kívánjál többet!

 4 Dallama: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben (az Evangélikus énekes-
könyv 72. éneke).
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Érjen csapás vagy ártalom,
Szorongasson nagy fájdalom,
Ha erőd már-már elhagyott,
Jézusod szól: veled vagyok!
Ajtód előtt áll és zörget.
– Szívem, ne várassad őt meg!

Fáj a vénség, testünkben ék?
Akad talán fehér emlék,
Mely örömtüzet is gyújtott
Hajdan, s erőt, vigaszt nyújtott.
Utad meglásd sokkal könnyebb.
– Szívem, ne kívánj még többet!

Nem telhetetlen-é a szív,
Mikor megannyi támasz-ív
S bizonyság-pillér vesz körül?
Hordozhatok erőn felül
Fakasztva sok örömkönnyet!
– Szívem, ne kívánj még többet!

Evangélikus Élet, 1968. november 24.

A hegy alatt…

Ahogy állok a hegy alatt…
Úgy érzem, rám dől, leszakad!
Egy pillanat csak az egész,
S én ezalatt oly csenevész
Törpének érzem magam.
Megnémultam,
Nincsen szavam…
Mellette az én gyér időm,
Az én súlyom, az én erőm,
Az én munkám, az én karom,
S az én korom – füst és korom…
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Ahogy állok a hegy alatt,
Szikrát vet bennem e pillanat,
És rám szakad, úgy rám szakad
Sok gondolat… száz gondolat.
Feléd tartva a fél-úton
Sok tév-úton,
Óh, Jézusom…
Lélekben gyakran állok így.
S a gondolat-hegy elborít.
Amikor zúg az orgona…
S végigver igéd zápora,
Feltornyosulsz, mint piramis,
Előttem, ki zúzott kavics…

S én úgy vágyódom, hogy legyen
Találkozásunk a Hegyen,
Mint akkor… ama Tizenegy,
Mint ama boldog Tizenegy.

Evangélikus Élet, 1969. március 2.

Két tűz között

Ha tetté sem érő, múló,
Csenevész szándékon hulló,
Halvaszületett dér ül,
Ha rejtett titka s odvai,
Évgyűrűi, s színfoltjai
Mélység magasság nélkül,
Ha csak vastagszik kérgesül,
S mert férget hizlal rég belül,
Kidől az enyhe széltűl…
– Uram! Tartani kár
E fákat gyümölcs nélkül!
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Ha nincsen tiszta gondolat,
Mely reményrügyet bontogat,
S ami van, csak a testünk,
Ha nincsen, ami lelkesít,
Csak öncél fűt, s mi felhevít
Szüntelen csak a testünk,
Ha görbült vágy a pályaív,
S mint őrült lázadás lazít
Kárhozatba a testünk…
– Uram, Uram! Törj össze már,
Ha végképpen elestünk!

Az ingó nádat sem töröd,
S száradó ágaink fölött
Esőzve jársz keresztül,
Mindig elkezded elölről
Újra, hogy ne legyen tőről
Kivágatás a vesztünk.
Kíméletlen kegyelemmel
Viaskodsz langyos érvekkel
Szemben, hogy végre értsünk…
– Két tűz között, hogy tűzre bár,
De égi tűzre érjünk!

Evangélikus Élet, 1971. október 10.

Elmentél mellettem

Egy csüggedt arcot láttam,
Gondtól barázdáltan,
S elmentem mellette.

Egy gyermek sírt a járdán,
Segélyt kérő árván,
S elnéztem felette.
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A buszban, mely vitt haza,
Állt egy fáradt anya,
S én ülve maradtam.

Majd szemben át a téren
Valaki elébem
Köszönt, s én hallgattam.

Otthon az esti csendben
Imámat rebegtem,
De békét nem leltem.

Krisztus könyörülj! Mondtam,
S hangja vádolt nyomban:
„Elmentél mellettem!?”

Somvirág (1966)

Paplaktól a templomig

Bolyongva járok és kelek
Vasárnap reggeltől estig…
E nappalok – ha ébredek –
Gondjukat reám eresztik.

Sok feladat hajt, fut velem,
Tisztulva érnek a képek…
S hogy ne maradjak hűtelen,
Gyorsan céltól-célig érjek,
Sietve altatom kába
Kis fájdalommal a nagyot,
S lapító sovány imákkal
Nyögve ajkamba harapok.

A gyaloglás mindig rosszabb,
A buszra várakozni kell.
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Vonattal kerülve hosszabb,
S a kerékpárt is tolni kell
Széllel szembe, sáros úton…
S gondolat nyitott ablakán,
Ha beérek, töröm-zúzom
Szavaim a szívek falán!

A tél dermeszt, nyár forrósít,
Mégis: nem cserélnék mással,
Ha várnak rám itt is – ott is
Meleg szemmel, kézfogással…
Bírálóm is akad néha
Útközben, ha összefutunk:
„Könnyű magának e séta!
Csak prédikál – mi dolgozunk.”

S míg pergeti filmszalagját
A nap, közben leáldozik…
Így táncol, billen a mérleg
A paplaktól a templomig!

Evangélikus Élet, 1969. augusztus 10.

Az anyai kéz

Nincsenek halott édesanyák,
Csak borongós őszi alkonyok!
És fájó emlék, mely bús danát
Kelt bennünk, ha künn a szél zokog!

A minket féltő szelíd kezek
Őrző gondja ott is átölel,
S azok a meleg tekintetek…
Nem hűlnek ki, nem enyésznek el!
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Érettünk lobog, reszket féltőn,
Körülöttünk jár, és itt remeg…
Hiszen az anya gyermekétől
Halottan sem válik soha meg!

Hűségük nincsen eltemetve!
Körülfonják azt, ki itt maradt,
S fénypalástban, ha jő az este,
Ragyognak ránk, mint napsugarak!

Közöttünk élnek és járnak ott
Elevenen – bár üres a ház…
S borzongató őszi alkonyok
Csendjében így enyhül a néma gyász!

S ha gyermekségünk tündérálmát
Szaggatják is rohanó évek,
Az új reménység csodafátylát
Anya-kéz szövi gyermekének!

Evangélikus Élet, 1970. november 1.

Emlékek szonettje

Perdül – iramlik, mint sebes kerék,
Fut a gondolat – melletted vagyok,
S látom a szemed, amint felragyog,
Hallom halk-puha lépteid neszét…

Eszelős ez a kóbor gondolat,
Eldől, sikamlik, mint a részegek,
Felhők futását, fénylő kék eget
Merengve nézi – mégis vak marad,

Suhan utánad – de nem érhet el,
S száz emlék csordul… majd életre kel,
Egy régi hang halkan: „Drága kisfiam!”
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A lélek sír – miközben térdepel,
S a balga vágyak rímben égnek el
Emlékezések bús óráiban…

Evangélikus Élet, 1968. augusztus 18.

A kis asztal mellett…

Hallgattunk némán a kis asztal mellett.
Odakünn a szél falevelet perget,
S mintha anyánkat mellettünk a széken
Látnánk kaláccsal ölbe tett kezében,
És egy piciny morzsát szája széliben
Kávézgatás közben, ahogy elpihen…
Merengve néz a csöndes félhomályban,
Szemében szelíd sugarazó nyár van,
S nagy szenvedések őszi bús beszédje,
Felszáradt könnyek színtelen visszfénye…
Búcsúzó csókját a nap ideszórja,
S olyan megint e kedves alkonyóra,
Régi meghittségek jól ismert kora,
Mintha nem változott volna meg soha…
Pedig az évek mindent kicseréltek.
Azóta egymást kergették a képek,
Csak a kis asztalkánk melletti békét
Élvezzük, s nézzük a nagymama székét
Uzsonnatájon, így alkonyat fele,
S míg halkan szálldos kint a fa levele,
Csillogó emlék színes fátyolán át
Anyánk megbékélt szelíd szeme párját
Látjuk ragyogni pár tűnő perc alatt,
Ahogy ideszórja aranyát a nap.

Evangélikus Élet, 1970. augusztus 2.
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Ballag már a vén diák

Vágtató percek útján megállok,
S visszatekintek hátrafelé,
Honnan a múltban elpihent lángok
Fénnyel tűnnek szemem elé…

Előre nézni könnyebb, mint hátra.
A Holnap mindent – jövőt kínál…
Szebb lesz a MÁ-nál – mondja a bátra –
Sebes vízében még nincs hínár!

Ihlet a perc – most ballag a lányom,
Mint ahogy egykor én magam is…
S lidérces fényű tarka világom
Napjai közé húz – odavisz…

Az én futásom több volt, mint játék.
Gond fűtötte az ambíciót,
S győzködte bennem a fényt az árnyék,
S a talmi rossz az égi jót.

Céltalan célok kérleltek, hívtak.
– Látóhatáraim nyugtalanok –
Holnapra néző ablakok? Nyíltak!
De a jövő már zűrzavaros…

Remegve kószál bennem a kérdés:
Érdemes-e a sok áldozat?
Reményrügyekből gyümölcsbeérés
Célhoz vitte-e álmaimat?!

A kettőnk sorsa éles kontrasztját
Együtt szemlélve, most látom én.
Bár az ő szívét el ne nyomhatnák
Oly bús emlékek, mint az enyém …
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S élne azon a ragyogó csúcson,
Hol nincs veszteség, bűn, háború.
S olyan világban menne az úton,
Amely már érett és nagykorú!

Ballagó percek, vágtató évek
Kivédhetetlen nagy ostromát
Amíg folytatják, száll, zeng az ének…
S a két diák tovább megy, tovább…

Evangélikus Élet, 1970. augusztus 2.
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„Bízzál az Úrban teljes szívből,
és ne a magad eszére támaszkodj!

Minden utadon gondolj rá,
és ő egyengetni fogja ösvényeidet.”

(Péld 3,5–6)

Tollforgató nőkről régóta tudunk, ám számuk csekély az iro-
dalmi adottságokkal megáldott férfiak mellett. Különösen 
kevés közöttük a lelkész. E kevesek közé tartozik Deméné 
Smidéliusz Katalin, aki Répcelakon született 1954. október 20-
án Smidéliusz Ernő és Laborci (Leyrer) Ilona gyermekeként. 
Konfirmációja alkalmából hangzott el a mottóban olvasható 
idézet, amelyet édesapja, a helyi evangélikus egyházközség 
lelkésze választott számára. Édesanyja ápolónőként dolgozott, 
de ellátta a négygyermekes család háztartását, s részt vállalt 
az egyházi szolgálatokból is. A gyermekek között – Emőke 
(1943), László (1946) és Zoltán1  (1950) – Katica volt a legfiata-
labb. Nővére és idősebb bátyja féltestvérei, akik az 1947-ben 
özvegyen maradt édesapa első házasságából születtek.2

Katalin mélyen hívő, szerető családban nevelkedett szülő-
helyén. Az általános iskolát is a szén-dioxid kútjairól ismert 
Répce-parti településen végezte. Középiskolába – a családi 
hagyományokat követve – a soproni Berzsenyi Dániel Gim-
náziumba iratkozott, s ott tett érettségi vizsgát 1973-ban.3 
Diákévei alatt kollégista volt. Szerette az irodalmat, a törté-
nelmet, és kedvelte a nyelveket. Szabadidejében aktívan részt 
vett az irodalmi kör munkájában. Nyaranta egy-egy hónapot 
töltött az NDK-ban, a halberstadti diakonissza anyaházban. 
 1 Smidéliusz Zoltán a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese.
 2 Féltestvéreinek édesanyja Rónai Zsuzsanna, Rónai Gyula közép-vasi 
esperes leánya, aki fiatalon hunyt el tüdőgyulladásban 1947 júliusában. 
 3 Magyarország második legrégebbi iskolája. Alapításának éve 1557. 
Az 1948. évi államosításig evangélikus líceum. 1948 és 1991 között Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium. 1991 júliusától Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnázium (Líceum), Kollégium és Szakképző Iskola.
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Érthető, sokáig élt benne a vágy, hogy magyar-német szakos 
tanár legyen. Nehéz volt lemondani a katedráról, de úgy érez-
te, hogy kedvenc humán tárgyainak elvárás szerinti tanítása 
hitbeli meggyőződésébe ütközne.

Az Úr segített. Egyengette útját. Katedra helyett szószéket 
kínált számára, amelyet ajándékként fogadott, mert a szülői 
házból hozott mély hit, a gyermekkorban megismert családias 
répcelaki gyülekezeti közösség és a diakonisszák között ta-
pasztalt lelkiség régóta érlelték benne az elhivatottságot arra, 
hogy az evangélium hirdetője legyen. A teológiára jelentkezett, 
ahol akkor még fehér hollónak számítottak a női hallgatók.

Smidéliusz Katalin 1978-ban tett záróvizsgát az Evangé-
likus Teológiai Akadémián. Dr. Ottlyk Ernő püspök „avatta” 
(küldte ki) gyülekezeti munkatárssá 1978. július 23-án. Még 
azon a napon egy másik, felejthetetlen eseménynek is örven-
dezhetett. Délután kötött házasságot Deme Dávid evangélikus 
lelkésszel, akit nem sokkal előtte választott parókusává az 
ostffyasszonyfai gyülekezet. A fiatal házaspár a Vas megyei fa-
luba költözött, s elkezdte közös életét. Katalin az egyházkerület 
alkalmazásában álló lelkészi munkatársként segítette férjét.

Az Úr többet bízott rá. Három év múlva Isten gondviselő 
kegyelméből már annak örülhetett, hogy Luther-kabátos lel-
készként hirdetheti az igét. A szomszédos Csönge gyüleke-
zetében szolgáló Szerdahelyi Pál Körmendre távozása után a 
kis gyülekezet őt hívta meg pásztorának. Lelkésszé avatása 
és hivatalába való beiktatása egy napon, 1981. szeptember 
13-án történt a csöngei templomban. Az avatást Dr. Ottlyk 
Ernő püspök végezte.

Hívei szeretetétől övezett közel tíz év fűzi Csöngéhez. A 
család tizenkét évet töltött az ősi evangélikus vidékként ismert 
Kemenesalján. Négy gyermekük közül itt született és nevel-
kedett Zsuzsanna (1979), Boglárka (1980) és Dávid (1982). A 
legfiatalabb, Júlianna érkezése (1994) már új szolgálati helyü-
kön, zalai leányként örvendeztette meg a családot.

1990 nyarán Nagykanizsán Fónyad Pál, a szomszédos San-
don Teke Zsigmond hosszú, áldásos szolgálat után nyugalomba 
vonult. A pásztor nélkül maradt gyülekezetek bizalma a Deme-
házaspár felé fordult.
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Deméné Smidéliusz Katalint a sandi, férjét a nagykanizsai 
hívek választották lelkészükké. Otthonuk a nagykanizsai pa-
rókia lett. Innen járt Katalin Sandra, a pati leánygyülekezetbe 
és a szórványokba. A szolgálati alkalmakra – többnyire – el-
kísérte férje, aki boldogan kántorizált a sandi gyülekezet-
ben, és szívesen vállalta azokat a feladatokat is, amelyek a 
templomok és az egyházi épületek felújítása során a lelkészre 
hárultak. Ő a kanizsai gyermekek hitoktatásában, temetési 
szertartásokban és a bibliaórák vezetésében igyekezett férje 
segítségére lenni. Betegsége miatt 2010 nyarán nyugalomba 
vonult. De nem pihent. Egészségi állapotától függően részt 
vállalt a nagykanizsai szolgálatokban. Sajnos most már nagyon 
ritkán fordul ez elő, legfeljebb egy-egy kivételes alkalommal.

Irodalmi érdeklődésének kiteljesedésében – az ismert klasz-
szikusok mellett – nagy szerepe volt az evangélikus Dukai 
Takács Judit, Túrmezei Erzsébet és Weöres Sándor költésze-
tének.4 Dukai Takács Judit a kemenesaljai Duka szülötte, aki 
műveltségét a soproni evangélikus líceumban szerezte, s egye-
bek mellett németül is tanult. Egyik támogatója és felfedezője 
rokona, az evangélikus Berzsenyi Dániel volt. Erzsébet test-
vérhez és Weöres Sándorhoz személyes kapcsolat is kötötte. A 
Csöngéről származó költő Farkasréti temetőben lévő sírjánál 
(1989) ő mondta a vigasztalás igéjét, és ő hintett koporsója 
fölé „hazai” földet.

Első verseit még diákkorában írta, de nem szánta közlés-
re. Nyomtatásban is olvasható munkái (versek, prédikációk, 
elmélkedések) az Evangélikus Életben, a Credóban, a Lelki-
pásztorban, a Kapernaumban, a Fényforrás5, a Jelzőtűz6, a 
Hullámhossz7, a Lélegzetvétel8, a Határmenti meditációk9 és a 

 4 Az Evangélikus Élet 2013. június 9-i számában – Fenyvesi Félix Lajos 
tollából – Madárdal a temetőben címmel beszélgetés olvasható Deméné 
Smidéliusz Katalin lelkésznővel a költőhöz fűződő kapcsolatáról, teme-
téséről.
 5 SzaBó 2006.
 6 SzaBó 2007a. 
 7 SzaBó 2003.
 8 SzaBó 2007b.
 9 SzaBó 2008.
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Meríts!10 című kiadványokban jelentek meg. Közöttük német 
nyelvből fordított vallásos témájú írások is találhatók.

A szerény, melegszívű asszony hitéről versei és igehirdetései 
tanúskodnak. Sokat mond a tőle idézett mondat is: „Mélységes 
hála az Úrnak, aki elhívott és megengedte, hogy ennyi ideig 
szolgáljak – az Ő szent Lelke által vezérelve.”

 10 SzaBó 2012.
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Csöngei nagycsütörtök

Ó, áldott nagycsütörtök esték,
mikor a csöngei imaházban megtörtük Krisztus testét.
Alig voltunk többen, mint a tanítványok,
de a fáradt, ráncos arcokon könny csillámlott.
Ünnep volt, igazi, mély és tiszta,
letéve mind a bűnök piszka.
Fehéren ragyogott az oltár…
Jézusom, Te velünk voltál.

Ott és akkor,
s azóta mindig, mikor hallom vagy mondom
a szerzés igéit, földerengnek azok az esték.
Arcok, melyeken nincs álarc, se festék,
gazdag szegénység, igaz tisztesség…
Testvérek, kik utaimat imádsággal kísérték.

Azóta mindig, mikor letérdelek
várva a föloldó szóra,
visszatér az a visszahozhatatlan óra.
Azok az áldott nagycsütörtök esték,
mikor a csöngei imaházban megtörtük Krisztus testét,
s egyek voltunk, egy szeretetközösség.

Lélegzetvétel (2007)

A Gecsemánei kertben

Ó, éj, sötét…
imádság csendje,
kínos küzdelem.
Harc önmagammal,
harc az Atyával,
hogy más utam legyen.
Ne a gyötrelmes,
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ne a gyalázat,
jaj, ne a kereszt!
Háromszor sóhajtom,
könyörgöm, kiáltom:
a keserű poharat kezembe ne tedd!
Nem mámorok bíborszín borát kérem,
nem is könnyű, csendes és szelíd halált,
de, Atyám, ha lehet, távozzék ez a kín,
s máshol legyek, ne a Golgotán.
Tudom, meghallgatsz, rám mégse hallgass,
akaratod drága, szent nekem,
de itt Gecsemáné kertjében érzem,
a lélek kész,
de a nyomorult test, oly erőtelen.
Atyám, ha ki kell innom,
ha rendelésed ez,
a nem kívánt, a keserű pohár,
legyen meg a Te akaratod,
csak angyalod küldd,
ki erősít, s megáld!

Lelkipásztor

Csillag, betlehemi

Három bölcs indult Betlehembe,
hogy az újszülött királyt köszöntse.

Mondd, ma hányan s vajon hol vannak,
akik a jászolnál térdre hullnak?

Hány ember büszke tudására,
útját önhitten, Jézus nélkül járja.

Föltárja a világ sok titkát,
mégsem leli boldogsága nyitját.
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Követ csillagot, ezret, mi szédít,
csak azt nem, azt a régi égit.
Pedig az vezet el a célig.

Oda, hol az ég leszállt a földre,
Isten kegyelme öltözött testbe.
Szíved ma Megváltódat köszöntse!

Kapernaum (1994)

Betlehemi csillag

Annak a csillagnak a fénye
lett az élet igaz reménye.

Oszlott vigasztalan sötétség,
jelezte az ÚR érkezését.

Útmutató bölcs királyoknak,
kik Messiást látni akartak.

Nekem is fénylik, ma is ragyog,
s kik útra kelnek, mind boldogok.

Mert Ő siet elénk, felénk.
Atyánk irgalma benne miénk.

Örülj hát, ha csillag fénye gyúl,
közel, közel van hozzád az ÚR!

Kapernaum (2003)
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Az útonlévőkhöz

Gesztenyefasor, dús lombú, árnyas,
itt az álom nem csapongó, szárnyas.
Temetőbe vezet ez az út…
Folytatása végtelenbe fut.

Mind, akik ezen az úton járnak,
csöndesek, vigasztalásra várnak.
Szívükben lassan oszlik a gyász,
szelíd emlék él, s nem néma vád.

S míg a sírokra virágot tesznek,
vagy hallják hullását a rögöknek,
tudják, majd ők is útra kelnek,
ahogy éveik sorra telnek.

Készüljünk bölcsen a számadásra,
Jézusunk előtti megállásra,
Vele való találkozásra,
nagy menyegzői vacsorára!

Hogyan lehetne jól felkészülni?
Fájdalomban békességre lelni?
Kegyelemből jutunk el hitre,
szívet érint isteni Ige.

Munkálkodik köztünk Krisztus Jézus.
Vele életed örök célba jut.
Benne bízz! Jó versenypályán futsz.
Ő neked igazság, élet, út.

Gesztenyefák hányszor nekem – Csöngén –,
igehirdetőnek ezt hirdették.
Ma is vallom: a jó reménység
alapját Istenbe vetették.

Zalaegerszeg, 2012 júniusa (kézirat)
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Húsvéti hírnökök

A cinkenép látta meg először,
ahogy a sírbarlangból a napfényre lépett.
Nyomban csivitelte: Vivit – Jézus él!
Ébredjetek gyorsan, madártestvérek!

A vadgerlepár álmosan kicsit,
– hiszen nagypéntek óta egyre sírt –
most ébredezve új dalt dúdolt:
Félre minden bú, az Úr van újra itt!

A vörösbegy mellén még ott volt
a bíborló csepp a Golgotáról,
mit a csöpp teremtés Mária helyett
törölt szárnyával az Úr vérző homlokáról.

Sorba odagyűltek sármányok, rigók,
pintyek és csízek, őszapó, jégmadár.
A varjak, hollók is tanácsot kértek,
hisz ma nem károghatták, hogy soha már.

A szürke verebek tolla színarany lett,
mikor rájuk villant a mosolya…
S a néma hattyú énekelni kezdett:
Halleluja, föltámadt Isten Fia!!!

Nagykanizsa, 2003 körül (Kézirat)
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Emmaus

Bandukoltunk az úton,
mi voltunk az éjfekete bánat.

Mögöttünk maradt Jeruzsálem,
a Golgota, a gyalázat…

Jaj, nyomunkban a végtelen
szomorúság ott ólálkodott.

Gyötörtük egymást, vitáztunk:
Miért lett Ő Istentől elhagyott?

Csodára se várva csúfoltuk Johanna, Mária hírét,
kik bizonygatták: az üres sírt láttuk, az Úr föltámadt, él.

Reményt vesztetten jártuk a jól ismert júdeai tájat,
s ím, Valaki váratlanul mellénk szegődött útitársnak.

Ő kérdezett, mi panaszkodtunk, majd fölidézte az Írást,
Mózest s a szenvedő szolgáról jövendölő Ézsaiást.

A faluba értünk, s kérleltük:
Maradj velünk, ne menj tovább!

Ott
a házban,
az asztalnál
vette, megáldotta, megtörte a kenyeret.

Akkor
hullt le szemünkről a hályog,
s gyúlt fény a szívben:

Ő az! Az Úr él, s szeret!

Kapernaum (2005), Lélegzetvétel (2007)
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Majd kérdezel…

Dóra unokánk keresztelésére

Mi örök, ami megmarad?

Életet hirdető TAVASZ.
Gabonát érlelő NYARAK.
ŐSZ, gyümölcse áldás-javak.
TÉL, hóban alvó búzamag.

Mi örök, ami megmarad?

NAPPAL, jóra kész akarat.
ÉJ csöndje, csillagok alatt.

Mi örök, ami megmarad?

Szövetség, amit ISTEN ad.
Az ÚR JÉZUS gyermeke vagy.
SZENTLELKE ajándéka nagy.
Bátor hittel bízd rá magad!

Mi örök? Fogyhatnak szavak,
az Övé érvényben marad.
Nyomain is bőség fakad.

Mi örök? Végül mi marad?

Kérdezz, s lelsz jó válaszokat:
Mert választ maga Isten ad.
„Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak.”

Így szól az én Uram, az ÚR:
KEGYELMEM örök. Mindig megmarad.
Nem látsz engem, de én formáltalak.
IRGALMAM ezer ízig megmarad.
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Ki örök? Veled végig ki marad?
Választ maga az Isten ad:
Érted küldtem EGYSZÜLÖTT FIAMAT.
Ő ma, tegnap, örökké ugyanaz.
SZABADÍTÁSOM örök, megmarad.

Jó Uram, hallom hangodat:
„Ne félj, mert téged megváltottalak,
néven szólítottalak, enyém vagy.”

Hűségére építhetsz, megmarad.

Nagykanizsa, 2008. október 19. (kézirat)

Határkérdések

És elcsitulnak lassan a miértek.
Egy kérdés marad, hány nap még az élet?

Az útra készüléshez elég lesz?
Megköszönni a könnyet és a szépet?

Hallgatagon, Jézus, keresztedre nézek,
fölragyognak a földöntúli fények.

Gyötrődve, kétségek közt is remélek.
Tudom, síron túl is élet van Tevéled.

Határmenti meditációk (2008)
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Határkövek 1

Ragyogott tegnap mindegyik,
Lyra, Virgo, Leo Aries…
Melyik volt a legfényesebb?
Hova repít a képzelet?
Mindegyik csillag rejtelem.
Hol értenek a nyelvemen?
Mindezeken túl hol az Atya,
kinek minden gondolata
e kicsiny bolygó s gyermeke,
embergyermekek élete?
Miként irányít és vezet,
hogy győzzön már a szeretet
háború, ínség, bűn felett?

Lelke van mindig teveled,
kíséri minden léptedet,
esőt ad, napot, friss szelet,
minden napodra kenyeret,
betegségedben támogat,
békés álommal látogat.
Igéje erősít, vidít,
naponként tanácsol, segít.
Ő érti jól szavaidat,
örömödet, gondjaidat,
s te is lehetsz az eszköze,
Mennyei Atyád gyermeke.

Határmenti meditációk (2008)
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Határkövek 2

Óvatos-e a lábod,
mikor a kertet járod?
Itt is, amott is kandi
virágfejecske bújt ki.
Virít a sárga sáfrány,
kunkorodik a páfrány.
Hunyor rózsás ruhába
kacag a napsugárra.
Májvirág szeme kékje
villan tavaszi égre.
Hófehér szellőrózsák,
elsőáldozó lánykák,
lila keltike fürtök
ti is fény fele törtök?
Ékes gyöngyike gyöngyök
vajon minek örültök?
Pattanó rügyek s bimbók,
tavaszra nyíló ajtók,
csupa induló élet,
Istent dicsérő ének.
Járod tavaszi kerted,
óvatos legyen lépted!
Vigyázz gyönge virágot,
benne egész világod!
Ha sárba tiporsz mindent,
gaz marad, virág egy sem.
S ahol a dudva nő csak,
örömtelen a holnap.

Határmenti meditációk (2008)
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Könyörgés

Úr Jézus, hívlak, hallod hangomat?
Engedd értenem csendes szavadat.
Ha kel fényes nap, és jön az alkonyat,
ha látom teremtett szép világodat,
ha látok beteget, szomorúakat…
Kiáltok hozzád, hallgasd meg szavamat!
Erőtleneknek erőért könyörgök,
a betegeknek gyógyulásért,
a szomorúaknak nevetni tudásért,
örülőknek friss akarásért,
a rohanóknak csöndes megállásért,
mindnyájunknak hitért, megújulásért.

Meríts! (2012)

Fönn vagy lent?

Fent a hegy, lent a völgy,
fény fönn, por lent.
Mégis, ha föntről jössz:
fény bent, fény lent.
S fogy a por, a szürke semmi.
Indulj hát a hegyre fényt merítni!
Fényt harapni, fénybe’ lakni,
napot szívni, levegőt enni,
fénnyé, ha csak csöppnyi méccsé is,
mégis fénnyé lenni.
Siess vissza küzdeni!
A színeket, az ízeket,
a fényeket, az éveket,
az egész szivárványéletet
a porszürkétől, visszanyerni.

Határmenti meditációk (2008)
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Igeidők

Az igeidőket újra kell tanulnom,
a jelen hirtelen múlt lett.
A vanból volt,
a szólból szólt,

az élből élt,
a félből félt,

a várból várt,
a járból járt,

az írból írt,
a sírból sírt,

a mesélből mesélt,
a beszélből beszélt,

s a teszből tett,
a nevetből nevetett,

a szeretből szeretett.

Csak a hiszem-et jaj,
múlt időbe ne tedd!

Mert csak úgy lehet elhordozni a terhet,
s elviselni a hiányt,
míg hiszem, hogy van jövendő,
míg vallom: van föltámadás.

Mert lesz élet azon a földön,
ahol ember még sose járt.

A holtakból ott élők lesznek,
s aki mozdulatlan volt,
ott újra jár.
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Elnémult ajkon újra szól az ének,
zeng-bong végtelen dallam, magasztalás.

Nagykanizsa, 2005. február,
Lélegzetvétel (2007)

Inkarnáció

Testté lett a fény, testté lett az Ige.
Ő a betlehemi jászol gyermeke.
Hozzá sietnek bölcsek és pásztorok,
megpihennek nála fáradt vándorok.

Döbbenten nézi József és Mária,
Ki ez a gyermek? Ó, mondd, egek Ura!
Ahova lép majd, ott gyógyulás, vigasz,
a szava csendes, mégis mindig igaz.

Előtte nyitott könyv az ember szíve.
Isten Fia Ő, a jászol gyermeke.
Isten Fia Ő, útja hova vezet?
Ismered, vár rá a durva fakereszt.
S mennyi fájdalom, keserves szenvedés.
Érted tette Isten, s minden emberért.

Jászol s kereszt,
születés, szenvedés.
S a húsvéti reggel ragyogó fényívén,
Az Atyához, Országa kapuján belép
a Feltámadt ÚR JÉZUS:
Megszületett a remény!

1980-körül (kézirat)
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Pünkösdi könyörgés

Mozdulatlan, ernyedetten,
szót kereső néma csendben
kérünk: ó, jöjj közénk sebesen,
Vigasztaló, Szentlélek Isten!

Jó hírt vinni hű Urunkról,
Föltámadott Jézusunkról.
Őt hirdetni szóval, tettel,
kérünk: ó, jöjj közénk sebesen,
Vigasztaló, Szentlélek Isten!

Aggodalmat, gyávaságot,
magunkféltést, hanyagságot,
mind te űzd el!
Kérünk: ó, jöjj közénk sebesen,
Pártfogónk te, Szentlélek Isten!

Hívő, szerető, remélő,
mint lámpás, fényt hintve elégő,
Krisztussal másokért élő
tanítványságra te nevelj fel!
Kérünk: ó, jöjj közénk sebesen,
Pártfogónk te, Szentlélek Isten!

Szelíd galambként,
lángnyelvekkel,
szív mélyén zengő üzenettel,
Ige titkát feltáró csodajelben,
Jézust sugárzó szeretetben
kérünk: ó, jöjj közénk sebesen,
Teremtőnk te, Szentlélek Isten!

Nélküled minden halott és ódon,
néped riasztó csontváz,
egyházad vén rom.
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Szavaink üresek, életünk meddő,
sötét a jelenünk, s nincs is jövendő.

Most együtt Jézusnak
engedelmesen
hangzik imádságunk: kér, hív
szüntelen.
Várunk: jöjj közénk sebesen,
kit az Atya ad szívesen,
égi ajándék, drága kincsem,
Krisztust Úrnak valló, Szentlélek Isten!

Nagykanizsa, 1996. március 10.,
Jelzőtűz (2007)

Rabbuni

Nem jártam még a tónak partján,
mely szavadra lett tükörsima s nyugodt.

Nem ültem pirkadatkor a hegyen,
hol ajkad Atyádhoz fohászkodott.

Az olajfa görcsét se láttam,
mely látott Téged s tán Noé madarát.

Arimátiai sírboltjába se léptem,
mely kínos halálod után ölébe bezárt.

Álmomban a Hermon hófödte csúcsát csodálom
s zöldellő cédrusát,
érzem a galileai mezők színpompás virágainak illatát.

Hajnalban kereslek a kertben,
s madárként szárnyalok hangod hallatán.
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Ó, Föltámadott,
álomban s éberen,
követni akarom lábad nyomát.

Nagykanizsa, 2003. február 25. (kézirat)

Zongoradarab

Bartók: „Este a Székelyeknél.”

Kincses Erdély földjén még sohasem jártam,
de Áprily Lajos kézen fogott.
A házsongárdi temetőben kószáltam.

Párnáimon erdélyi asszonyok álma,
Ady vitt a Kalota partjára.
Galamb vagyok Rapsonné várába zárva.

Szilárdan a Mount Everest pártján állok,
vers zeng bennem: nem urad, királyod.
Kányádival csíki fenyőkről danászok.

Bujdossak Ábelként Amerikában?
Úz Bencével havasok honában,
Isten jelölte kies helyre találtam.

Tamási Áron igazít a világon.
Estéim Elek apóval zárom.
Anyám ígérte szép, de nem könnyű álmom.

Dsida Jenő, Kós Károly, Borsos, Meloccó,
erődtemplomokban felsóhajtó
népem, kérlek: légy nyelvet, hitet megtartó!
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S bár Erdély híres földjét nem csodálhattam,
szívemben tudom, mi kincs jött onnan.
Bartók zenéjét hallgatom meghatottan.

Nagykanizsa, 2010. február 16.,
Julcsi lányom hangversenyén (kézirat)

Fohász: Szokolay Sándor halálakor

Szívemhez szól a csend
ádventben…
Ádventben a csend szól
szívemben…
Fölsír a csöndben egy gyermek
Betlehemben!
Betlehemben sír föl egy gyermek
a csöndben…
Betlehemben, a csöndben
Megnyíltak, ím, a mennyek,
az ég s föld ünnepelnek,
földi édesanyja áldott,
de, ó, több az Égi gyermek!
Halld! A sírása a szíveden zörget,
jön megmenteni lelked,
ébredj föl végre! Engedd!
Betlehemben,
szívemben
csöndben,
szólj,
Uram!
Várok Rád.
Benned bízom.
Marana tha!
Téged követlek.
Ámen.

Nagykanizsa, 2013. december 8. (kézirat)
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„Életismeret, a Biblia világában való otthonosság,
egy apa felelősségtudata és ámulata,

a média modern lehetőségeinek, »nyelvének« ismerete,  
az imádságban érett lelki ember s az Isten Egyházát  

felelősen szolgáló pásztor szerető figyelme az a talaj,  
amelyből ezek az írások kisarjadtak.

Hiszem: örömöt, áldást visznek
mindenkihez, aki olvassa őket.”

(Jelenits István)1

Evangélikus egyházunk lelkészei (prédikátorai), sőt püspökei 
közül is többen éreztek elhívást ahhoz, hogy papi hivatásuk 
mellett az irodalom eszközeit is felhasználják az emberi lelkek 
és szívek nemesítésére. Dr. Fabiny Tamás püspök is ilyen. 
Nagy elődöket – Sztárai Mihályt, Bornemisza Pétert, Kis Já-
nost, Székács Józsefet, Kovács Sándort, Kapi Bélát – követve 
nemcsak lelkészként, hanem püspökként is él az Úrtól kapott 
adottságaival. Talentumainak szétosztási formái az új lehető-
ségekhez igazodva bővültek. Ő már az írott sajtó mellett az 
elektronikus médiát is szolgálatba állította.

Gyökereit kutatva nagy távolságot kell befutnunk ahhoz, 
hogy keletről – az erdélyi szász apai ősöktől – a nyugati, keme-
nesaljai magyar anyai elődökig eljussunk. Ereikben mindkét 
ágon nemesi vér is csörgedezett. Az apai ág múltjába tekintve 
ároni családra lelünk, amely a 18. század végén búvópatakként 
eltűnt, hogy egy időre polgári foglalkozások viselőinek adjon 
teret. Ám százötven év után – a huszadik század közepén – 
ismét megjelent, s már a második generáció tagjai követik az 
ősök hivatását.

Fabiny Tamás 1959. február 5-én született Budapesten. Édes-
apja, dr. Fabiny Tibor evangélikus lelkész, egyháztörténész, s az 
Evangélikus Teológiai Akadémia tanára volt. Édesanyja, Saródy 
Valéria tanítónőként – három gyermeket nevelve – osztozott a 
férjük hivatását átélő lelkészfeleségségek sorsában. Nős (1991), 
felesége, Fabiny (Béndek) Katalin középiskolai tanár. Gyerme-
keik: Blanka (1994), Márton (1996) és Lujza (2005).

 1 FaBiny Tamás: Ajtórésnyi zsoltár. Luther Kiadó, Budapest, 2012. 8. o.
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Az általános iskolát Miskolcon és Budapesten végezte. A 
fővárosi Veres Pálné Gimnáziumban tett érettségi vizsgát. 
Lelkészi oklevelét Budapesten, az Evangélikus Teológiai Aka-
démián szerezte. D. Káldy Zoltán avatta lelkésszé 1982-ben.

Posztgraduális tanulmányokat folytatott Erlangenben 
(1984–1985), (1993–1994), (1997–1998), valamint Chicagóban 
(1985–1986). Teológiai doktori fokozatot Erlangenben szerzett 
1998-ban. Habilitációs dolgozatát 2005-ben védte meg a Deb-
receni Református Hittudományi Egyetemen.

Ellentmondásokkal telt időszakban kezdte pályáját. Az egy-
ház lelkészhiánnyal küzdött. A klasszikus falusi gyülekezetek 
lélekszáma csökkent, a városi közösségeket még nem „talál-
ta” meg a falvakból elköltözött fiatalok zöme. Falun üresedő 
templomok, kisebb városainkban imaházi istentiszteletek 
jellemezték a kort. Első szolgálati évei a Somogy-Zalai Egy-
házmegyéhez kötik. A Balaton déli partjával érintkező Külső-
Somogy keleti csücskében három gyülekezet és a hozzájuk 
tartozó szórványhelyek evangélikusainak gondozására kapott 
megbízást püspökétől 1982 szeptemberében. Más kihívást je-
lentett a fiatal segédlelkész számára a 18. század első felében 
alakult, német eredetű kötcsei, mást a kettőszáz évvel fiata-
labb siófoki anyaegyház és megint mást – a hajdani missziói 
központ – Balatonszárszó filiakénti vezetése. Vasárnaponként 
200 km-t futott a Trabant, amíg Kötcséről Balatonkeneséig, 
majd onnan visszaérkezett. Szolgálata gyümölcseként – bele-
értve a külföldi távollétében őt helyettesítő Szabó Vilmos és 
felesége, Piri Zsuzsánna, valamint Józsa Márton munkálko-
dását is – felpezsdült a gyülekezeti élet. A korábbi visszaesés 
után ismét természetessé vált a gyermekek keresztelése, a 
konfirmáció és a házasságok megszentelése. Siófoki kötődésé-
nek és Józsa Márton templomépítő lelkész iránti tiszteletének 
a „Hogy néki szent házat építs” című könyvével (1990), a Köt-
cséhez való vonzalmának pedig a Kötcse monográfiája című 
gyűjteményben megjelent gyülekezettörténeti munkájával 
(1996) adja tanújelét.

Somogyból Budapestre, a kőbányai egyházközségbe került, 
ahol néhány hónap után a gyülekezet lelkészének választotta. 
Parókusi szolgálata (1987–2000) tizenhárom évet ölel át.
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Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tan-
székén már 1989-ben óraadó volt, majd tanársegédként, ad-
junktusként, docensként, végül tanszékvezető egyetemi ta-
nárként dolgozott főállásban. A köztársasági elnök 2005-ben 
nevezte ki egyetemi tanárnak. Közben hitoktatóként tanított 
az újraalakult fasori gimnáziumban is.

Az Északi Evangélikus Egyházkerület 2005 novemberében 
püspökévé választotta. Hivatalába Ittzés János elnök-püspök 
iktatta 2006 tavaszán a miskolci evangélikus templomban, 
amelyben korábban édesapja is szolgált. 2010 júliusától újabb 
tisztséget is betölt. A stuttgarti nagygyűlésen a Lutheránus 
Világszövetség Közép- és Kelet-Európáért felelős alelnöké-
nek választották. Több egyházi és egyházak közötti bizottság 
tisztségviselője.

Otthonos az elektronikus és az írott sajtóban egyaránt. A 
Duna Televízió külső munkatársaként szerkesztett vallási mű-
sorokat 1996 és 2006 között. Azóta is több egyházi tárgyú mű-
sor vezetője vagy résztvevője a közszolgálati televízióban és 
a Magyar Rádióban. A Duna Tv-ben – 2012-től – moderátora a 
Világ-Nézet című sorozat Püspökkenyér című havi műsorának.

Nyomtatásban megjelent írásai: Nézz föl! (1988, Tekusné Sza-
bó Izával közösen írt könyve; „Hogy néki szent házat építs” 
– Józsa Márton és a siófoki templom (1990); „Sem magasság, 
sem mélység” – Keken András életregénye (1992); Erzählte 
Dramen (2000); Ajtórésnyi zsoltár (2001); Kereszt fogantyú 
nélkül (2013).

Szerkesztőként vagy társszerkesztőként végzett munkái: 
Csepp a tengerben – Evangélikus elbeszélők (1988); Tanítvá-
nyok – Tanítványai köszöntik a 85 éves Prőhle Károly profesz-
szort, aki maga is tanítvány (1996); Kötcse monográfiája – A 
kötcsei evangélikus gyülekezet története (1996); Nem vol-
tam egyedül I–II. – Beszélgetések az evangélikus közelmúltról 
(1999); Isten embere – Túróczy Zoltán evangélikus püspök 
(2002); Hetvenöt korinthusi szó – a 75 éves Cserháti Sándor 
teológiai professzor köszöntése (2005).

Különböző írásait (cikkeit, tanulmányait, igehirdetéseit) 
1978 óta közli az Evangélikus Élet, a Diakonia, a Credo – Evan-
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gélikus Műhely, a Confessio, a Protestáns Szemle, az Erős Vár, 
az Útitárs, a Theologiai Szemle, a ProPer (Protestáns Társada-
lomtudományi Periodika) című lap, de különféle gyülekezeti 
hírlevelekben is olvashatók. Több munkája jelent meg a Gyüle-
kezetpedagógiai füzetekben, a Visszhang, a Hullámhossz című 
kötetekben, valamint angol, német, szlovák és orosz nyelvű 
vallásos kiadványokban.

A Duna Televízió több ismeretterjesztő és dokumentumfilm-
jét sugározta. Filmet készített például a reformációról, Luther-
ről, Melanchthonról, Bóra Katalinról, Albert Schweitzerről, 
Dietrich Bonhoefferről, Ordass Lajosról, Túróczy Zoltánról, 
Böröcz Sándorról, Csepregi Béláról, a Johannita Lovagrend-
ről, az Egyházak Világtanácsáról s a roma közösségek és az 
egyházak kapcsolatáról is. Alkotói munkájának elismerését 
több díj tanúsítja. Kiemelendő a „Roma közösségek és az egy-
házak” című filmje, amelyért 1999-ben az ismeretterjesztő 
film kategóriában Kamera Hungaria-díjat kapott.
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1. zsoltár

Boldog ember az, aki nem válik zsarnokok talpnyalójává,
aki nem vesz részt korrupcióban és panamában,
aki nem kohol koncepciós pereket,
nem is nyújt segítséget azokhoz,
hanem az Úrhoz menekül,
egyedül tőle vár segítséget.
Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,
amely idejében megtermi gyümölcsét,
és nem hervad el lombja.

Nem így járnak a bűnösök:
a kisstílű spiclik és a hivatásos besúgók,
a gerinctelenek és a köpönyegforgatók:
ők olyanná lesznek, mint a polyva,
amelyet szétszór a szél.

Mert ismeri az Úr az egyenes ember útját,
a kétszínű ember útja pedig semmibe vész.

Ajtórésnyi zsoltár

150. zsoltár

Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek Istent a templomban,
dicsérjétek a széles mezőn.
Dicsérjétek hatalmas tetteiért,
dicsérjétek nagyságához méltóan.
Dicsérjétek kürtzengéssel,
dicsérjétek akusztikus- és basszusgitárral.
Dicsérjétek dobbal és szintetizátorral,
dicsérjétek táncos liturgiával.
Dicsérjétek zongorával és szájharmonikával,
orgonával, fuvolával, furulyával és csellóval.
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Dicsérjétek Bach h-moll miséjével és gitárszólóval!
Dicsérjétek szilágysági népzenével és Pendereckivel!
Dicsérjétek pentaton dallammal és kantátákkal.

Fejkendős nénik, öltönyös urak,
gyári melósok és farmeros fiatalok:
dicsérjétek az Urat.
Minden ember dicsérje az Urat!

Ajtórésnyi zsoltár

Reggel

Jó reggelt, Istenem!
Ahogyan a világosság legyőzte a sötétséget
ma hajnalban is,
úgy győzd le most a lustaságomat.
Olyan jól esett az éjszaka nyugalma!
Köszönöm a vizet, amely testemet frissíti,
köszönöm a rádió vidám zenéjét,
köszönöm a sebtében felhörpinthető bögre tejet
és a ropogós zsömlét.
Sok feladat vár ma rám.
Tőled kérek erőt és áldást, hogy mindent
úgy végezhessek el,
hogy este ne kelljen szégyenkeznem sem mások,
sem önmagam előtt.
Legfőképpen pedig teelőtted.
Adj kedvet a tanuláshoz, a munkához.

Ajtórésnyi zsoltár
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Este

Kigyúltak már az esti fények, Uram.
Elülnek a nappali zajok.
Bennem is csöndesíts el minden lármát.
Köszönöm, hogy ma is megőriztél, vigyáztál rám.
Tudom, annyi mindent elmulasztottam megint,
mai napomban is sok volt az üresjárat.
Segíts, hogy holnap jobban ki tudjam használni
a múlékony időt.
Azokra gondolok, akikkel ma találkoztam:
a barátságos buszsofőrre,
a hivatását szerető tanárra,
barátaimra,
a bolti eladókra (bocsásd meg udvariatlanságukat,
te tudod, mennyire túlterheltek),
a vak lottó árusra a sarkon,
arra a szőke kisfiúra, tudod, a rollerrel.
Köszönöm ezeket az embereket, ezeket a találkozásokat.
Köszönöm, hogy testvéreimmel és szüleimmel élhetek.
Adj most csöndes álmot, nyugalmat e világnak.
Légy azokkal, akik dolgoznak ma éjjel:
gyárban,
kórházban,
közlekedésben. 
Légy azokkal, akik pihenni szeretnének,
de nem jön álom a szemükre.
Akik reménytelenül forgolódnak ágyukon.
Akik céltalanul bolyonganak az utcán.
Akiket kísértő gondolatok vesznek körül.
Uram, irgalmazz!
Kigyúltak már az esti fények, Uram.
Elülnek a nappali zajok.
Adj csendességet.

Ajtórésnyi zsoltár
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Indulás az érettségire

Uram, ki vagyok merülve.
Kár is elmennem, hiszen nem tudok semmit.
Meg fogok bukni, pedig agyontanultam magam.
Bár az elején még túl könnyen vettem az egészet.
Nagyon félek!
Meg sem fogok tudni szólalni.
Remeg a kezem, a gyomrom, a hangom.
Egész valómban reszketek.
Éppen ezért rád bízom magam, Uram,
bölcsesség Istene.
Eddig is megsegítettél, ha nagy bajba kerültem.
Nem azt kérem, hogy olyan csodát tégy,
amilyet nem érdemlek meg,
hanem csak azt, hogy amit tudok,
azt képes legyek higgadtan elmondani,
hogy amit megtanultam, abba ne süljek bele.
Könyörgöm, legyenek a vizsgáztatók igazságosak.
Az érettségin, Uram, ne csak énrám legyen gondod,
hanem osztálytársaimra is.
Uram, bölcsesség Isten: rád bízom magam.

Ajtórésnyi zsoltár

Könyörgés

Vakok vagyunk,
nem vesszük észre csodáidat
és teremtett világod szépségét.
Elfelejtettünk csodálkozni.
Nem látjuk meg azokat,
akik árnyékban vagy sötétben élnek.

A szenvedőket és nyomorultakat.
Nem merünk a mélybe tekinteni.
Tégy minket látóvá, Urunk!
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Süketek vagyunk.
Nem halljuk meg a csendes beszédet.
Zajhoz és lármához szoktunk.
Nem halljuk meg mások sóhajtását, segélykérését,
megkínzottak néma sikolyát.
Tégy minket hallóvá, Urunk!

Bénultak vagyunk.
Nem érjük el azok kezét, akik érintésre vágynak.
Lábunk nem visz az ínségben élőkhöz.
Közönyösek maradunk, ha igazságtalanságot látunk.
Mozdíts meg minket, Urunk!

Ajtórésnyi zsoltár

Mégegyszer

„Semmi, de semmi nem sikerül!”
Még egyszer kivetni a hálót.
Még egyszer egy szelíd szót szólni.
Még egyszer elindulni a másik felé.

„Semmi, de semmi nem használ!”
Még egyszer kinyújtani a kezet.
Még egyszer megértést kérni.
Még egyszer bátorítóan szólni.

„Torkig vagyok már!”
Még egyszer levelet írni.
Még egyszer a veszélyre utalni.
Még egyszer megpróbálni.

„De hát hányszor még?”
Még egyszer.

Ajtórésnyi zsoltár
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Gyűjtsd könnyeimet edénybe

Gyűjtsd könnyeimet edénybe, Uram!

Uram, néha oly nehéz a szívem.
Szomorú vagyok, és sírnom kell.

Gyűjtsd könnyeimet edénybe, Uram!

Uram, néha oly nehéz a szívem.
Félek a sötéttől és a magánytól.

Gyűjtsd könnyeimet edénybe, Uram!

Uram, néha oly nehéz a szívem.
Veszekedtem testvéreimmel, és megsebeztük egymást.

Gyűjtsd könnyeimet edénybe, Uram!

Uram, néha oly nehéz a szívem.
Amikor beteg vagyok, és úgy érzem,
mindenki elfelejtett.

Gyűjtsd össze könnyeimet edényedbe, Uram!

Ajtórésnyi zsoltár

Áldó hatalmak oltalmában

Állj meg üres kézzel Isten előtt,
és emlékezz arra, mikor a világot gyönyörűnek láttad:
gondolj egy napfelkeltére az alvó város fölött,
gondolj egy rohanó folyóra,
a Balatonra,
vagy a csillagokra, amint tükröződnek a sötét tengerben,
gondolj a szobádba bezúduló fényre,
a cserépben növő virágra –
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emlékezz arra, mikor a világot gyönyörűnek láttad,
s adj hálát,
hogy áldó hatalmak oltalmába rejtve élsz.

Emlékezz arra, mikor jól érezted magad a bőrödben:
gondolj arra, ahogy korcsolyáztál a szélben,
vagy ahogy ástál a kertben,
ahogy hajnalig táncoltál,
vagy hegyet másztál,
gondolj arra, mikor gyermeknek adtál életet,
vagy megsimogattad kistestvéred fejét,
vagy ahogy tartottál valakit a karodban, akit szeretsz –
emlékezz arra, mikor jól érezted magad a bőrödben,
s adj hálát,
hogy áldó hatalmak oltalmába rejtve élsz.

Emlékezz arra, mikor valami újat tanultál az életről:
mikor megértettél valamit, ami addig titok volt,
vagy ahogy valakit hirtelen új oldaláról ismertél meg,
gondolj valami olyan tehetségre,
amiről eddig nem is tudtál,
vagy amikor egy jó ötletet hallottál –
emlékezz arra, amikor valami újat tanultál az életről,
s adj hálát,
hogy áldó hatalmak oltalmába rejtve élsz.

Emlékezz arra, mikor valami megérintette a lelkedet:
gondolj egy énekre, amely könnyekig meghatott,
egy zenére, amelytől lúdbőrzik a karod,
egy imádságra, amelyet helyetted mondott ki valaki,
egy igehirdetésre, amely tettekre sarkallt,
gondolj arra, ahogy összenevettél a barátokkal,
gondolj családodra,
arra, mikor együtt sírtál valakivel,
egy idegenre, aki szívesen fogadott,
gondolj arra, aki ezt mondja neked: „szeretlek” –
emlékezz arra, mikor valami megérintette a lelkedet,
s adj hálát,
hogy áldó hatalmak oltalmába rejtve élsz.

kettos.indd   171 2014.05.23.   15:18:33



Kettős elhivatottsággal

172

Emlékezz arra, mikor nagyon elesett voltál,
mikor egyedül érezted magad
egy emberekkel zsúfolt szobában,
mikor nem volt kitől tanácsot kérned,
gondolj arra, mikor csak egy ember is visszautasított,
mikor valaki megszégyenített,
vagy kínos helyzetbe kerültél,
gondolj arra, mikor féltékenység vagy aggódás gyötört,
s egész életedet
egyetlen hatalmas csődtömegnek tartottad –
emlékezz arra, mikor nagyon elesett voltál,
aztán gondolj Jézus szenvedő, megbocsátó,
változatlan szeretetére,
s adj hálát,
hogy áldó hatalmak oltalmába rejtve élsz.

Ajtórésnyi zsoltár

Kétirányú mozgás

„Eljön a sok nép, és ezt mondják:
Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére,
Jákób Istenének házához!” (Ézs 2,3) és
„Íme, eljövök hamar… (Jel 22,12)

Eljött a sok nép.
A tér és az idő összemosódik,
de ma is tisztán látom őket.
A kis siófoki imaházba eljött az alföldi rendőr,
hogy végre istentiszteleten vegyen részt.
Jócskán a rendszerváltás előtt voltunk még,
saját városában nem mert elmenni templomba.
Úrvacsorázni még nálunk sem mert nyilvánosan.
Istentisztelet után,
az immár gondosan bezárt ajtók mögött adtam neki
a falatnyi ostyát és a korty bort.
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Patakban folytak a könnyei.
Eljött a dáma is, aki azt gondolta,
hogy ez az este amolyan társadalmi esemény.
Végigvonult a padsorok között,
közben széles mosollyal üdvözölte ismerőseit.
Míg mások énekeltek,
ő színpadias mozdulattal csókot dobott valakinek.
A kamasz is eljött.
Eleinte izgett-mozgott,
majd szemmel láthatóan figyelni kezdett.
A végén ezt mondta: „Egész király volt ez a beszéd!”
A tizenöt éves leányka is eljött.
Néhány lépéssel lemaradt szüleitől.
Durcás arccal ülte végig az alkalmat.
A záró ének alatt sms-eket küldött mobiltelefonjáról.
Ilyenkor eljött a koldus is.
Mankóját a sarokba támasztotta,
majd körülményesen helyet foglalt
az utolsó padsorban.
Hamar elaludt, egyetlen hortyogása
beszűrődött az imádság csöndjébe.
Természetesen Vira néni is eljött.
Ő nem maradt el egyetlen vasárnap sem.
Énekeskönyvét ráncos kezében tartotta,
olykor zsebkendővel törölgette könnyeit.
Búcsúzáskor nemcsak kezet fogtunk,
hanem meg is simogatta arcomat.
Eljött Péter is. Tele torokból harsogta az éneket.
És eljött Tamás,
aki némi gyanakvással ülte végig az úrvacsorát.
Eljött János is,
aki viszont ennél a résznél volt a legátszellemültebb.
Júdás is eljött, de ő nem várta meg a végét:
váratlanul távozott.
Eljött a farizeus,
aki szegény már csak hátul mert helyet foglalni,
eljött a vámszedő is,
ő viszont megrészegülve a sok elismeréstől,
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büszkén az első sorban foglalt helyet.
Eljött Lázár: a gyolcsokat rendezgette karján.
Nikodémus mindig az esti alkalomra jött.
Három idegen is eljött – egyikük színes bőrű –,
kezükben mindhárman kis csomagot szorongattak.
Heródes is eljött,
ám ő az egyik karzati oszlop mögött foglalt helyet.

Egy valakit vártunk már csak. Ő ezt üzente:
„Íme, eljövök hamar!”

Ajtórésnyi zsoltár

Lomtalanítás

„Micsoda szégyen! Hogy ezt kellett megérnem!” – méltatlan-
kodott az ócska hűtőszekrény, amikor határozott mozdulatok-
kal a járda szélére állították. Amíg a két tagbaszakadt férfi a 
következő szállítmányért indult, ő – oldalát fájlalva – tovább 
dohogott magában: „Szóval ezt érdemlem több évtizedes szol-
gálat után – mondta fagyosan –, pedig micsoda erőfeszíté-
sembe került, hogy kánikula idején lehűtsem a pudingjukat 
és a nyavalyás sörüket. Most, hogy megöregedtem, bezzeg 
az utcára tesznek. Lecserélnek egy fiatalabbra: hivalkodó 
külsejével elvette az eszüket egy újabb típus…”

Itt tartott a háborgásban, amikor a férfiak egy öreg díványt 
fektettek mellé. Huzata megkopott, egy helyen rugója is tö-
röttnek látszott. Eleinte nyikorogva fészkelődött a számára 
szokatlan környezetben, majd – kis porfelhőket eregetve – ő is 
megszólalt: „Úgy döntöttek, tőlem is megszabadulnak. Pedig 
milyen tapintattal őriztem álmukat! Legjobban a hancúrozó 
gyerekeket szerettem, még ugrálhattak is rajtam. Az évtize-
dek során kissé vesztettem ruganyosságomból, ezért most új 
bútor után néztek. Az öreget meg szégyenszemre kiteszik az 
utcára…”

Ekkor nagy ívben kibelezett játékmackó zuhant a járda 
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szélére. Mancsaival végig tapogatta sajgó testrészeit, közben 
fájdalmasan így brummogott magában: „Kibeleztek, felkon-
coltak, meggyaláztak! Én, akivel több nemzedék nőtt fel, aki 
mindig hűséges és vidám társ voltam, egyszerre csak fölösle-
gessé váltam. De nem a gyerekek untak rám, hanem a szülők 
vették fejükbe, hogy elektromos játékcsodákat vásárolnak 
gyermekeiknek.”

Nem folytathatta kesergőjét, mert hatalmas nyekkenéssel 
egy fekete-fehér képernyőjű televízió került közéjük. Recsegő 
hangon üdvözölte sorstársait: „Maguk is ide kerültek, baráta-
im? Szép kis eset, mondhatom. Nekem már a régi kávédaráló 
leselejtezésekor gyanús lett sok minden. Emlékszem, ahogy 
szegény öreget a kukába hajították. Igaz, kicsit betegesked-
tem az utóbbi időben, de azért nem kellett volna sürgősen 
üzemképtelennek nyilvánítani. Azt vágták a szemembe, hogy 
engem már nem érdemes megjavíttatni, és dvd-lejátszóhoz 
sem lehet csatlakoztatni.”

Töröttes keretben Nagyapa katonaruhás képe landolt a 
díványon. Az öreg méltatlankodva nézett körül, majd tömött 
bajusza alatt mormolni kezdte: „Ezt azért nem vártam a fia-
taloktól. Most, hogy szegény nejem is meghalt, felforgatták 
az egész lakást. Elhatározták, hogy kidobnak mindent, ami 
régi, ami úgymond méltatlan az ő modern berendezésükhöz és 
felfogásukhoz. Azért az utolsó pillanatig bíztam benne, hogy 
legalább kegyeletből megőriznek, és egy eldugott sarokban 
megtűrnek. De íme, engem is halálra ítéltek.”

A lomtalanítás a végéhez közeledett. Legvégül az egyik 
férfi kis feszületet dobott a kitett tárgyak közé. Hirtelen va-
lamennyien elhallgattak, és riadtan nézték a kopottbarna 
keresztet, rajta az aranyozott testtel. Az eséstől letört a fél 
karja, s a lába is megrepedt. Látszott, a vékony drót már 
nehezen tartja össze a gipszfigurát. A hűtőszekrény, a mackó 
és a többiek rémült várakozással lesték, mit szól a feszület 
a kilakoltatáshoz. De az néma maradt. A megtört test kitárt 
karokkal függött a kereszten, arca a díványba fúródott. De 
száját nem nyitotta szóra.

A nagy csöndet néhány perc múlva egy kisfiú vidám szandál-
csattogása törte meg. A járdaszéli kupachoz érve kíváncsian 
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megállt a halálra ítélt tárgyak előtt. Egy ideig a fridzsiderrel, 
majd a televízióval foglalkozott, aztán úgy tűnt, szívesen ma-
gával vinné a mackót. Végül a feszületet vette kezébe, és 
hosszan, figyelmesen nézte. „Ezt választom! Szükség lehet rá 
otthon” – mondta félhangosan, majd futólépésben hazaindult 
vele. Parányi alakját hamarosan elnyelte a hatalmas bérház 
lépcsőháza.

A feszület nem maradt a szemétkupac tetején. Húsvét után 
vagyunk. „Az Úr feltámadt!”

2009. április 19., Kereszt fogantyú nélkül

Lélekmentő fénykép

Keresztapám, Józsa Márton, nagy elbeszélő volt. Prédiká-
cióiban is mindig történeteket mesélt, ezért gyerekként is 
szívesen hallgattam őt. Most felidézek egy tőle hallott esetet.

Egyszer egy faluban két, rokonságban álló családot láto-
gatott meg. Bodnár Elemérék a település központjában éltek, 
takaros házban. Bodnárné testvére, Réti Kálmánék viszont 
egyszerűbb körülmények között laktak a falu szegényebb 
felében. Mindkét család evangélikus volt, jártak is rendszere-
sen templomba. Ám ott a lehető legtávolabb ültek egymástól.

Keresztapám előbb Bodnárékat látogatta meg. A házigaz-
dából hamarosan vad indulatok törtek a felszínre. Az asszony 
meg volt róla győződve, hogy bátyja neki szándékosan rossz 
hírét költi. Ismeretei szerint Kálmán elterjesztette róla, hogy 
édesanyjukat csakis az örökség miatt édesgették magukhoz, 
valójában azonban rosszul bántak vele. Testvérét rágalmazó-
nak és gyalázatos hazudozónak nevezte.

Keresztapám türelmesen végighallgatta őket, itt-ott azért 
közbekérdezett. Szólt a megbocsátás fontosságáról. Majd rövid 
imádság után elköszönt tőlük. Szívében sok aggodalom volt, de 
úgy érezte, most nem tehet többet. A család kikísérte a kapu-
ba. Marci bácsinak szokása volt akkortájt, hogy híveiről fotót 
készít. Keveseknek volt akkor még fényképezőgépe. Ezúttal is 
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megkérte Bodnárékat, hadd készítsen róluk felvételt. Majd az 
evangélikusok „Erős vár a mi Istenünk!” köszöntésével elbú-
csúztak egymástól.

Útja rögtön Rétiékhez vezetett. Ott a házigazdák egyfolytá-
ban Bodnárékat szidták. Az örökösödéssel kapcsolatban voltak 
sérelmeik. Kálmán, a házigazda sötét tekintettel ecsetelte húga 
ügyeskedéseit. Felesége pedig azzal vádolta sógornőjét, hogy 
hazugsággal vezette félre halálos beteg édesanyját, aki aztán 
a vagyon nagyobb részét őrá hagyta. A lelkész újra a megbéké-
lés fontosságáról próbált szólni – szemmel láthatóan nem sok 
sikerrel. A látogatás itt is rövid bibliaolvasással és imádsággal 
ért véget. Ez a család is kikísérte őt a kapuig, itt is készült egy 
fotó. Keresztapám gondterhelten ment haza, majd a következő 
napokban is sokat töprengett a két család viszonyán.

Aztán folytatódtak a családlátogatások, azok végén az im-
már elmaradhatatlan fényképezéssel.

A közeli városban járván hamarosan előhívatta a filmet. A 
fekete-fehér felvételeket átnézve először bosszúsan nyugtázta 
magában, hogy két kép egymásra exponálódott. Nagy ritkán 
előfordult vele korábban is, hogy elfelejtette továbbtekerni a 
filmet. Kisvártatva megállapította, hogy éppen a Bodnárék 
és a Rétiék kapujában készült két felvétel csúszott egybe. 
Figyelmesebben megnézte a képet, és elakadt a lélegzete. A 
fotón a két család együtt állt. Bodnárné valósággal átölelte 
testvérét, Kálmánt, és az egyik család kisfia a másik leányának 
lábához kuporodott.

És lássatok csodát, megbékélt a két haragban levő család.
Keresztapám ezt elmondta egy prédikációjában.
Egy talán tízéves kisfiúban mély nyomokat hagyott ez a 

történet.
Negyven év után, íme, továbbadom.
És nagyon szeretnék egy ilyen öreg, hagyományos fényké-

pezőgépet. Hátha egyszer én is elfelejteném továbbtekerni, és 
ma is megtörténne a csoda, hogy ősellenségek megbékélnek 
egymással.

2009. november 15., Kereszt fogantyú nélkül
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Wittenbergi médiafelület

Október a reformáció hónapja. A hagyomány szerint Luther 
Márton Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én szögezte 
ki az egyház megújítását szolgáló 95 tételét a wittenbergi 
vártemplom kapujára. Egy jámbor baráttól talán szokatlanul 
taktikus ez az időzítés. Ő ugyanis azzal számolt, hogy másnap, 
mindenszentek ünnepén sokan látogatják majd a templomot, 
így röpiratának is számos olvasója lesz. A mai médiavilágból 
vett kifejezéssel úgy fogalmazhatunk: számára nem voltak 
közömbösek a „nézettségi mutatók”, sőt kifejezetten a „hir-
detés” szempontjából legkedvezőbb sávot célozta meg. Lát-
ható, mindez máris számos tanulsággal szolgál az egyházak 
mai kommunikációjára nézve. Akad azonban még egy, lát-
szólag pofonegyszerű különlegessége ennek a tettnek. A Lu-
ther által választott médiafelület a templom külső ajtaja volt. 
Nem egyfajta belső hirdetőtáblát eszkábált, hogy a „biztos 
templombajárók” böngészgessék tételeit. Nem elégedett meg 
az egyház belső nyilvánosságával, hanem annál hatékonyabb 
csatornát használt, meglepő tudatossággal. Szándékos anak-
ronizmussal azt mondhatjuk, hogy nem valamely, a szélesebb 
nyilvánosság számára kevésbé ismert egyházi adón szólalt 
meg, hanem kifejezetten nagy hallgatottságú műsorban. Nem 
egy eldugott műsorsávban, hanem főműsoridőben.

A reformáció vezetői a továbbiakban is a legnagyobb tuda-
tossággal éltek a nyilvánosság korabeli eszközeivel. Eric Till 
néhány évvel ezelőtt hazánkban is bemutatott Luther-filmjének 
van egy ebből a szempontból különösen tanulságos jelenete. 
Két diák olvassa a kiszögezett tételeket, majd egyikük várat-
lan mozdulattal letépi a papírlapot. „De hát Luther azt akarta, 
hogy mások is olvassák téziseit!” – háborodik fel a társa. „Ép-
pen ezen vagyok!” – és a következő képsoron már zakatolnak 
a nyomdagépek, és ontják magukból a nyomtatott tételeket.

A reformáció nem maradt titkos tan, hanem sokakhoz elju-
tott. A hit és a nyilvánosság a legszorosabban összetartozik. 
Diákkoromban gyakran átéltem a következőket. Ha valaki 
az iskolában így mentegetőzött: „azt hittem, hogy…”, a tanár 
azonnal helyreigazította: „hinni a templomban kell.” Bizto-
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san így van? Azt hiszem, hinni nemcsak a templomban kell. 
Hitével, meggyőződésével ki-ki nyilvánosság elé léphet. Mint 
ahogy tették a ghánai focisták az U-20-as világbajnokságon. 
A győztes meccs után az egész csapat letérdelt, és a kamerák 
kereszttüzében imádkozott. Nem rejtették véka alá hitüket. 
Ők nem voltak hajlandók elfogadni „a hit magánügy” gyakran 
emlegetett tételét. 

Hinni nemcsak a templomban kell, pontosabban lehet. Sek-
restyekereszténység helyett, vagyis a félénk vagy éppen ön-
telt bezárkózás helyett a hit nyilvános megélésére bátorítok 
mindenkit. Nemcsak lelkészek tehetnek tanúságot hitükről, 
hanem különféle hivatásban állók is. Az orvos, amikor fohász-
kodik a műtőbe lépve. A szántóvető, amikor Istennek ad hálát 
az esőért. A művész, aki tudja: az ihlet a Szentlélektől való. 
Hinni nemcsak a templomban lehet. A világiak tanúságtétele 
sokszor hitelesebb a hivatásos egyháziakénál. Találóan fo-
galmazták meg a II. vatikáni zsinaton: „a világiak az egyház 
reprezentánsai a világban.”

Október a reformáció hónapja. Luther számára Pál apostol 
római levelének ez a szakasza jelentette azt a hitélményt, 
amelyet tovább kellett adnia a legnagyobb nyilvánosságnak: 
„Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az. (…) 
Mert meg van írva: »Az igaz ember pedig hitből fog élni.«” 
(Róm 1,16–17)

2009. október 16., Kereszt fogantyú nélkül

Boldog Maléter Pál

Október 23-hoz közeledve koszorút helyeztünk el az evangé-
likus egyház Üllői úti székházának falán. Maléter Pál emléke 
előtt hajtottunk fejet, aki az 1930-as évek végén az épületben 
akkor működő Luther Otthon lakója volt. Kevesek előtt ismert 
az ő evangélikus kötődése. Édesapja, Maléter István az eper-
jesi evangélikus kollégium jogakadémiájának nemzetközi hírű 
tanára volt, aki kedves városát a csehszlovák megszállás alatt 
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sem hagyta el, 1933-ban bekövetkezett haláláig. Fia Prágában 
kezdte az orvosegyetemet, majd 1938-ban Budapesten foly-
tatta tanulmányait. Ekkor írta saját kezű levelében: „Alulírott 
azon tiszteletteljes kéréssel fordulok a tekintetes Igazgatóság-
hoz, hogy engem, ki ev. vallású orvostanhallgató vagyok (…) 
a »Luther Otthon« bentlakó tagjául felvenni szíveskedjék.” 
Kérése indoklásául megemlíti, hogy édesanyját kénytelen volt 
„a még megszállt területen levő Eperjesen (Sáros vm.) hagyni”, 
valamint hogy néhai édesapját „a csehek nyugdíj nélkül bo-
csájtották el”. Természetesen felvették a 21 éves fiatalembert. 
Annyiban sorsának későbbi alakulását is meghatározhatta 
ez az időszak, hogy a Luther Otthon akkori igazgatója, Kuthy 
Dezső – immár nyugdíjas püspökként – eskette meg 1954-ben 
Maléter Pált és Gyenes Juditot. Mivel Maléter akkor már kato-
natiszt volt, a szertartást titokban, a lelkész lakásán tartották. 
Maléter egyéniségét nyilvánvalóan meghatározta az evangé-
likus hit. Özvegye elmondása szerint az ávósok a házkutatás 
során bibliákat találtak náluk, és fintorogtak azok láttán. De 
a hatás talán nem merült ki külső jelekben. Érdemes végig-
gondolni, hogy hány kiemelkedő politikus volt evangélikus. 
A 19. században Petőfi és Kossuth, a 20.-ban például Zsedényi 
Béla, aki az ideiglenes nemzetgyűlés elnöke volt, és 1955-ben 
a gyűjtőfogházban verték halálra, vagy éppen az ugyancsak 
mártíriumot vállaló Bajcsy-Zsilinszky Endre. Neki, akárcsak 
Maléternek, meg kellett vívnia a maga külső változásokat is 
eredményező belső harcait. Lehet, hogy éppen a lelkiismeret 
forradalmában rejlett az ő evangélikusságuk.

Az Üllői úti házat, amely Maléter lelki otthona lehetett, szá-
mos lövés érte az 1956-os forradalomban. Az épület azóta is 
sebhelyes. Éppen két évtizeddel az után, hogy ezt a kérvényét 
megírta, kivégezték őt.

Amikor megkoszorúztuk Maléter Üllői úti emléktábláját, 
akkor két képet mutattam fel a tisztelgő gyülekezetnek. Az 
egyik egy jól ismert fotó a délceg katonáról, oldalán fegyver-
rel. A kép talán néhány órával azelőtt készült, hogy Malétert 
tőrbe csalták és elrabolták a szovjetek. A másik kép egyelőre 
ismeretlen a közvélemény előtt. Az Üllői út 24. belső udvarának 
körfolyosóján állnak a Luther Otthon lakói. Csupa derűs fiatal. 
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Van, aki felkapaszkodik a korlátra, többen integetnek. A hátsó 
sorban egy magas fiatalember szamárfület mutat a mellette 
levőnek. Igen, Maléter Pál bolondozik így. Életvidám, felszaba-
dult egyetemista. Egy boldog ember. Először arra gondoltam, 
hogy e szamárfüles mozdulat miatt illetlenség volna ezt a 
képet publikálni. Aztán rájöttem, hogy éppen ez teszi nagyon 
hitelessé. Ezen a képen nem a hős mártírt látjuk Maléterben, 
hanem az embert, aki ekkor szemmel láthatóan boldog volt.

Igen, egy megszállt hazájától távol élő félárva ember itt 
boldog volt. A boldogság persze mélyebb tartalmú kifejezés. 
Húsz évvel későbbi mártíriumára gondolva Jézus szavával 
illethetjük őt: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert 
övék a mennyek országa.” (Mt 5,10)

2013. október 20., Kereszt fogantyú nélkül

Jézusi adóbevallás

„Mester, elkészítetted-e már az adóbevallásodat?” – kérdezhet-
tek-e ilyet Jézustól? Látni fogjuk, talán nem is olyan abszurd 
ez a felvetés. Egy olyan bibliai történetre utalok, amely éppen 
az adófizetésről szól. „Szabad-e adót fizetni a császárnak?” (Mt 
22,17) – teszik fel a farizeusok a kérdést Jézusnak. A felvetés 
provokatív. Lépre akarják őt csalni. Jézus korában ugyanis 
római elnyomás alatt éltek a zsidók, és éppen az adófizetés volt 
a függőség és kiszolgáltatottság egyik megalázó jele. Ezért 
ha ő igennel válaszol, akkor megalkuvónak és népe eláruló-
jának kiáltják őt ki, ha viszont nemmel, akkor veszedelmes 
felforgatónak, hiszen az adófizetés megtagadása forradalmi 
tettnek minősülne. (A polgári engedetlenség fogalma akkor 
még persze ismeretlen volt.) Tipikus csapdahelyzet, amire – 
hihet nénk – nem lehet jó választ adni. „Ha van sapkája, az a 
baj, ha nincs, akkor meg az.”

De lássuk, mit tesz Jézus. Átlátja a csapdát, s valósággal 
játszik a farizeusokkal, akik őt akarták tőrbe csalni. Gyakori 
vitamódszere, hogy egy neki feltett kérdésre visszakérdez, 

kettos.indd   181 2014.05.23.   15:18:34



Kettős elhivatottsággal

182

s ezzel zavarba hozza ellenfeleit. Mostani kérdése a pénz-
darabbal kapcsolatban ártalmatlannak tűnik: „Kié ez a kép 
és ez a felirat?” (22,20). Ezzel mintegy játszani kezd velük: a 
tájékozatlan kívülállót alakítja, akinek fogalma sincs a kérdés 
politikai összefüggéseiről. Mintha még életében nem látott 
volna ilyen pénzt, mert számára mindez teljességgel lényeg-
telen. Nincs is nála ilyen érme, ezért el kell, hogy kérje tőlük, 
mutassák már meg neki az adópénzt. Ezzel a jelenettel nem-
csak a neki csapdát állítókat akarja leszerelni, hanem egyúttal 
összekacsint mindazokkal a zsidókkal, akik keserű gúnnyal 
viseltettek az adópénz kezüket égető szégyenével szemben. 
Jézus színjátéka azért ült, mert kifejezte a zsidók ellenérzését 
a római pénz iránt. Amikor a farizeusok kimondják, hogy a 
pénzen a császár képmása látható, akkor Jézus frappánsan 
válaszol. Aforizmaszerű bölcsessége első fele így hangzik: 
„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré” (22,21). Vagyis 
ez a mondat egyfajta nagyvonalúsággal arra is utalt, hogy az 
ilyen politikai összefüggéseknél fontosabb dolgok is vannak, 
így aztán meg lehet fizetni az adót.

A jézusi paradoxon igazi mélysége azonban nem ez. A játszó 
szellem egyszerre csak komolyra vált, és „a császárnak, ami 
a császáré” mondatrész után immár mindenféle irónia nélkül 
hangzik: „és Istennek, ami az Istené”. Hívő zsidóknak, a Bibliát 
jól ismerő embereknek mondta ezt. Akik gyermekkoruktól 
fogva tudván tudják, hogy az ember Isten képmása. Ha a csá-
szár képmását, az egyszerű pénzdarabot a császárnak adjuk, 
akkor mennyivel inkább Istennek kell adnunk, felajánlanunk 
az ő képmását: életünket, egész egzisztenciánkat!

Adóbevallás idején vagyunk. Akinek állampolgári kötelessé-
ge, az fizesse be az adót. És bízvást rendelkezzen a felajánlható 
kétszer egy százalékról. De ne felejtse el: vannak még ennél 
is fontosabb dolgok. Adjuk meg Istennek, ami az Istené. Az ő 
képmására teremtettünk, ezért mindenekelőtt neki tartozunk 
felelősséggel.

2012. május 20., Kereszt fogantyú nélkül
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Vízilabdázom a fiammal

„Üresek a kapuk!” – kiáltja el magát kamaszkorú Marci fiam, és 
máris gázolunk a vízbe, hogy ismét vízilabdázzunk. Általában 
magyar–orosz olimpiai döntőt játszunk. Az évek óta kialakult 
szereposztás szerint nekem egyidejűleg közvetítenem is kell a 
játékot. Egyikünk hol Kásás, Kiss Gergő és Szívós, másikunk 
pedig az orosz válogatott. Az ő nevükkel azonban bajban va-
gyok. Korábbi híres sportolók nevét hívom segítségül, így a 
kapus többnyire Jasin, aki helyett csereként majd Kavazasvili 
áll be. Ő persze grúz, így aztán máris nem az oroszokkal, 
hanem a szovjetekkel vívunk öldöklő küzdelmet. Hadd tudja 
meg a gyerek, mit éltünk át az elmúlt rendszerben, példának 
okáért az 1956-os melbourne-i olimpián.

A mezőnyjátékosok között Blohint veszem be a csapatba, 
mert őrá, mint aranylabdás focistára, emlékszem, aztán újra 
és újra az öttusázó Onyiscsenkónak, Balczó ádáz ellenfelének 
a nevét harsogom. Aztán bizony elfogy a tudományom, így a 
politikusok jönnek.

A ’80-as évek bőségesen kínálnak pártfőtitkárt: a Brezsnyev, 
Csernyenko, Andropov támadósort játszatom, majd csereként 
végre a peresztrojka atyját, Gorbacsovot is beveszem a csapat-
ba. Hamarosan kénytelen vagyok régebbieket is reaktiválni. 
Tisztesség ne essék szólván, egy idő után már Trockij és Berija 
is vízilabdázik Balatonszemesen. Utóbbi persze védőt játszik, 
ő ugyanis az államvédelemtől jött. Mindezzel együtt élvezzük a 
meccset. Közben azért arra gondolok: mi lesz, ha valaki a parton 
meghallja, hogy egy fürdőnadrágos püspök Szepesi György stílu-
sában ilyeneket kiabál: „Kedves hallgatóim, Gromiko hatalmas 
bombáját a levegőben úszva ütötte szögletre Szécsi!”

Szabad így mókázni? Anélkül, hogy a blaszfémia bűnébe 
esnék, meg kell jegyeznem: bizony, Jézus is szerette a játékot. 
Egy alkalommal még csak utal a korabeli gyermekek szerepjá-
tékára: „Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok; siratót éne-
keltünk, és nem gyászoltatok” (Mt 11,17), számos példázatában 
viszont már ő maga játszik. Gondoljunk tanítására a szálkáról 
és a gerendáról, vagy arra, hogy szerinte a farizeusok kiszűrik 
az ételből a szúnyogot, ám lenyelik a tevét.

kettos.indd   183 2014.05.23.   15:18:34



Kettős elhivatottsággal

184

Úgy tűnik, elkalandozom e bibliai tájakon, mert Marci újra és 
újra figyelmeztet, hogy komolyan kell játszani. Ez persze – mi-
közben jól megsuhintom a labdát – Kosztolányit juttatja eszembe: 
„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni…” (Akarsz-e játszani?)

Egy szép találata után kisfiam úgy csap a levegőbe, ahogy 
azt Kásástól látta az olimpiai döntőben. Igazi szláv bánattal 
úszom a labda után. Mintegy önmagamat is vigasztalva ezt 
mondom Marcinak: „Mit szólnál, ha rádiójegyzet lenne ebből 
a játékunkból?” „Vasárnapi újság?” – kérdez vissza tárgysze-
rűen. „Az, holnap kell mennem a stúdióba.” „Majd segítek a 
megírásban” – ígéri a világ legtermészetesebb módján.

Nem is tudja, milyen sokat segített már eddig is. Mert egy 
gyerek sokszor jobban tud segíteni az apjának, mint a fontos-
kodó felnőtt őneki.

Mi lesz gyermekeinkből? Meddig tudunk még együtt vízi-
labdázni vagy éppen énekelni? Nevetni, sírni, imádkozni… 
Med dig tudjuk kísérni léptüket? Mikor kell elengednünk a 
kezüket? Mikor lesz az a pont, hogy hátat fordítanak? Aztán 
újra egymásra találunk-e majd? Hiszem, hogy igen.

Miközben Marci egy messzire pattant labda után úszik, 
hátamra fekszem, úgy lebegek a vízen. Behunyom a szemem. 
Boldog vagyok.

2012. július 8., Kereszt fogantyú nélkül

Ároni áldás

Gyerekkoromban számon tartottam, hogy mi evangélikusok há-
romszor állunk fel a templomban. Először az oltári ige, másod-
szor a prédikációs alapige elhangzásakor, harmadszor pedig az 
úgynevezett ároni áldáskor. Ezt a harmadikat akkor még azért 
szerettem, mert tudtam, mindjárt vége az istentiszteletnek.

De hogy is hangzik ez az áldás? (4Móz 6,24–26)

„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad.
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.” 
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E több ezer éves áldás csúcsának azt a félmondatot érzem: 
„Fordítsa feléd orcáját az Úr.” Az ember mindig szerette vol-
na Istent színről színre látni, de még Mózes is csak hátulról 
szemlélhette őt. Általában kellemetlen, ha valakinek „csak a 
hátát” láthatjuk. Amikor a futballban a védők az ellenfél tá-
madójának csak a hátát láthatják, akkor alighanem nagy gólt 
kap a csapat. Vagy képes magazinok ismételten olyan fotóval 
érzékeltetik a házassági válságot, hogy az ágyban a férfi és a 
nő hátat fordít egymásnak.

Mózes ennél sokkal nagyobb fájdalmat élt át: Istennek csak 
a hátát láthatta. Luther vaskosan fogalmaz: Isten a hátsó felét 
mutatta a prófétának. Ez pedig több mint fájdalmas. 

Hátat fordít nekünk az Isten? Így kell hozzá könyörögnünk: 
„nézz uram a hátad mögé is”? (Kányádai Sándor) Egyszer Joan 
Baez amerikai énekes úgy adott koncertet, hogy sokan – akik 
a legolcsóbb jegyeket vették – csak hátulról láthatták őt. Az 
utolsó számokat, legsikeresebb dalait úgy énekelte, hogy de-
monstratív módon feléjük fordult.

Az evangéliumban egy vérfolyásos asszonyról olvasunk, aki 
csak félve merte Jézust megközelíteni, és hátulról érintette 
őt meg. Mit tett erre Jézus? Megfordult! Szemtől szemben 
volt az asszonnyal. Láthatták egymás arcát. Majd ezt mondta 
Jézus: „Bízzál leányom, hited megtartott téged!” (Mt 9,22) És 
az asszony meggyógyult még abban az órában.

Jézus Krisztusban megfordul az Isten. Nem engedi, hogy 
bárki is a háta mögött maradjon. Az Újszövetség fényében 
nyugodtan mondhatjuk úgy is ezt az áldást, hogy „fordítsa 
feléd az ő arcát, az ő Krisztusát”.

Jézusban tehát arcot kap az Isten. „Örülnének a mosolyod-
nak” – szerepel az előbb idézett Kányádi-versben. Ennek nyo-
mán így is merek fogalmazni: Jézus Isten mosolygó arca.

Ma már nem azért szeretem az ároni áldást, mert az az 
istentisztelet végét jelzi. Hanem azért, mert valaminek a kez-
detére, a mosolygó Istennel való találkozás esélyére utal.

2012. június 17., Kereszt fogantyú nélkül
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