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II.

Isten igéjével
a vigasztalás szolgálatában.
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Bp.1949.máj.31-én. "Boldog az a szolga"...
Ige: Lukács 12:43.

dr.Komjáthy Jenő egy
házközségi felügyelő 

ravatalánál.

Gyászoló Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Nem készületlenül érte Őt a halál, - 

n e k ü n k  mégis váratlanul jött!..
Nem is fiatal életet zár magába ez a 

koporsó,hiszen 71 esztendő sulya nehezedett már 
rá,amikor szombat reggel utolsót dobbant a szi
ve, - noha teste-lelke friss volt a szolgálatra.

Elköltözése ugy tört reánk,mint a haj
nal pirja:csendben,titkon,észrevétlenül... Este 
még szerettei körében velünk szólt,de mire a 
melengető nap sugárözönébe vonta világunkat,el
halványult az a békességet és nyugalmat árasztó 
arc,amellyel csak Ő tudott reánk nézni.Nem volt 
sem tusája,sem szenvedése,sem félelme.Szendergő 
alvásban tört reá a vég,hogy igy nyugodjék a 
feltámadás dicsőséges reggeléig.Halála éppen o- 
lyan volt,mint az elete: csendes,észrevétlen, 
rejtett.

Aki azonban a közelében élt,az nagyon 
jól tudta,hogy hazavágyott,haza,örök otthonába, 
ahová egy drága lélek már előre ment... Titkos 
óhajtozását senkinek sem panaszolta.Hogyan is
mondhatta volna,amikor titeket látott fiai!....
Hiszen egészen a tiétek volt!... A figyelő te
kintet mégis kiolvashatta szeméből,elárulták 
meg-megnyilatkozó gondolatai,hogy nap mint nap 
bucsuzkodik,nagy utra készülődik.Kész is volt, 
csak titeket akart még egyszer együttlátni gyer
mekei!

Ez a hazavágyás Nála nem futás volt,
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holmi menekülés ebből a világból,amely az Ő 
lelke,jelleme számára nagyon idegen lett: - 
csak tükrözője evangéliumi mély hitének, a 
szentirás ama tanitasának,amit magára nézve is 
olyan sokszor elmondott: "nincs itt nekünk ma
radandó városunk,... mert legfeljebb 70 avagy 
80 esztendő földi pályafutásunk"—  Ami csodá
latosan átjárta egész lényét,benne volt a moz
dulatában, megszólalt a hangjában,formálta gon
dolatát, alakitotta magatartását,tette szerény- 
nyé,nyugodtá,erőssé,mindig reménykedővé - az 
éppen az a diadalmas keresztyén hit volt,amely 
alapján minden életváltozásbán,koporsó mellett 
is vallotta: nekem Uram van,édes Istenem, sze
rető Atyám,akinek én a szolgája vagyok! És ha 
valamit itt most koporsó mellett drága tanitás- 
képen el kell mondjunk magunknak,az éppen az a 
tanuság,amely e bevégzett földi életből keres 
minket: életünk célja,értelme,szépsége és ki
váltsága egyedül abban van,hogy kiki ott, ahol 
áll, s z o l g á j a  a z  I s t e n n e k !

Ezt a meggyőződést nem magától vette, 
hanem ott sajátitotta el a somogydöröcskei pa- 
róchián,ahol áldott emlékü édesapja szolga 
volt az Ur szőlőskertjében.Otthon szülői ház
ban tanulta meg hinni,félni,szeretni és szol-
gálni az Urat,hiszen amit ott látott,övéitől 
hallott,ami a kenyérrel együtt táplálékává 

lett,ami fejlődő életét döntően befolyásolta, 
az éppen az az öröm volt,amit Ő ebben a szolgá
latban ismert fel.

Ez a felismerés óvta meg attól,hogy 
külsőségeken csüngjön a lelke.Ő az értéket min
dig bent,a szivben kereste.Divatok majmolásá- 
tól,üres szólamok hangoztatásától ezért is volt 
mentes az élete.

De ugyanakkor ez a felismerés óvta meg 
attól is,hogy cim,rang,származás,tekintély vagy
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vagyon szerint osztályozza az embereket.Éppen 
annyira otthon érezte magát Dunántulon,a Bala
ton partján,Somogy szeretett népe között,mint a- 
mennyire megbecsülte a városok lakóit: a kétkezi 
munkást vagy a szellem bajvivóit.Soha nem ismert 
személyválogatást.Minden emberben a teremtő Is
ten gazdagságának sajátos értékét látta.Nagyon 
jól tudta,hogy mindennek ezen a földön megvan a 
maga egyéni hivatása,szine,ize,munkaköre,felada
ta,mert a nagy Alkotó,az egyetlen Mester nem 
kaptafára mérte az életet.Akivel találkozott, a- 
kivel szóbaállt - legyen az ifju vagy öreg,fér
fi avagy nő,szellemi-testi munkás - benne a 
szolgatársat nézte,mert hitének ez volt a mérté
ke ,  az itélete is.

Ez az Istenbe vetett mély hite tette é- 
letét olyan d e r ü s s é  , széppé,örömszerző- 
vé,otthonát pedig a békesség házává.Jól is esett 
környezetében lenni,vele élni,együtt munkálkodni 
és tapasztalni,élvezni hivő ismeretének gazdag 
kincseit.Boldogsága az volt,amikor az örömet má
sok szemében látta felcsillanni.Kötötte is magát 
a Káté egyszerü tanitásához: "ha valakiről jót 
nem mondhatok,rosszat ne szóljon a szám". Ezért 
is volt Ő a bün világában olyan csendes,sokszor 
hallgatag,nem egyszer tartózkodó.

De ugyanez az evangéliumi hit vitte Őt a 
hivatása utján és tette az igazságos Isten szol
gájává.Mindig a l e g f ő b b  B i r ó  e s z 
k ö z é n e k  tudta magát.Nem egy kijelentése 
és kedves bibliai verse tanuskodik arról,hogy a 
magasztos hivatásban égő lelkének forrása,zsinor- 
mértéke a Szentirás volt.Tanácskozások során, 
döntéseiben és itéleteiben bölccsé az tette,hogy 
az Isten félelme vezette.A külső befolyásolástól 
is ez ó-vta,mert nagyon jól tudta,hogy van Vala
ki, Aki megitél mindeneket: a birákat is,a vádlot-
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takat is,kivétel nélkül valamennyiünket,s ez a 
Valaki: az igazságos Ur az! Éppen ezért soha 
egy pillanatig nem kétségeskedett az igazság 
döntő erejében.Nem a hatalom igazságának volt 
az embere,hanem az igazság hatalmának volt az 
eszköze.Nem is csoda,hogy a rideg törvény és 
holt paragrafus kezében drága lehetőség volt, 
eszköz lett az igaz élet munkálásához.

Az igazságos Biróra való tekintés tette 
Őt a l á z a t o s s á ,  szeliddé,bünbocsánat
ra szomjuhozóvá.Óh mennyi békességgel is távo
zott az Ur asztalától.Noha tiszteletet parancso
ló volt a személye,a megjelenése,mégsem volt 
benne gőg, fennhéjjázás vagy üres felfuvalkodott- 
ság.Az ilyen embert nem szivlelte,inkább elke
rülte. Ő ,aki annyira ismerte a bünt,a hivő 
gyermek alázatosságával járt ebben a világban, 
mért tudta,hogy kegyelemből él az ember a Jé
zus Krisztusba vetett hit által.-

A Benne kapott drága üzenet még hozzá
vetőlegesen sem volna teljes,ha szüntelen szol
gálatban álló életéből csak a magas méltóságig 
emelkedett biró arcvonását látnánk. Dr.Komjáthy 
Jenő nemcsak az igazság követe volt,hanem a 
s z e r e t e t  s z o l g á j a  is. Hogy e 
kettő közfii melyik volt benne a nagyobb,az erő
sebb - azt nem tudom.Én ugy láttam és azt ta
pasztaltam, hogy Benne ez a két hatalom együtt 
szolgálta az Urat.Szeretete igaz,igazsága pedig 
szerető volt!Lényét ez tette kiegyensulyozottá. 
Ez kimélte meg benső ellentmondásoktól nehéz 
pályáján.Soha nem érezte,hogy két malomkó között 
őrlődik a lelke,aminthogy Isten országában igaz
ság és szeretet nem mondhatnak ellent egymásnak.

Hogy azonban mennyi szeretetet hordozott 
a szive,mennyit tékozolt mindenkire.annak ti, 
szerettei és mi idesereglett gyászoló gyülekezet



-  323 -

vagyunk az élő bizonyságai.Ugye,nincs közöttünk 
egy sem,akit megpihent szive meg ne melegitett 
volna?!... Ebben is hü szolgája volt Urának,Is
tenének, akiről meghitt beszélgetésekben sokszor 
és sokféleképen elmondotta,hogy "az én mennyei 
Atyám nagyon szeret engem,hiszen mindent, ami 
szükséges,olyan bőségesen megadott". Ezt a bő- 
völködő szeretetet én tinéktek,gyermekei, sze
rettei, el nem mondhatom.Néhány szóba nem szorit
ható bele az,amit ti egy emberöltő alatt állan
dóan tapasztaltatok.Ezt legjobban ti tudjátok,a- 
kit Isten után legjobban szeretett.Hiszen az 
otthont,a testvért,a hitvest,a fiakat.a rokono
kat mind-mind az Ő kezéből vette,ajándéknak te
kintette, akikkel szemben a tünő nap,a röpke 
pillanat alkalom,ok arra,hogy napfényre kerül
jön, amit rejteget a megszentelt sziv.Ugye, ugy 
forgolódott hajlékában,köztetek,otthon s bárhol 
ahová állitotta őt az Isten,mint az Ur elhivott 
szolgája forgolódik az oltár körül,aki a soha 
el nem muló szeretet szolgálatában emészti ön
magát.Nem is csoda,hogy ami a kezébe került,a- 
mi a közelébe jutott,amit magához ölelt, amit 
továbbadott,ahol lakott,munkálkodott,még az a 
kicsiny kert is arró l a szeretetről beszélt,a- 
melyet Isten gyujtott és táplált Benne Szent
lelke által !...

Csoda-é,hogy sokan szerették?... hogy 
itt most annyi virág hirdeti szeretetét?...

Csoda-é,hogy gyülekezetek,magyarhoni e- 
vangélikus egyházunk különböző munkamezőinek 
többrendbéli elhivó bizalma fordult felé. Hogy 
mennyi odaadás és hüség,mennyi egyházához való 
ragaszkodás,az evangélium ügyéért való önfelál
dozás, példaadó buzgóság vezette,annak egyik bi
zonysága a mi kelenföldi gyülekezetünk,amelynek 
1927-től presbitere,majd másodfelügyelője és 11 
év óta - a nagy elődök után - egyhangu bizalom-
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mal elhivott kimagasló felügyelője lett.
Ezért is állunk itt most mi,kelenföldi 

egyházközség vezetői,presbiterei,szolgatársai, 
férfiai,asszonyai,a gyülekezet apraja-nagyja ti- 
veletek kicsi családja,nagy rokonsága szomoru 
szivvel,hiszen a szive,a lelke,a szeretete,a 
szolgálata a mienk is volt, - köztük az enyém!

Fájdalmunknál azonban csak evangéliumi 
hitünk nagyobb és erősebb.Ne is azt panaszoljuk, 
hogy elment,hogy itt hagyott,hogy elárvult a 
család,az otthon,hogy voltak még igaz tervei, 
hogy egy közeledő jubileum munkájában ugy égett 
a lelke; ne panaszoljuk,hogy kevesebb lett köz
tünk az élenjáró szolgatárs,az atyai sziv, a jó 
barát, - igen: ne panaszkodjunk,ne roskadozzunk, 
hiszen haza vágyott,örök otthonába,ahová egy 
drága lélek már előre ment!...

Ránk itt most az tartozik,hogy ha tükör 
által,könnyen szemmel e virágos ravatal kopor
sójában elomló porsátorát lá tjuk is, - á l d 
j u k  az Istent,az Atyát,a Mestert,aki szolgá
latra hivta,vezette,tanácsolta,eddig nekünk meg
tartotta, életünket, otthonunkat, gyülekezetünket 
igazságban és szeretetben szolgáló drága lelke 
ajándékaival bőségesen elhalmozta!

Evangéliumi hitünk,Isten bölcs végzésé
ben megnyugvó keresztyén reménységünk adja most 
ajkunkra a szót,itt az utolsót,a titeket és min
ket egyaránt kereső evangéliumi tanitást,azt a 
diadalmas vallomást: "Boldog,—  b o l d o g  az 
a szolga,akit az ő Ura,amikor eljön,ilyen szol
gálatban talál!"—  Ámen.






