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Ajánlás

Túrmezei Erzsébet csömöri sírján ez a bibliai ige olvasható: „Igen, 
Atyám…” Ez a rövid jézusi mondat a tanítvány hitvallásszerűen meg-
fogalmazott ragaszkodása az élet és halál Urához. Ez a vallomás 
egyházi közkinccsé vált, hiszen nemzedékek kedves bibliaórai és is-
tentiszteleti éneke lett az Erzsébet testvér által fordított „Igen, Atyám, 
mert így kedves előtted” kezdetű ének.

Feljegyzésekből és sokak tanúságából tudjuk, hogy Túrmezei Er-
zsébet imádságait is ezzel a két szóval kezdte: „Igen, Atyám…”

Túrmezei Erzsébet mindenekelőtt Krisztusra mondott igent, amikor 
neki adta át az életét. A negációt, a tagadást sulykoló és az elkötele-
ződéstől idegenkedő korban hitvallásosnak számít az igen kimondása. 
Jézus így tanít a Hegyi beszédben: „...a ti beszédetekben az igen legyen 
igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” 
Ennek megfelelően mondták ki aztán különböző helyzetben Jézussal 
kapcsolatba kerülő emberek a „boldogító igent”. Amikor a Mester a 
két vaktól megkérdezte, hogy hiszik-e, hogy ő meggyógyíthatja őket, 
azok így feleltek: „Igen, Uram!” Amikor pedig testvére, Lázár halá-
lakor Mártától kérdezte: „Hiszed-e ezt?”, az rögtön így felelt: „Igen, 
Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fi a, akinek el kell 
jönnie a világba.” Tanítványához, Péterhez pedig háromszor fordult 
a „Szeretsz-e engem?” kérdésével, az pedig – talán egyre halkabban, 
ám mind mélyebbről fakadóan – háromszor is így válaszolt: „Igen, 
Uram, te tudod, hogy szeretlek téged…”
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A Krisztusra igent mondó Túrmezei Erzsébet e tanítványok kései 
utóda volt.

Másodszor Erzsébet testvér a szolgálatra mondott igent. Diakonissza 
testvér lett, mondhatni, „Krisztus jegyese”. Ez a döntés pedig enge-
delmességet kívánt tőle: oda ment, ott vállalt szolgálatot, ahol éppen 
szükség volt rá, ahová küldték. A mai kor sajnos nem szereti az ilyen 
életre szóló elköteleződéseket. Egy fi lm címével azt mondhatjuk, hogy 
sokan legfeljebb a „boldogító talán”-ig jutnak el. 

Túrmezei Erzsébet akkor is megmaradt ebben a hűségben, amikor 
a diktatúra lehetetlenné tette a diakonisszák szolgálatát. Ezt örökíti 
meg egyik legmegrendítőbb, 1951-ben írt verse, a Tedeum-fordítás. 

Túrmezei Erzsébet az evangélikus egyházra mondott igent. Tizenhét 
évesen lett tudatos keresztyén és öntudatos evangélikus. Aligha vé-
letlen, hogy a fenti vers is Luther Te Deumjára utal. Természetesen 
Túrmezei Erzsébet mindenkié, és örömmel tapasztaljuk, hogy verseit 
a legkülönbözőbb keresztyén gyülekezetekben olvassák, mondják, 
terjesztik és szeretik, az ő igazi közössége mégiscsak az evangélikusok 
nagy családja volt. Ehhez ő akkor is hű maradt, amikor egyháza szinte 
megtagadta őt, és köteteit nem engedték megjelenni, balassagyarmati 
szolgálatából pedig elbocsátották. Milyen jó, hogy ekkor sok áldozatos 
ember vékony lapok közé indigókat téve gépelte és terjesztette betiltott 
költeményeit. Szeretett egyháza – annak is főleg a hivatalos része 
– megannyiszor került a csőd és a szégyen állapotába. Ám ő annál 
inkább kérte Jézusát, hogy szánja meg ezt a közösséget. 1957-ben a 
budapesti Deák téri templom oltárképére tekintve, egy prédikáció 
hatására, egyebek mellett így fohászkodott: 

Jézus, Jézus, szállj alá és segíts!
Tanítványok vannak a hegyen is,
de minket is szánj meg a hegy alatt!
Nekünk is mutasd meg hatalmadat
Csődünk, szégyenünk teérted kiált
Várunk a mélyben mint Isten Fiát.

Egy ugyancsak az ’50-es években írt versében, a Csak egy alagútban is 
az a meggyőződése kap hangot, hogy a sötétből egyszer – a történelem 
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Ura jóvoltából – ismét világosságba, napfényre lehet jutni. Megér-
hette még a politikai helyzet jobbra fordulását és tevékeny részese 
lehetett – főnökasszonyként is – a Fébé egyesület újraszervezésének. 
Örömmel vetette bele magát a munkába, ismét így felelve a hívásra: 
„Igen, Atyám.”

Túrmezei Erzsébet életének sokan voltak tanúi. Örvendetes, hogy 
mindazok, akik még közöttünk élnek, elmondták vagy leírták vele 
kapcsolatos élményeiket, megosztották a kapott áldásokat. Személyes 
visszaemlékezéseket és tárgyszerű elemzéseket egyaránt olvashatunk 
e kötet lapjain, és nem hiányzik az esztétikai, a történeti és a nem-
zetközi kitekintés sem. 

Különösen is örvendetesnek tartom, hogy ez a könyv széles össze-
fogással jött létre. A Fébé volt és jelenlegi munkatársai, diakonisszák 
és lelkészek, nyugdíjasok és aktívak, egyházunk szeretetszolgálatában 
állók és hálás emlékezők osztják meg gondolataikat az olvasóval. 
Külön örömöt jelent a számomra, hogy a szép kiállítású kötetet egy, 
a fi atalabb nemzedékhez tartozó szerkesztő, Kőháti Dorottya jegyzi. 
A vele való beszélgetésekben újra és újra megérezhettük, miként keríti 
őt is hatalmába az a lelkület, amely Túrmezei Erzsébetet jellemezte. 
Legyen áldás a könyvön. Tudjunk mind többen napról napra így szól-
ni: „Igen, Atyám.”

Dr. Fabiny Tamás püspök,
a Túrmezei-emlékbizottság elnöke
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Túrmezei Erzsébet diakóniai öröksége

Örökség szavunk magába rejti az örök vég nélküliség állapotát. Mit 
adhat egy ember, ami ilyen értelemben örök és vég nélkül való? Híres 
emberek szellemi öröksége akár ezredéveken át formálhatja a kultúrát 
és a közéletet, mégsem mondhatjuk, hogy örök. Örök csak az lehet, 
ami szent, vagyis amit átjár az örök Isten szentsége.

Túrmezei Erzsébet sokak szemében költő, mások szemében dia-
konissza, de egész élete éppen arról tanúskodik, hogy e kettőt nem 
választhatjuk el egymástól. Milyen öröksége lehet evangélikus dia-
kóniánk számára a száz esztendeje született diakonissza költő test-
vérnek? Egyáltalán korunkban és mai diakóniai munkánkban van-e 
jelentősége mindannak, amit ő képviselt és annak a szolgálatnak, 
amely a rendszerváltozás után ugyan újra indult a Fébé Evangélikus 
Diakonisszaegyesület keretében, de régi fényét nem nyerhette vissza, 
és mind a mai napig keresi a helyét? Égető kérdések ezek, amelyeket 
nem lehet egyszerűen megválaszolni.

A diakonissza életforma megértéséhez és gyökereihez még Túrme-
zei Erzsébet koránál is korábbra kell az egyháztörténelem sárgult olda-
lain visszalapozni. Az evangélikus diakónia és belmissziós mozgalom 
kiemelkedő alakja kétségtelenül a 19. század evangélikus személyisége, 
Wilhelm Löhe volt. Az ő teológiai öröksége az egyik legfontosabb 
életmű, amely a diakónia teológiai refl exióját a mai napig inspirálja. 
Löhe munkásságának hatása a magyar belmissziós mozgalomra kita-
pintható és egzakt módon igazolható. Löhe mai interpretációja pedig 
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egyházunk diakóniájának teológiai megújulásához járulhat hozzá. 
Nem felejthetjük el, hogy éppen azok, akik Magyarországon feloszlat-
ták a diakonisszaegyesületeket, és egyik napról a másikra földönfutóvá 
tették azok életét, akik az irgalmasság szolgálatába álltak, éppen az 
ő nyomásukra áldozta fel egyházunk a sötét ideológia oltárán e szent 
szolgálatot jelölő újszövetségi fogalmat, és született meg a diakóniai 
teológiának nevezett téves teológiai koncepció.

Húsz év után Wilhelm Löhe mai felfedezése és aktualizálása lehet 
az egyik olyan út, amelyen diakóniánk visszatalálhat ahhoz a teológiai 
forrásvidékhez, amely munkánk és egyre gyarapodó diakóniai hálóza-
tunk teológiai alapját adhatja. Löhe az egyház egysége és egyetemessé-
ge szempontjából tekintett minden hivatalra, ami az evangélium ügyét 
szolgálja. Krisztus testét nem lehet tagokra szaggatni és egymástól 
elkülönítve, egyfajta önállósuló egységként szemlélni és értelmezni. A 
gyülekezeti élet középpontjában a tanúságtétel, a közösség, a liturgia 
és a diakónia áll. Ha ezek közül egyik is háttérbe szorul, és nem egy-
ségben jelenik meg a világ előtt, akkor ez előbb vagy utóbb az egyház 
testének deformációjához vezet. Az egyház hitvallóinak és a taní-
tóknak meg nem szűnő imádságos feladata, hogy ennek megfelelően 
újra és újra e középpont felé forduljanak, és megvizsgálják az éppen 
aktuális egyházi életet. Ecclesia semper reformanda est…

Löhe a lutheránus egyházat apostoli alapokon álló, püspöki hivatalt 
biblikusan értelmező és a testvéri közösséget komolyan vevő egyháznak 
képzelte el. E testvéries egyházat a tóba ejtett kő keltette koncentrikus 
körök képével írta le. A külső kör az emberiség köre, a belső a keresz-
tyén, a legbelső pedig az egyházi (testvéri) kör. Mindennek közepében 
pedig Jézus áll, aki a kegyelemmel és áldással fordul mindhárom kör 
felé. Az egyházi kör, a testvéri közösség az oltár körül térdel, és az 
oltári szentség erejével indul szolgálatra, és sugározza tovább a testvéri 
közösségből eredő szeretetet, amelynek feleslege (Überschuss) – Luther 
szerint – a tágabb körök felé irányuló szolgáló szeretet. Löhe a diakónia 
színterének a gyülekezetet tartotta és az önkéntességet hangsúlyozta.

A diakonisszák felkészülésük után a gyülekezetbe kerültek, és ott 
végezték a belső kör hátterével szolgálatukat. Túrmezei Erzsébet is így 
szolgált, amíg tehette. Tehát az egyik legfontosabb örökségünk, hogy 
a diakónia vezetőinek és lehetőleg minél több munkatársnak testvéri 
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közösséget kell alkotnia, amelynek hátterét a szolidáris gyülekezeti 
közösség adja. Vélhetőleg a hagyományos diakonissza anyaházak 
helyett más formában, de az alapvető értékeket felvállaló módon él 
tovább majd a szolgálók közössége. Egyházunk diakóniai munkát 
irányító testületei elkötelezettek abban, hogy a törvényalkotó zsinat 
elé terjesszék azt a javaslatot, amely lehetőséget ad a diakónusi hivatal, 
vagyis a püspöki felhatalmazással végzett szolgálat elindítására. Ezzel 
megszülethet vagy újjászülethet egy új fraternitás is, amely méltó 
örököse lesz a diakonisszák és Túrmezei Erzsébet szolgálatának. A 
diakónus az, aki képes a testet és lelket ért ínséget és szenvedést ma-
gas szakmai szinten enyhíteni, de saját hitéből fakadóan és az egyház 
hitvallása alapján Krisztushoz vezetni a rá bízott embert, aki Isten 
páratlan teremtménye. 

Az idáig vezető út hosszú, és sok munkára, imádságra van szükség 
ahhoz, hogy célunkat elérjük. Munkatársaink képzése, az esetleges 
nappali felsőfokú képzés beindítása az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem keretében, a Fébé egyesület e cél szolgálatba állítása mind 
olyan feladatok, amelyek előttünk tornyosulnak, de Krisztus vezérlete 
alatt legyőzhetjük az akadályokat. A köztünk élő diakonissza testvé-
reinket pedig kérjük, hogy imádsággal kísérjék munkánkat!

Túrmezei Erzsébet öröksége krisztusi örökség, amely a diakonisz-
sza költő bizonyságtevő életétől más bizonyságtevőkhöz, a belső kör 
tagjaihoz vezet, akiken keresztül a Feltámadott Jézus Krisztus kegyel-
me és szolgálatba hívó szava ér el hozzánk. A legnagyobb Diakónus 
szüntelen szolgálatban áll, és munkába állít, a belső körbe von, hogy 
egykoron a nagy asztalnál együtt ülhessünk minél többen, és élvez-
zük kiteljesedő életünket a Szentháromság Isten örök jelenlétében. 
Lk 12,35–40-ben olvassuk: Jézus mondja: „Boldogok azok a szolgák, 
akiket az úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Bizony, mondom néktek, 
hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, odamegy és felszolgál nekik.” 
Diakóniánk tehát akkor szolgálja Isten dicsőségét, ha ebben a virrasz-
táshoz hasonlítható intenzitásban él. Túrmezei Erzsébet virrasztó volt 
verseivel és hitvalló életével. Ez az ő legszentebb öröksége nekünk, 
úton lévő diakónusoknak. Virrasszatok!

Gregersen-Labossa György,
az MEE Diakóniai Bizottságának elnöke
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„ÍGY LESZEL ÁLDÁS”

Túrmezei Erzsébet élete
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Mióta megkaptam a feladatot: Túrmezei Erzsébet életét néhány sor-
ban megörökíteni, „megzendült” bennem egyik kötetének címe, és 
nem tudtam tőle megszabadulni: Így leszel áldás. Nem magára gondolt, 
amikor leírta, hanem, mint mindig, másokra. De éppen így tudott 
az igehirdetésben, tanításban és diakóniában szorgoskodó, a mindig 
másokra gondoló ancilla Domini, „az Úr szolgálólánya” is áldássá lenni. 
Ezt az évek múltán egyre tisztábban látjuk, és ebben a jubileumi és 
„diakóniai” évben, amikor születésének 100. évére gondolunk, jó, ha 
többször is megemlékezünk róla, és elgondolkozunk örökségén. 

Ahhoz azonban, hogy az áldássá lett és áldást hirdető Túrmezei 
Erzsébet életét megismerhessük, meg kell kísérelnünk a kort, a hazai, 
egyházi és családi hátteret is röviden megrajzolni, amelybe beleszületett. 
Így tudjuk igazán nyomon követni. Ezen a háttéren bontakozik ki, 
hogyan lett áldássá hazánk és egyházunk életében.

A háttér
A 20. század második évtizedében hazánk már ellenállhatatlanul 
sodródott az európai hatalmak szorításában a háború felé. Belpoliti-
kailag is egyre feszültebb volt a helyzet. 1912. május 23-án volt a „véres 

Keveházi László

„Így leszel áldás”

Túrmezei Erzsébet élete és szolgálata*

 * Keveházi László „Így leszel áldás” címmel 2012-ben megjelent írásának szer-
kesztett, javított és rövidített változata.
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csütörtök”. A fővárosi és Pest környéki gyárak beszüntették a munkát. 
A munkások és rendőrök összecsapásának szomorú eredményeként 
halottak is voltak. Már ekkor is voltak, akik az elháríthatatlannak 
látszó háborút szinte „hazafi as örömmel” üdvözölték, de voltak, akik 
tüntettek, tiltakoztak ellene.  

Egyházunkban – pontosabban a protestáns egyházak életében –  
ugyanezek az esztendők a „rügyfakadás” évei voltak. Hazai evangéli-
kus egyházunk is az éledés reménységes jeleit mutatta. A gyülekezetek 
erősödtek, a múlt század közepétől indult gyülekezeti és országos 
egyesületek jó szolgálatot végeztek. Sőt mintha már az ébredés jelei is 
észrevehetőbbek lettek volna. Igaz, nem evangélikus egyházunkban, 
de megszületett a Bethánia Egyesület és a Magyar Evangéliumi Diák-
szövetség, amelyek elsősorban a protestáns ifj úságot gyűjtötték össze. 
Egyre több alkalmat, konferenciát tartottak itt is, ott is, ahol sokan 
több napra, akár egy hétre mindent félretéve az Isten igéjére fi gyeltek. 
Minderre egyetlen konkrét példa egy sokunk által ismert személlyel:

Túróczy Zoltán (1893–1971) – később a tiszai, majd 1948-tól a du-
nántúli kerület püspöke, annak meghatározó és karizmatikus veze tője 
– ebben az időszakban még fi atal teológus volt. Számunkra érdekes 
lehet, amit származásáról és fi atalkoráról, a századelő idejéről írt. 
„Dédapám, Bauhofer György budai lelkész pietizmusa, nagyapám, 
Czékus István vasenergiája és édesapám, a volt ózdi esperes-lelkész 
olthatatlan vágya a misszió és a szétszórt hívek összegyűjtése iránt: 
mindez a magam munkájából sem hiányozhat” – vallotta első püs-
pöki székfoglalójában a tiszai kerületben 1939-ben. Az ózdi elemi 
iskola után a rozsnyói főgimnáziumban, majd a pozsonyi teológiai 
akadémián tanult. Érdemes ifj úkorára, saját visszatekintő emlékezé-
sére említett szempontunkból is fi gyelni: „Én rajongásig szeretem az 
evangélikus egyházamat. És mégis azt kell mondanom, hogy amivé 
lelkileg lettem, azzá nem az egyházam által lettem. Pedig olyan csa-
ládban nevelkedtem fel, mely emberemlékezet óta mindig papi gene-
rációkat adott. Pedig olyan iskolába jártam, mely az egyház emlőjén 
tartott bennünket. Pedig olyan teológiát végeztem, melyből áldott, 
nagy emberek kerültek ki – és én mégis betöltöttem a husza dik éve-
met, de még nem olvastam a Bibliát. Emlékszem jól, hogy huszonegy 
éves teológus koromban [1914] sem tudtam sehogy sem megérteni, 

Zulauf Henrik Fébé-lelkész

Diakonisszák a Béthelben, 
1938. augusztus 20.
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Pauer Irma

hogy mi a megtérés, és mi a keresztyén tapasztalat. És ha akkor a 
Diákszövetség [MEKDSZ, Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák-
szövetség] felekezetközi egyesületének képviselője meg nem találja 
az utat a pozsonyi teológiához és ott egy tejfeles arcú gyerekhez, és 
el nem csalogatja azt konferenciákra, honnan elszö kik, meg megint 
visszatér, s ha azután falusi csendes magányomban rám nem talál a 
Bethánia, s evan gelizáló lendületével magával nem sodor, akkor aligha 
leszek az, ami vagyok. Nem könnyű ezt nekem elmondani, de el kell 
mondanom, ha igaz akarok lenni.”

Igen, ekkor már elindult az ébredés, ahogy Túróczy Zoltán ér-
zékelteti, ekkor még egyházunk keretein kívül. Egyházunkból, lel-
készi karunkból leginkább Gáncs Aladár, Schmidt Károly Jenő és 
Podmanicz ky Pál, de sokan mások is kaptak hatást, és álltak az éb-
redés szolgálatában. Gáncs Aladár körülbelül 17 évvel később (1929-
ben) írja: „Az a nemzedék, amely most él, az ébredés küszöbvonalát 
súrolja, s azért, hogy ez a küszöb mikor kerül átlépés alá, igen nagy 
felelőssége van mindenkinek, aki ma él. El lehet mondani ebből a 
szempontból is azt, amit az egyik püspök mondott nemrégen: ma élni, 
a mi magyar evangélikus egyházunkban is, igen nagy megtiszteltetés.”1

Tény, hogy ez az időszak új kezdetet ígért egyházunknak is, ám ez 
a kezdet sokkal később, a negyvenes-ötvenes évekre, a „nagy ébredés” 
idejére „ért be”.

A Fébé

A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesületre a háttér megrajzolásakor 
külön fi gyelmet kell fordítanunk Túrmezei Erzsébet életének leírá-
sában, s hozzá egy olyan írásból merítünk, amely éppen az ő tollából 
született a Fébéről.2

Az egyesület élete 1924-ben indult Pauer Irma vezetésével, aki-
nek még 1916-ban a világháború miatt kellett hazajönnie egyiptomi 
missziói munkájából. Hozzájutott (egy forrás szerint testvéréé volt, 
más szerint vásárolta) egy klotildligeti házhoz, s ez lett a Fébé „böl-

 1 Gáncs 1931.
 2 Túrmezei é. n.
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Diakonisszák a piliscsabai 
Béthel kertjében

csője”. Az egyesület első titkára Gáncs Aladár lelkész volt. Az egyre 
nagyobb csapatot alkotó diakonisszák végeztek Klotildligeten minden 
házi-, de missziói munkát is: bibliaórákat tartottak, gyerekek között 
szolgáltak. A szolgálati kör pedig, hála Istennek, egyre bővült: Béthel 
mellett szolgálatokat végeztek más gyülekezetek, intézetek hívására.

Még az alakulás utáni évben nyomdafelszerelést vásároltak. 
A nyomdai és kiadási munka 1925-ben Béthelben indult, majd a fő-
városi Damjanich utcában folytatódott. Saját kiadványaik is születtek: 
a Fénysugár, a Kis Harang, az Útmutató és a Fali Naptár. 1938-tól a 
Fébé önálló könyvkiadó lett. Piliscsabán is „gazdagabbak” lettek új 
épületekkel, ezek az Emmaus, Siló, Sion, Gileád voltak. 1926-ban 
már a lelkészeknek tartottak konferenciát. 1927-ben indult az első 

leánykonferencia, amelyet aztán konferenciák, evangélizációk sorozata 
követett. 1928-ban egy fasátor készült a konferenciáknak. 1929-ben 
megvásárolták a Márványmenyasszony vendéglőt, ez lett az első dia-
konissza anyaház.

A diakonisszák száma egyre nőtt. 1935-ben 100, 1945-ben pedig 
már 150 diakonisszát tartottak számon. 1924-től diakónusokról is 
tudunk. A számok szinte hihetetlen növekedésről árulkodnak, olykor 
belső feszültségek ellenére is.

Gáncs Aladár
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Fébé-internátus, 1934 .
Az ülő sor bal szélén 

Túrmezei Erzsébet

Közben szomorú napjaik is vol-
tak, gyászolták Pauer Irmát (el-
hunyt 1929-ben), majd kilenc év 
múlva az őt követő főnökasszonyt, 
Trauschenfels Elzát is (1938-ban). 
Dr. Farkas Mária lett a következő 
főnökasszony.

Gáncs Aladár titkársági szolgála-
ta után Zulauf Henrik lett a diako-
nisszák lelkésze 1930-tól. Mellette 
szolgált 1945–1948 között Feren-
czy Zoltán, majd 1945–1951 között 
Csengődy László segédlelkész.

1940-ben épült fel az új anya-
ház Hűvösvölgyben, az Ördögárok és a Bátori László utca között. 
1941-ben letették itt a templom alapkövét is. 1944-től 1951-ig az 
istentiszteleteket már a „tető alá hozott”, de még nem kész templom 
alagsorában tartották Hűvösvölgyben, lassan ez lett életük központja.

A szolgálatok köre egyre bővült. 1920-ben elindult a szeretetmunka 
Nyíregyházán is (Élim), 1927-től ezt is a Fébé vette át. Béthelben is 
létesült egy árvaház, ez később a Csanád megyei Pihenőpusztára került, 
ahol 8 osztályos elemi iskolájuk is működött. De ekkor a Fébének már 
Bonyhádon is volt árvaháza, Rákoskeresztúron pedig fi úárvaházuk volt, 
ez később a budapesti Szent Miklós utcába költözött hatvan gyermek-
kel. A háborúban indult, többnyire zsidó gyerekeket mentő Jó Pásztor 
Intézettől a Völgy utcai csecsemőotthont is átvette a Fébé. Egyébként 
a háborúban és utána Sztehlo Gábor lelkésznek is segítségére voltak a 
Fébé diakonisszái a zsidó gyermekek mentésében és nevelésében. Később 
Budapesten (Krúdy utca) leányinternátus jött létre. 1946-tól a Márvány 
utcában indult leányinternátus hatvan középiskolás leánnyal. Albertin 
öregotthon létesült. Néhány év alatt így terebélyesedett a Fébé diakóniai 
munkája, de igény és szükség is volt a diakonisszák szolgálatára.

Üdülőik is voltak: a Hűvösvölgyi panzió, a Fénysugár üdülő, a 
bagolyirtási üdülő és a budapesti, József utcai „Hospitz”. Ezenkívül 
Fébé-diakonisszák szolgáltak például a fóti Jungmann Irma Árvaház-
ban, a hódmezővásárhelyi, szarvasi, vásárosmiskei gyülekezetekben, 
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sőt egyre több gyülekezetben. Intézményekben is kaptak szolgálati 
lehetőséget: az Országos Protestáns Árvaházban, a Jó Pásztor Gyer-
mekotthonban, Pécsett és Balassagyarmaton. De más, nem a Fébé által 
működtetett internátusokban is vállaltak szolgálatokat: a Fasorban, 
Aszódon, Miskolcon, Szentendrén, Nyíregyházán és a budapesti 
Luther Otthonban. Sok iskolában tanítói oklevéllel tanítottak dia-
konisszák.

1940-től kezdődött a vasárnapi iskolai tanítók képzése. Hívő fi a-
talokat képeztek arra, hogy vasárnaponként a gyülekezetekben gyer-
mekeket tanítsanak. Sajnos a „vasárnapi iskola” név sem maradhatott 
nagyon sokáig, és gyermekbibliakör lett a későbbi neve. 

1941-ben elindult a Fébé Leány-népfőiskola. A Modori utcai Fénysu-
gár üdülőben kezdődött. 1948-tól ezeket téli táboroknak nevezték, hogy 
tovább folyhasson a munka, mert ekkor az állam a népfőiskolai munkát 
már nem nézte jó szemmel. 1948–1951 között összesen százhúsz leányt 
tanítottak kilenc tanfolyamban. A népfőiskolai munkát egyházunkban 
Sztehlo Gábor lelkész indította, de a leányok számára tartott tanfo-
lyamok Túrmezei Erzsébet kezdeményezésére és vezetésével folytak.

Saját kórházuk nem volt, de az óbudai Margit Kórházban nyolc 
testvér végzett ápolói szolgálatot. 1929-ben öt testvér már végzett ápo-
lónővér volt, három testvér pedig szülésznői oklevelet szerzett. A kór-
ház Lengyeltótiba, majd Balatonboglárra került, és itt már huszonöt 
testvér szolgált. 1945-től a Fébé-testvérek az új Szent János Kórház 
Menthálhygiéniai Osztályán dolgoztak. 1950 után felajánlották nekik, 
hogy „civilben” tovább dolgozhatnak, de ezt nem fogadták el. 1946-ban 
került sor a Belvedere megvételére, de az épületet nem sikerült igazán 
birtokba venni, később államosították. Ettől kezdve kórházat csak az 
állam tarthatott fenn, diakonissza nem szolgálhatott sokáig azokban.

1948. december 4-én a Fébé minden vagyonát átruházási szerző-
déssel átadta az egyetemes egyháznak. Ekkor lett a Fébé egyesületből 
Fébé Intézet. A kezdetekben még Fébé Nőegylet volt a neve. 

1951 augusztusában Túróczy Zoltán püspök szomorú szívvel kö-
zölte az Állami Egyházügyi Hivatal július 31-ei leiratának tartalmát, 
amely szerint a diakonissza anyaházaknak meg kell szűnniük nov-
ember 30-áig. Százhetvenhat Fébé-diakonisszának, -diakónusnak, 
-próbatestvérnek kellett elhagynia az intézetet. 

A Fébé  könyv- és 
papírkereskedése a Deák téren
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A több évtizedes „alagút” után 1989. december 9-én a még élő 
testvérek együtt ünnepelhették a 65 éves jubileumot 27 szolgálati és 
38 szétszóratásban töltött év után. 

A Belák család

Megérezhettek mindezekből valamit a kicsiny, Tolna megyei Tamási 
község lakói is? Közöttük a Belák család, akik 1912 elején hetedik 
gyermeküket, Erzsébet érkezését várták? Bizonyosan több mindent 
éreztek, amint látni fogjuk. 

A család gyökerei mélyre nyúlnak hazánk történetében. Az anyai 
ősök Zágráb mellől származnak. Hogy oda honnan kerültek, nem 
tudjuk. Az 1241/42-es tatárjárás után 1246-ban IV. Béla király a 
„hospeseknek” (betelepített vendégeknek), akik életben maradtak a 
tatárok dúlása és gyújtogatása után, nemesi előjogot adott (marasztalva 
őket), és megkapták a de turopolje (magyarul túrmezei) nevet. Így lett 
a család neve Korenika de Turopolje, magyarul Túrmezei Korenika. 
Később minden bizonnyal a török elől menekülve húzódtak feljebb, 
így jutottak Somogyba. 

Diakonisszák a budapesti 
Margit Kórházban
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Erzsébet testvér a következőképpen írta össze a családfát négy 
nemzedékre visszamenőleg:

Belák György – Galovits Zsófi a; Kronekker (Korenika) Sándor – 
Th ulmon Anna: apai és anyai dédszülők. 

Belák János lelkész (sz. Nagyszokoly, 1823, ev. lelkész Vanyolán) 
– Illés Emília; Kronekker (Korenika) Miklós – Körmendy Aloyzia: 
apai és anyai nagyszülők. 

Belák János kereskedő (1865, Vanyola – 1940, Tokaj) – Túrmezei 
Korenika Anna (1875, Nikla – 1952, Balassagyarmat): szülők.

Belák Sándor, János és Erzsébet a felnövő utódok. 
Apai ágon Erzsébet nagyapja, Belák János vanyolai evangélikus 

lelkész volt (1855–1887), „ekkor merült fel a templom megnagyob-
bításának terve”.3 A lelkész fi atalabb korában az 1848/49-es szabad-
ságharcban tábori lelkészként szolgált. Édesapjára, nagyapjára és 
testvérére is utal Túrmezei Erzsébet A Vándor hazaér című verse.

Utolsó este. Utolsó vendégek:
Bibliás, csendes, hívő asszonyok.
Látom, amint kezet szorít velük…
Szíves mosollyal rájuk mosolyog. 
Karosszékében ül. Az asztalon
Nyílik az aranyszélű Biblia.
Hallgatja, hogy feltámadásról olvas 
Belőle áhítattal pap fi a. 

Közben talán fehér paplakra gondol,
Ahol nyüzsgött az élet: nyolc gyerek…
A szőlő-teliszőtte, hűs tornácon
Édesanya szeli a kenyeret…

Puha kenyér… jóízű gyermekemlék
Azután ifj ú lett és férfi  lett. 
Igazgyöngyöt lelt, édes feleséget.
És kenyeret szelt az övéinek.

 3 Szakos 2011, 897. kk.
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Búcsúzva körülnéz a kis szobában.
A falról unokák és gyermekek
Mosolyognak apára, nagyapára
Odaköszön feléjük: „Elmegyek”,
(…)
Felesége ül még az ágya mellé.

Utolsó imádságot mondanak.

„Mi Atyánk!” Fel az igazi hazába
Utat keresve szállnak a szavak.

S én már csak ott a ravatalom látom
Békés mosollyal néma ajakán…
Hisz a borúból hazaért a fénybe
A fáradt vándor… az édesapám.4

A vers szerint a leány, Erzsébet tehát nemcsak az édesanyára, a „niklai 
lányra” emlékezik, hanem édesapjára is ugyanolyan szeretettel. És 
miután a családban a nagyapa és a két fi úunoka is lelkész volt, az em-
lékező leány pedig diakonissza, két nemzedéken belül tehát négyen 
szolgálták az egyház Urát.

Az anyai ág nevét hol Korenikának, hol Kronekkernek írták.5 
Korenika Miklós (1829–?) szintén tisztként harcolt a szabadságharc-
ban. Az anyai nagyapa első felesége halálával megözvegyült, később 
újranősült, második felesége – amint láttuk – Körmendy Mária-
Aloyza volt. A második házasságból több gyermek is született, de 
csak Amália, Anna és Ida növekedtek fel.

„Három leány nőtt a kis kúrián,
– mintha régi rege suhanna! –
Egyikük az édesanyám volt, 
A csendes, szelíd szavú Anna.”

 4 Túrmezei 1986, 140–141. o. Túrmezei 2007–2010, 1: 312–313. o.
 5 Kalina 2008.

Korenika Anna és Belák János 
esküvői képe, Nikla, 

1896. szeptember 12.
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Korenika Anna, Túrmezei Erzsébet édesanyja Belák Jánoshoz ment 
feleségül, s amint ezt említettük, hét gyermekük született. Az első 
kislány korán meghalt, ezután a két fi ú következett. A következő 
kislány is meghalt 12 éves korában perforált vakbél következtében. 
A következő jövevény újra kislány volt, aki sajnos szintén csecsemőko-
rában hunyt el. És korán halt meg a hatodik leánygyermek is. A négy 
korán elment lány a Lujza, Emma, Mária és Anna nevet kapta. 

Belák Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban. Édesanyjának 
szülőhelye a Somogy megyei Nikla volt. A „niklai leány” Túrmezei Erzsé-

bet versei szerint sokat álmodozott Berzsenyi Dániel sírjánál. Tehetséges 
gyermeket szeretett volna, és ezért imádkozott is. Erről írta később leánya:

„Ha gyermekem lesz, azzal áldd meg,
Amivel nem áldottál meg engem.
Ha gyermekem lesz, dalolhassa ki,
Mit lelke érez, szíve gondol.”6

Az édesanya álmairól, imádságairól sokat mesélhetett Erzsébet leá-
nyának, bizonyára ezért vallotta ő később: „egész életem meghallgatott 
imádság.” 

 6 Túrmezei 2007–2010, 1: 343–344. o.

„Édes versmondó nagymamám”, 
a Korenika nagymama, János, 
Erzsébet, Sándor, 1917 körül

Belák Erzsike (balra)
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Az édesapa vegyeskereskedést vezetett. Amikor Erzsébet megszü-
letett, akkor a fi úk már „felnőttebbek”, Sándor 15, János 10 éves volt. 
Sándort kezdettől – csendes, álmodozó természete miatt? – lelkész-
nek szánta a család. Jánosnak a család tervei, álmai szerint az apai 
üzletet kellett volna tovább vezetnie, ezért a székesfehérvári kereske-
delmi iskolába íratták be. Ott azonban kezébe került egy Toborzó című 
füzet Túróczy Zoltántól. Ez az írás és Gáncs Aladár székesfehérvári 
lelkész igehirdetései megérintették János szívét. Belépett az akkori 
Bethánia Egyesületletbe, ahol hitében erősödve szolgálni is kezdett, 
bibliaórákat tartott. A kezébe került ifj úsági folyóiratokat pedig ha-
za is vitte, és ezeket „bújta”. A szülők ezt kezdetben nem nézték jó 
szemmel, Erzsébet, hogy bátyját mentse, az írást az ágya alá rejtette. 
Erről írta később Erzsébet:

Belák János, Mária (meghalt 11 
éves korában) és Sándor 1911 körül

Belák Erzsike egyéves korában Tamási, 1915
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„…És úgy elmerült fekete könyvében,
hogy le nem tette volna semmiképpen.

…Hogy a javíthatatlan meg ne lelje,
Az ágy alá rejtettem biztos helyre.
De hamar sor került a nyomozásra…

»Hiszen ez szent könyv!«
Az volt az én első találkozásom
Isten könyvével…”7

Korenika Miklós anyai nagyapa halála után a 
megözvegyült nagyanya Tamásiba költözött, 
vele „költözött” az ébredező hit mellett a vers 
szeretete is a házba. Petőfi  Sándor és Arany Já-
nos így lettek a gyermekek ismert és szeretett 
költőivé. Erzsébet négyéves korában írt rímeit 
János testvére írta egy füzetbe. Hétéves, amikor 
megszületik A jó pásztor című verse:

„Élt egy pásztor
Hegyek alján,
Mennyi bárányt őriz ő!
És az eltévedt bárányokra
Mennyi vért áldoz ő!
Uram Jézus, ő az, ő!

Az a pásztor maga Jézus,
Ki is lehetne más?
Ő értünk hal és értünk él,
Szívéből a jóság beszél.
Uram Jézus, ő az, ő!”8 

 7 Első találkozás a Bibliával. 
 8 Kötetben nem jelent meg. 

Bözsike a babájával 4-5 éves korában

A niklai Korenika-ház
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A konfi rmáció

Minderre azért is érdemes fi gyelni, mert a Fébé törzskönyvében van ró-
la ebből az időből egy sokunk számára meghökkentő, eddig ismeretlen 
adat. Így szól: Belák Erzsébet „…vallása eredetileg: római katolikus. 
Konfi rmációja és áttérése: Tokaj, 1929. Konfi rmációi igéje: 2Krón 
28,20: »Légy erős, bátor, és cselekedj! Ne félj, és ne rettegj, mert az Úristen, 
az én Istenem veled van, nem hagy cserben, és nem hagy el, amíg be nem 
fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát.«” Ezek 
szerint Erzsébet eddig katolikus lett volna? 17 éves volt, amikor kon-
fi rmált és áttért? Erre sehol máshol nem találtunk adatot. Sokan erről 
nem is tudnak, még a közelebbiek sem. De a Fébé-törzskönyv min-
den bizonnyal igazat kell hogy rögzítsen. Ugyanez a Fébé-törzskönyv 
rögzíti, hogy mindkét szülő „ág. h. ev.” vallású volt. Ezzel szemben 
Hegedűs János jelenlegi tamási plébános az anyakönyvi adatok alapján 
a következőket válaszolta: „A tamási katolikus káplán, Vörös Kristóf 
keresztelte meg Túrmezei Erzsébetet. A keresztelési anyakönyv ada-
tai szerint a keresztelés 1912. február 25-én történt. Belák Erzsébet 
Sarolta néven lett anyakönyvezve. A szülők neve: Belák János ágostai 
hitvallású és Korenika Anna r. k.” Belák János vegyes házasságot kötött 

a katolikus Korenika Annával, így a 
leánygyermekek (az előzőleg született 
és elhunyt négy leány is?) katolikusok 
voltak. Túrmezei Erzsébet tehát kato-
likus vallású volt 17 éves koráig. 

Ehhez komoly adalék Pintér Károly 
lelkésztől egy régi leveléből (1957): 
„Egy alkalommal, az első világháború 
alatt a tamási lévita tanító (Tamásiban 
ugyanis nem volt lelkész, s lévita tanító 
látta el az istentiszteleti alkalmakat 
is) egy téli napon átment Belákékhoz 
zongorázni. Szivárvány jelent meg az 
égen, ami télen ritka jelenség. A tanító 
ismervén a kisleány rigmusfaragó haj-
lamát, így biztatta: Erzsi, nem tudnál Bérmálási kép, 1922. május 28.
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erről valami verset kigondolni? S akkor 
diktálta le ezt a versikét:  »Szivárványt 
láttam tél idején. / Mintha mondaná: 
remélj, remélj. / Mintha mondaná: 
csak higgyetek, / Honfi társak, csak 
reméljetek.« (A vers eredetileg több 
versszakos volt, azonban a bátyja már 
csak ezekre a kezdő sorokra emléke-
zik.) A versben említett hit persze 
csak a szokványos hivést, bizakodást 
jelenti még nála. Inkább arra érde-
mes fi gyelni, hogy a kis négy-öt éves 
gyermek lelke mennyire érzékeny az 
emberi nyomorúságra. Érzi a terhet, 
ami megülte azt a kort. Még korábbi 
rigmusa, amelyre bátya emlékezik, ez a kis mondóka: »Ebédlőben 
nagy rend nincs, mégis sok a kincs.«

A világháború után tönkrement az üzletük. Édesapja nem rendelke-
zett annyi élelmességgel, hogy az akkori nehéz és bonyolult gazdasági 
krízist átvészelte volna. Sopronba költöztek. Itt az elemi iskola pad-
jaitól elbúcsúzott fi atal leányt az állami felsőbb leányiskolába íratják 
be. Nyolc év után itt is érettségizik. 14 éves korában megköszöni a 
holland segélyakciót egy versében, amit az egyik pesti újság közöl, 
erre néhány hónapra Hollandiába viszik. Haarlembe, a tulipánok vá-
rosába kerül. Közben János bátyja Ózdra kerül segédlelkésznek, ahol 
akkor Túróczy Zoltán a gyülekezet lelkésze. Ide kerülnek bátyjához 
szülei is. Erzsébet nyári vakációit Ózdon tölti. Túróczy igehirdetései 
nagy hatással vannak rá. Bátyja nem tudja, hogy ennek nyomán-e, 
vagy hogyan s mikor ismerte meg az Urat, de tény, hogy Ózdra mint 
kedves helyre később is többször hivatkozott Erzsébet testvér. Az is 
tény, hogy ebben az időben a katolikus egyház légkörét, rendtartását 
»kényszerzubbonynak« érzi magán, belsőleg el is szakad tőle.

Eközben Sándor bátyja 1927 novemberében Tokajra kerül lel-
késznek. Szülei átköltöznek Ózdról, s így a nyári vakációk színhelye 
is áttevődik. Körülbelül 1928 nyarán megy egy tokaji hívő leánnyal 
Pestre, egy Fébé-konferenciára. Az iskolában jelesen tanuló Erzsébet 

Holland gyerekekkel 
Haarlemben, 1924

Konfi rmációs anyakönyvi 
bejegyzés. Tokaj, 1929. 
szeptember 1.
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ekkor már nyíltan is szembefordul felekezetével. Vitákat provokál, 
szabotálja az alkalmakon való részvételt, úgyhogy végül is maga az 
igazgatónője ajánlja neki, hogy térjen át. 1929-ben tér át az evangélikus 
egyházba, 17 éves korában. Az érettségi után beiratkozik az egyetem-
re, magyar–német szakos tanárnak készül. Sándor és János bátyjai 
nehezen tudnak afelől dönteni, hogy egy református internátusban 
vagy a Fébé internátusában helyezzék el. Végül is a Fébé mellett dön-
tenek. Emberileg ez a döntés határozta meg Erzsébet testvér jövőjét. 
Itt, a Fébében kap indításokat a diakonisszaéletre. A diplomát már 
mint diakonissza szerezte meg.”

A tamási gyülekezet

„…a tamási evangélikusok 1831 körül érkeztek Sárszenlőrincről. 
Pontos adatok nincsenek a családok létszámát illetően, de elegen 
voltak ahhoz, hogy egy egész utcát elfoglaljanak és benépesítsenek, 
mivel a szájhagyomány Tamási egyik utcáját mai napig evangélikus 

Farsang, 1930. 8. osztály, jobb szélen ül Belák Erzsébet

A Korenika nagyapa síremléke 
Tamásiban
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sorként emlegeti. A betelepültek sokáig igyekeztek megőrizni iden-
titásukat, ezért Sárszentlőrincről, esetleg Tolnanémediből, »hazul-
ról« házasodtak. A gyülekezet akkori nagyságára s anyagi erejére 
jellemző, hogy 1891-ben a piactér mellett, a település központjában 
megvásároltak egy fogadót, s az épületet imaházzá alakították át. 
A korabeli dokumentumokból az is kiderül, hogy a századforduló 
környékén reformátusok is tartoztak a gyülekezethez. A »két« gyüle-
kezet 1933-ban együtt emeltetett tornyot az imaházra, Baumgartner 
János tervei alapján Hóner Pál építtette. A gyülekezet ekkor már 
saját – igaz, csak egy tantermes – iskolát működtetett. A tamási 
gyülekezetnek nem volt saját lelkésze, Nagyszokolyhoz tartozott. 
Saját anyakönyveik 1949-től kezdődnek, ekkor küldik ki Tompa 
Zoltán segédlelkészt a missziói egyház szervezésére. Őt 1953–1980-
ig Stovicsek Gusztáv követi. Ezután hosszú ideig nincs helyben la-
kó lelkész. Eleinte a Tolnanémediben szolgáló lelkészek, Varsányi 
Ferenc (1980–1986), Seben István (1986–1990) és Kovács László 
(1990–1994) gondozzák, majd 1994 és 1996 között ifj . Cselovszky 
Ferenc gyönki lelkész. 1996-tól Honthegyi Zsolt szolgál gyülekezeti 
munkatársként a gyülekezetben.”9 Az utolsó adatok 2001-ből valók, 
nem annyira biztatók, sőt fi gyelmeztetők, az egyházközségi tagok 
száma már száz alatt van.

A régebbi adatok azt mutatják 
tehát, hogy Tamási akkori viszo-
nyokban, de lélekszámát tekintve 
ma is anyagyülekezetnek beillő erős 
közösség volt. Kutató barátomtól, 
dr. Jáni Jánostól kapott névtári ada-
tok szerint – az előzőekkel szem-
ben – már 1875-ben is saját ima-
házuk és iskolájuk volt 335 lélekkel, 
42 tanulóval. 1910-ben, tehát két 
évvel Belák Erzsébet születése előtt 
ugyancsak iskolájuk és imaházuk 
volt, de már 419 lélekkel, 39 tanu-

 9 Honthegyi 2002, 393. o.
Emléktábla koszorúzás szülőhelyén, Tamásiban 2001-ben. A kép jobb 
szélén id. Fabiny Tibor, balról a negyedik id. Zászkaliczky Pál.
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lóval. Ebben az időben tehát a gyülekezet erősödőben volt. Amikor 
Túrmezei Erzsébet megszületett, Tamásiban sok evangélikus élt (nem 
tudjuk, milyen arányban a katolikusokkal), „missziói egyházközség-
ként”, vagyis nem szervezetten működtek. Még saját anyakönyvük 
sem volt. Erzsébetet tehát – különösen azért, mert mint kiderült, az 
édesanya katolikus volt – katolikus pap keresztelte meg, 

Mégis kérdés, hogy ebben a családban, ahol egy fi ú evangélikus 
lelkésznek készült, ne vetődött volna fel ez a probléma. Azt azonban 
rögzíthetjük a kérdéseken túl, hogy a katolikus Túrmezei Erzsébet 
evangéliumi hitben nevelkedett kicsiny gyermekkorától kezdve. Ez 
érett be 1929-ben, amikor áttért, konfi rmált. S versírási, költői hajlama 
is hamar jelentkezett. 

Sopron

Az első világháború idején vagy utána a tamási vegyeskereskedés 
csődbe jutott. A családnak valami újat kellett kezdenie. A két fi ú ekkor 
már a soproni evangélikus líceumban tanult; ésszerűnek, legalábbis 

valamilyen megoldásnak tűnt, hogy 
a család is odaköltözik. Így 1926-
tól Erzsébet is a Líceumban tanult. 
De verseket is írt, sőt néhányat be is 
küldött egy budapesti tehetségku-
tató versenyre. Belák Erzsébet Hol-
landia című verse már ekkor kitűnt, 
sőt meg is jelent a Magyar Holland 
Szemle című folyóiratban. A világ-
háború utáni nagy szegénységben 
több magyar leányt meghívtak Hol-
landiába nyaralásra. Erzsébet is ki-
utazhatott. Miközben hazagondolt, 
született egy verse:

„Most, hogy szép hazánkat szertedarabolták,
alig-alig hisszük, hogy van még egy ország,

Sopron, 1924. június

Felsőbb leányiskola, Sopron
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ahol minden hajlék az öröm tanyája,
Hollandia, áldott békesség hazája.”10

János testvére közben befejezte teo-
lógiai tanulmányait, és Ózdra ke-
rült hitoktatói beosztásban. Ózdon 
Túróczy Zoltán volt a lelkész. Er-
zsébet is ott töltötte a nyarat, s ez a 
nyár feledhetetlen volt Erzsébet éle-
tében, a komoly lelki hatások után 
nehezen tért vissza az internátusi és 
gimnáziumi életbe.

Tokaj

Hamarosan másik változás állt be a család életében. Túróczy Zoltán a 
Dunántúli Egyházkerület püspöke lett, Ózdra Marcsek János addigi 
tokaji lelkész került. Marcsek János pedig maga helyett Túrmezei Sán-
dort ajánlotta Tokajba. A család ekkor Sopronból Tokajba költözött, 
a tágas parókiába. Ez lett az előbb tárgyalt áttérés és konfi rmáció éve 
1929-ben. Erzsébet mindezeken felül itt megismerkedett egy diako-
nissza testvérrel. Ezen a nyáron vett részt először egy Béthelben tartott 
konferencián. Ez a konferencia életre szóló döntést hozott számára. 

Zászkaliczky Pál lelkész 2000. május 30-án, Túrmezei Erzsébet 
temetésén az igehirdetésében hitre jutásának indulásáról ezt mondta: 
„Mintegy hetven évvel ezelőtt egy szeretetvendégségen a teríték mellé 
helyezett igés lapon olvasta Jézus Krisztus hívását: »Te kövess engem.«” 
Tény, hogy akár ezen, akár az előzőben említett konferencián Túr-
mezei Erzsébet meghallotta Urának hangját, és elindult szolgálatába. 

Így illeszthető be a Fébé-törzskönyv adata mégis Túrmezei Erzsébet 
életrajzába. „A konfi rmálás helye és ideje: Tokaj, 1929. szeptember 1.” 
17 éves volt tehát, amikor a konfi rmáció és áttérés alkalmából a már em-

 10 A Zákeus Média Center által készített fi lmből: Fény előttem, fény utánam, 
2001. Idézi: Kalina 2008, 29. o. Kötetben tudomásom szerint nem jelent meg.

A Soproni Állami Leánylíceum
8. osztálya, 1929. Álló sor, balról 
a harmadik Belák Erzsébet
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lített és idézett igét kapta a Krónikák 
2. könyvéből: „Istenem veled van, nem 
hagy cserben és nem hagy el, amíg be 
nem fejezed az Úr háza szolgálatához 
szükséges valamennyi munkát.” Aki 

ezt az igét adta, talán nem is sejtette, vagy éppen talán nagyon is sejtette 
(János testvére?), hogy Istennek milyen munkását erősíthette ez az ige 
egy életen át, „amíg be nem fejezi az Úr háza szolgálatához szükséges 
valamennyi munkát”! Néhány verse erről a nagy változásról szól: a Most 
élni küldetés, Az életparton11 és a Két életújító igécske:

Rám mosolyogsz és rám köszönsz a metrón.
Milyen régen találkoztam veled!
Azóta évtizedek teltek el,
Mégis a tizennégy évesen kapott
igét ismételed,
hiszen az akkor örökre a tied lett:
„A Mester itt van, és hív téged.”

Egyetlen mondat, csak egy „igécske”,
De gyermekszívedet elérte, 
És indultál Krisztus nyomában,
Követni Őt égő szeretettel.
Azóta őrzöd ezt a drága „igécskét”:
Mert ott volt és hívott a Mester. 
Ragyogó augusztusi délután.
Szeretetvendégségre terített,
Virággal ékesített asztalok.
Minden terítéknél igés lapok.
Diáklány áll meg csendesen
Az egyik mellett: „Ez az én helyem!”
S gyorsan megnézi a kezébe vett
Kis lapon, mi az üzenet.

 11 Túrmezei 1938.

Konfi rmáltak anyakönyve, 
Tokaj, 1929. szeptember 1.

Szüleivel Sándor bátyjánál, 
Tokaj, 1931. augusztus 27.
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Csak egy rövid parancs: „Te kövess 
engem!”
De felejthetetlen emlék, Jézus 
Krisztus akkor talált reám.
Mert én voltam az a diákleány.12

Budapest

A középiskolás évek lassan elmúl-
tak. A hitre és új életre jutott fi atal 
leány, aki a versekkel már eljegyezte 
magát, magyar–német tanári diplo-
mát szeretett volna szerezni. Mehetett volna Debrecenbe, ahol szü-
leihez közelebb maradhatott volna. A döntés mégis úgy szólt, hogy 
Pestre megy, a szellemi élet „kohójába”. Így került a Pázmány Péter 
Tudományegyetemre. Ebben az időben már a Fébé budapesti József 
utcai leányinternátusában lakott, saját tanulmányai mellett segítette 
az ott lakó gimnazista vagy polgári, kereskedelmi iskolába járó leá-
nyokat a tanulásban.

Szürke ruhában

„Felvettem a szürke ruhát.
Szürke, mint a gondok,
Mint a hétköznapok, a munka,
Mint a földön az élet.
S Jézus megáldott:
»Szürke ruhád alatt
Verjen a szíved piros örömtől!«”13

 12 Túrmezei 2007–2010, 3: 17–18. o.
 13 Túrmezei 1938, 177. o. Túrmezei 2007–2010, 1: 177. o.

A Fébé-internátusban, 1934.
Középen Kelemen Erzsébet 
diakonissza testvér

„Mit akarok én? Szolgálni 
az Úrnak!” (Wilhelm Löhe)
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1934. augusztus 20-án lépett be a Fébé egyesületbe, tehát végleg 
eldőlt az is: diakonisszaként akarja Urát követni és szolgálni. S az 
egyetemen diplomát szerzett tanárjelölt most végigjárta a diako-
nisszajelöltség minden lépcsőfokát. Otthoni, konyhai munkát vég-
zett, aztán lassan kezdett gyülekezeti alkalmakra is (Pesterzsébet, 
Szarvas) járni, azokon szolgálni. De irodalmi munkára is hamar 
lehetőséget kapott az egyesületben. A Fénysugár és a Kis Harang 
című folyóiratokba írta verseit, írásait. 1935-ben „jelölt”, majd „pró-
badiakonissza”, 1945-ben – belépése után kilenc évvel – Raff ay 
Sándor püspök és Zulauf Henrik Fébé-lelkész avatási szolgálatával 
„rendes diakonissza” lett. Avatási igéje a Fébé-törzskönyv szerint: 
„Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek 
készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a 
bennetek élő reménységet.” (1Pt 3,15) Ezt az igét 34 testvérével együtt 
hallgatta dobogó szívvel.

1938-ban első kötete, az Őszből tavaszba kiadása előtt vette fel a 
Belák helyett a Túrmezei nevet fi véreivel együtt. 

Túrmezei Erzsébet Reményik Sándor verseit gyermekkorától is-
merte, szerette. Reményik jelentette meg elsőnek versét Pásztortűz 
című lapjában. Zászkaliczky Pál lelkésztől, aki a Fébé lelkésze is 
volt, a következő levelet kaptam: „A ma délutáni könyvtári kutatás 
eredménye a következő: Túrmezei Erzsébetnek A niklai leány című 
verse jelent meg a Pásztortűzben.14 Ez valójában azt jelenti, hogy ez 
a vers előbb jelent meg Reményik folyóiratában, a Pásztortűzben, 
mint kötetben, mert az Ének földrengéskor 1941-ben jelent meg.”15 
Ő nevezte el Erzsébet testvért „Jézus Krisztus igaz poétájának”. Ta-
lálkozásuk is volt. Döntő és komoly alkalom volt, amikor az erdélyi 
diakonisszák kérésére Reményiket Budapesten látogatta meg Erzsébet 
testvér egy kórházban. Erzsébet testvér később Reményik sírját is 
többször meglátogatta. 

 14 Pásztortűz. Erdélyi irodalmi és művészeti folyóirat. XXVI. évf. 12. sz. 1940. 
december, 534. o.
 15 Zászkaliczky Pál 2011. dec. 14-ei e-mailje.

Felszentelésekor már 
magyar–német szakos tanár, 

1948
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A leány-népfőiskola vezetője

Elérkeztünk 1941-hez. Ebben az esztendőben kezdődött el Erzsébet 
testvér életében a szívének talán legkedvesebb népfőiskolai szolgálat. 
(Lásd az erről szóló külön fejezetet!)

E nagy munka, a népfőiskolás leányok nevelése, oktatása közben 
jelentek meg újabb kötetei: Ének földrengéskor (1941), majd 1945-ben 
a következő: Reméljetek velem! 

„Fordítom a Tedeumot,
És fejtem a szürke ruhámat…” 

Érdemes egy percre ezen a két soron együtt elgondolkozni! Mit je-
lenthetett a szürke ruha fejtése és a Te Deum fordítása együtt? És 
mit jelent számunkra is, akik, ha nem is olyan mértékben, de sokszor 
együtt tapasztaljuk az élet borús és derűs oldalát? Mennyi erőt adhat 
ez a néhány sor is ahhoz, hogy „egyensúlyban” maradjunk!

Tizenhét esztendő telt, szaladt el ebben a szolgálatban, a „szürke 
ruhában”. A viharfelhők már előbb is gyülekezetek, a vihar azonban 

Adventi esti áhítat 
a népfőiskolán, 1942
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1951-ben tört ki, akkor csapott le a villám. 1951 augusztusában közölte 
szomorú szívvel Túróczy Zoltán püspök a Fébé Diakonisszaegyesü-
lettel az Állami Egyházügyi Hivatal rendelkezését: minden egyházi 
egyesülettel a Fébé Diakonisszaegyesületnek is meg kell szűnnie, 
november elsejéig minden diakonisszának le kell vetnie egyenruháját, 
és világi állás után kell néznie. Százhetvenhat Fébé-diakonisszának, 
-diakonisszajelöltnek és -diakónusnak kellett ez alatt a rövid idő alatt 
magáról gondoskodnia. Csak kevesen maradhattak egyházi, ott is 
esetleg „irodai” szolgálatban, egyetlen egyházi szeretetetotthonban 
maximum három diakonissza maradhatott. Jól kigondolt „csapás” volt 
ez. Ekkor született meg Túrmezei Erzsébet Csak alagút című verse. 

„Ahogy az alagútba értünk,
Egy kicsi lány fölsírt nagyon.
Édesanyja hiába békítgette:
»Mindjárt kiérünk! Ne sírj, csillagom!«

…Kiértünk, nevetett a napfény.
A kisleány is nevetett.
»Csak alagút!« – ismételgettem egyre
Magamban a drága feleletet.”16

Ami pedig a ruhát illeti:

„A ruha változik. Te megmaradsz.
És a himnusz is marad ugyanaz.
Nem némulhat el ezután sem.
Dicsérünk, Úristen.
Most is. És mindörökké.”17

 16 Túrmezei 2007–2010, 2: 19. o.
 17 A Tedeum-fordítás. In: Túrmezei 2007–2010, 2: 92–93. o.

Gubek Máriával és Gerlei 
Márikával. Bétheli 

leánykonferencia, 
1950. augusztus 

A Fébé felszámolásának doku-
mentuma, 1951. december 3.
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Balassagyarmat

Erzsébet testvér a kényszerű kiköl-
tözés után a balassagyarmati evan-
gélikus szeretetotthonba költözött 
otthonvezetőként. Előtte Palkovics 
Anna és Kárpáti Emma testvérek 
szolgáltak itt, de Kárpáti Emmának 
családi okokból Pestre kellett köl-
töznie. Így nyílt egy hely Erzsébet 
testvér számára, akinek édesanyja 
beteg volt, és ő vele akart lenni, ez a 
megoldás tűnt jónak. Szabó József 
püspök pedig bátran melléállt, sőt 
így – a tiltás ellenére – a gyüleke-
zetben is kapott szolgálatokat, az 
ipolyszögi és patvarci szórványokban 
tartott istentiszteleteket, kerékpá-
ron közlekedve. A városban vasárna-
pi iskolát vezetett, szobájában pedig 
gyermekeket német nyelvre tanított. 
Verseit gépírásos formában adták ti-
tokban egymásnak a testvérek.

1951-ben jelent meg – gépírással – 
a Sürgess, tűnő nap, 1958-ban – szin-
tén gépírással – az Itt és most című 
gyűjteménye. Ez annak is bizonyíté-
ka, hogy Erzsébet testvért nem törte 
meg a „kitelepítés”. Ha egyenruhá-
ban nem lehetett, folytatta civilben 
Isten dicséretét verseiben.

A gyarmati kezdet persze valóban „kezdetleges” volt. A tíz személyt 
befogadni képes otthonban olykor negyvenen is voltak. A vizet is 
messzebbről hordták. 1970-ben korszerűsítették az otthont.

Erzsébet testvér hivatalosan a gyülekezet irodájában is dolgozott 
minden délelőtt. 

A balassagyarmati szeretetház lakóival
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Tanulságos levelek

Több mint két évtized telt el a „gyarmati csendben”, de amint látni 
fogjuk, ez egyáltalán nem csendes, visszavonuló élet, hanem töretlen 
szolgálat volt. Erről tanúskodnak Túrmezei Erzsébet levelei. Túlságo-
san nagy, lehetetlen feladatnak tűnik összes levelezését összegyűjteni. 
A legjobb jellemzés kétségkívül Gubek Máriával való kapcsolatának 
bemutatása levelezésük tükrében. 

Gubek Mária a csömöri gyülekezet felügyelője volt több mint három 
évtizeden át, és a csömöri postahivatal vezetőjeként dolgozott. A negy-
venes évek közepétől ismerték egymást. Mint fi atal leány jelentkezett 
a népfőiskolára, aztán a „téli táborok” hallgatója is volt. Kapcsolatuk 
egyre inkább mélyült, levelezésük annak tanúja, hogyan tud Krisztus 
szíveket összekötni, „családtaggá” és testvérré tenni. 

Miről szólnak a levelek? Elsősorban arról, hogy Túrmezei Erzsébet 
élete a szó legszorosabb értelmében 24 órás szolgálat volt. Az otthon 
vezetését és a balassagyarmati lelkészi hivatali szolgálatot lelkiisme-
retesen ellátta. Leveleiben arról ír, hogy milyen gondjai vannak az 
otthonban, és mindig pontosan közli Gubek Máriával, mikor lesz a 
hivatalban, mikor „hívható”. Napjai tehát ezzel a két (a gyülekezeti 
irodai és szeretetotthoni) szolgálattal már szinte beteltek. De leveleiből 
kitűnik, hogy ezen túlmenően mennyire számon tartja a fébés diako-
nissza testvéreket és a volt népfőiskolásokat is. Levelei velük vannak 
„tele”. A számontartáson túl igyekezett mindenkivel a kapcsolatot 
is tartani, ápolni. Tiszteletre méltó és csodálkozásra indító, hogy 
mindenkiről tud, mindenkiért imádkozik és mindenkit igyekszik 
meglátogatni. Igazi lelkipásztori vonás! 

Mi, egyszerű emberek úgy tudjuk, sok költő „álomvilágban” él. 
Túrmezei Erzsébet, miközben „ontotta” verseit – hogy ez milyen 
nagy szolgálat volt, ezt a későbbi kor fogja még inkább tudni! –, 
nem ilyen álomvilágban, hanem a mindennapi valóságos életben 
élt. S nemcsak tudott szinte mindenkiről, vagy nyomozott olyanok 
után, akikről már nem tudott, és nemcsak imádkozott „övéiért”, 
hanem élete a keresésekben, látogatásokban telt. Gubek Máriának 
rengeteg levelében ír utazásairól, mikor ér Balassagyarmatról az 
Engels térre, az akkori autóbuszállomásra Budapesten, mikor indul 
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tovább valakihez, aki éppen beteg vagy kórházban fekszik, mert 
feltétlenül meg kell látogatnia, beszélgetni, imádkozni kell vele! 
Lehetetlen felsorolni azoknak a családoknak nevét, akiket útitervébe 
vett, látogatott, esetleg szállást is kért náluk, hogy másnap aztán 
indulhasson tovább gyorsan. 

Lassan tovább bővült szolgálati köre is. Egyre több hívást kapott 
gyülekezetekbe. S a már említett szolgálatok, látogatások mellé eze-
ket is be kellett illeszteni úgy, hogy semmi és senki ne lássa kárát. 
Leveleit olvasva látjuk, minden napja a szó szoros értelmében szinte 
percekre be volt osztva. Soprontól Békéscsabáig utazott, levelei egy-
ben „menetrendek” is, amelyeket leír a neki kedves Gubek Máriának, 
„Mancikának”, sokszor éppen a vonaton vagy a HÉV-en. 

Egyházunk vezetőivel való kapcsolata nem nevezhető felhőtlennek. 
Sértődöttség nélkül panaszkodik a szeretetotthont vezető Erzsébet 
testvér, hogy a diakóniáért felelős esperes nemigen fogadja, vagy ha 
eljut hozzá, nemigen tud a dolgokról. Elképzelhető, hogy szolgálatai, 
útjai nem voltak „kívánatosak” állami, sőt egyházi szemekben sem. 
Ezért szinte megdöbbentő az a Gubek Máriának írt levele 1968-ban, 
amikor ezt a kérdést is érinti.

„Kedves leveled tartalma nagyon meglepett. Sejtelmem sem volt 
arról, hogy ilyen természetű harcaid vannak, mert azt gondoltam, 
hogy a közösen látogatott újpesti bibliaórák s a Lenke nénivel való 
találkozás, beszélgetés elég közös-
ség Számodra. (Persze ezt most is 
így gondolom.)

Az idézett ige: Gal 1,10 erre az 
esetre egyáltalán nem alkalmaz-
ható. Hiszen itt nem az emberek 
tetszésének kereséséről volt szó, 
hanem arról az Isten Szentlel-
ke által munkált belső félelemről, 
amit Pál apostol így fejez ki 2Kor 
6,3-ban: »Senkit semmiben meg ne 
botránkoz tassunk, hogy szolgálatunk 
ne szidalmaztassék.« – Figyelik az 
életünket, és felelősek vagyunk a kö-

Sopron, 1961

Gubek Mancikával

Találkozás Csömörön a volt 
népfőiskolásokkal
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rülöttünk élőkért. Pál apostol nem riadt vissza ettől a felelősségtől. Le 
merte írni: Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.

Nekem is vannak ökuménikus kapcsolataim, persze inkább le-
vélben és verseim szolgálatán keresztül. Tudok róla, hogy baptista 
és egyéb körökben talán még gyakrabban szavalják őket, mint az 
evangélikus gyülekezetekben. S tudom, hogy vannak ott az Úrnak 
nagyon kedves, mély hitű, égő szívű gyermekei. Tudom, hogy egy 
cél felé, egy hazába tartunk, egy Atyánk, egy Krisztusunk van, s 
az a természetes, ha szeretetben együtt munkálkodunk. De mé-
lyen hiszem, hogy evangélikus egyházunk tanítása mindenben az 
Igében gyökerezik, hálás vagyok ragyogó, tiszta világosságáért. És 
meg vagyok arról is győződve, hogy itt a helyem. Ismered az Itt és 
most című verset? Abban magyarságommal kapcsolatban vallom, 
hogy máshol élni lehetne édes béke, itt élni küldetés. Máskor élni 
lehetne zengőbb ének, most élni – küldetés. Ugyanezt vallom azzal 
kapcsolatban is, hogy Isten evangélikus egyházunkban hívott el 
szolgálatára. Itt és most. Vajon hogyan fogadnád a hírt arról, hogy 
baptista vagy szabad keresztyén lettem? Szeretem őket, és tudom, 
hogy testvérek vagyunk, de nekem itt a helyem. S őszintén megír-
hatom Neked, Mancikám, hogy nekem Balassagyarmaton annyi 
alkalmam sincs a közösség gyakorlására, amennyi Neked. Sokszor 
érzem én is ennek hiányát, hiszen az anyaházi közösség melegéből 
kerültem ide. De a Jézus Krisztussal való közösség a csendességben 
és az úrvacsorában, a gyülekezet alkalmain való részvétel és közben 
testvéri levelezések, beszélgetések, jó könyvek olvasása átsegítenek 
ezen. Nem az a fontos, hogy bennünket szeressenek, hanem, hogy 
mi szeressünk és mások számára áldássá lehessünk. Nem az a fon-
tos, hogy sok ismeretünk legyen, hanem hogy amit felismertünk, 
cselekedetre váltsuk.” – Döntőnek tartom ezt a levelet, sértődöttség 
nélküli bátor kiállás egyházunk mellett, hitvallás. S ehhez hozzá 
kell tenni, hogy később, a fordulat után sem érezhető nála sehol sem 
sértettség, sebeinek emlegetése.

Hozzá kell tennünk, hogy soraiból nem egyszerűen egyházszeretete 
vagy egyháza iránti hűsége csendül ki. Túrmezei Erzsébet meggyőző-
déses tanítványa volt Luther Mártonnak. Ennek ragyogó példája– ha 
már leveleknél tartunk – a Luther Márton levelei című verse:

Hernádvécsén Sándor bátyjánál 
1966 nyarán

Hasliberg 1965, háttérben 
az evangélikus üdülő
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„2585 levél!
Ennyi maradt ránk! S mennyi lehetett!
Számba se lehet venni,
hogy kinek írtad a leveleket!

Feleségednek, kisfi adnak,
diáknak és fejedelemnek…
hol derűsen, tréfásan, hol keményen…
Hol feddenek, hol biztatnak, emelnek,
tanácsolnak, segítenek,
erősítenek reménységben, hitben
ezek a levelek.
Üzeneteket küld általuk az Isten.

Sejtetted-e, hogy nekünk is szolgálnak,
egy késői kor gyermekeinek?!
Nyoma sincs rajtuk századok porának,
Mert bennük dobog a szíved!
Minket is bátorítasz és vigasztalsz.
Átadod az örömüzenetet.

2585 levél!
Ennyi maradt ránk… s mennyi lehetett!”18

Közben egyre inkább szaporodtak a külföldről írt levelek „kedves 
Mancikájának”. Erzsébet testvér is többször járt Németországban, 
ahol a diakonisszamunka töretlenül folytatódott. Finnországi útjai 
is voltak. Kanadai útja volt a leghosszabb. Gubek Máriának persze 
mindenhonnan írt levelet, lapot. Legtöbbet talán Németországban 
járt. Igyekezett megosztani minden élményét. Erzsébet testvérnek 
bizonyára sok ismerőse, barátja, testvére volt. A levelek alapján mégis 
bátran állíthatjuk, hogy „Mancikájával” osztotta meg igazán minden 
gondolatát, örömét, baját. 

 18 Túrmezei 2007–2010, 3: 104. o.
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Csömör

Szabó József püspök, aki segítette, támogatta Erzsébet testvért, 
közben nyugdíjba vonult. Idővel a balassagyarmati helyzet is fe-
szültebb lett. 1975-ben Erzsébet testvér egy méltatlan levelet 
kapott az akkori balassagyarmati igazgató lelkésztől. „Amikor 
felkértem csupán a Szeretetház további vezetésére, közölte, hogy 

csak a Szeretetház vezetését 
és az azzal járó gondokat nem 
vállalja… ez a kijelentés újra 
meggyőzött önző beállított-
ságáról, hogy a szolgálatból 
csak azokat vállalná, amelyek 
hiúságát szolgálják, de az egy-
szerű hétköznapi feladatokat 
nem vállalja. Sértődöttségé-
ben képes magával rántani két 
társát is a létbizonytalanság-
ba…” „Kettőjük között két év 
alatt a bizalmatlanság olyan 
mély árkot ásott, hogy T. E. 
jobbnak látta, ha eltávozik 
Gyarmatról.”19 A gyülekezet 
vezetősége hamarosan azon-
nali hatállyal elbocsátotta. Az 
előző levélre Erzsébet testvér 
Gubek Máriának így reagált: 
„Amikor a múltkori levelem-
ben írtam, még nem alakult 
ki minden, azóta már igen: 
Nagy Zsófi a testvérrel együtt 

el[menni] készülünk Balassagyarmatról. A másik munkaköröm 
megszűnt, itt addig maradunk, amíg utódot nem találnak. Mi 
közben lakást keresünk, ahová együtt készülünk költözni. Ebben 

 19 Kalácska Béla későbbi balassagyarmati lelkész levele 1977-ből. 
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a helyzetben ne gondoljatok a csömöri meghívásra, s ne küldjetek 
ilyet, nem tudnám elfogadni. Nehéz napok, hetek, sok imádságot 
kérünk, hogy Róm 8,28 valósuljon most is.” Messze nem „sér-
tődött”, fájdalmas panaszkodás ez, a tények rögzítése és testvéri 
imádságkérés.

Most tűnt ki igazán Gubek 
Mária ragaszkodása, áldozatos 
szeretete, aki meghívta és befogad-
ta Erzsébet testvért Nagy Zsófi a 
dia konisszával együtt saját lakásá-
ba. Először egy családnál találtak 
lakást, de a költözés előtt közvet-
lenül a gazda meggondolta magát, 
nem adott helyet. Így a Gubek csa-
lád „ideiglenes” befogadottjai let-
tek. S még az is meglepetés volt a 
befogadó családnak, hogy amikor 
elmentek egy teherautóval Erzsé-
bet testvérért, kiderült, hogy Zsófi a testvért is be kell fogadniuk. Így 
történt, hogy 1975. február 3-án ketten nyertek befogadást, és lettek 
csömöri lakosok.

De izgalmas volt már a készülődés ideje is. „Méregetéseink ered-
ményét mellékelve küldöm. A nagyszekrény sajnos sehogy sem fér be 
a szobába, a könyvespolc talán igen. Persze két ilyen kis szekrényben 
ketten sehogy sem férünk. Jó volna, ha a nagy pl. az előszobába fér-
ne. Vagy a szuterénben lenne legrosszabb esetben hely neki, de arra 
mindenképpen ott a házban van szükségünk. Így csak a kanapé és 
egy kisebb méretű szekrény kerülne máshová. Hálásan köszönünk 
minden fészek-készítő szeretetet kedves Zsuzska néninknek is, Nek-
tek is.” (1975. január 30.)

Egy következő levél: „Isten kezéből fogadjuk az új lehetőséget. […] 
Jó volna méreteket előre megkapni, hogy egy kicsit tervezhessünk. 
Mindent viszünk, s ami nem fér, bizonyára lesz ott hol leraktározni.” 
(1975. február 4.)

Két és fél esztendeig tartott a csömöri tartózkodás, nem köny-
nyű helyzetben: együtt laktak Gubek Mária és szülei, Erzsébet és 

Csömöri életképek, 1974
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Zsófi a testvér. De nemcsak a „család” fogadta Erzsébet testvért 
szeretettel, hanem a gyülekezet, annak lelkésze, Solymár Péter is. 
Erzsébet testvér egyre rendszeresebben szolgált különböző gyüle-
kezeti alkalmakon.

Közben folytatódtak, sőt sűrűsödtek az utazások is: „Nagyon ked-
vesen teltek Siófokon is a napok.” De most is első a szolgálat és a test-
véri alkalmak: „Vajon mennyien leszünk a találkozón? […] Vasárnap 
megyünk Zalaszentjakabba. Onnét másnap fél egykor átmegyek Ka-
nizsára, aztán Kanizsáról kedden 14.12-kor indulok vissza Siófokra, 
onnét szerdán 12.44-kor haza. Ha nem késünk, akkor 15.19-kor a 
Déli pályaudvaron leszek, a 15.46-os HÉV-et aligha érem el, de a 
l6.16-ost remélhetőleg igen, s akkor még öt előtt otthon leszek...” 
(1975. október 24.) 

A következő évben már Svájcból érkezett egy levél: „A képen nyíllal 
jelöltem meg szobáink helyét… Közben a Blumenschwester (»virágfe-
lelős nővér«) uzsonnára hívott meg a kertbe, félbemaradt az írás. Róla 
sokat mesélek majd. Kis múzeum a szobája… Hogy Sztehlonéhoz 

mikor megyünk, még nem tudjuk. 
Szabadsága egy részét fi ánál tölti 
másutt, s azt írta, utána felhív… Is-
ten áldása, kegyelme kedves Mind-
nyájatokkal! Sok-sok üdvözlet, 
csók a Szüleidnek, Márikáéknak, 
a munkatársaknak, a körtelefonon 
elérhetőeknek! (És Bodrinak, meg 
a fecskéknek, virágoknak!)” (1976. 
július 14.)

Aztán egy következő híradás Sze-
gedről: „Szerettem volna már tegnap 
írni, csak nem sikerült, lekötötték 
a perceket a látogatások, készülés. 

Urunk kegyelméből estéről estére sokan vagyunk, s hiszem, beteljese-
dik a Katalin testvértől kapott ige ígérete: 1Kor 15,58. Ugye segítesz 
ezért imádkozni? Köszönöm!” (1976. október 14.)

Berlin–Borsdorf, 1964

„Túrmezei-találkozó” Balassa-
gyarmaton: Sándor, Erzsébet, 

János, 1974. augusztus 14.
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Újra Budapesten

Így szaladt az idő a szolgálatokkal. Erzsébet és Zsófi a testvér 1978-
ban kapott helyet a budapesti Mandák Mária Otthonban, a Karácsony 
Sándor u. 31–33-ban. Zsófi a testvér 1985-ben elhunyt. Hét évig ebben 
az otthonban ketten éltek egy szobában „szerény, méltatlan körülmé-
nyek között”.20 Az ottlakhatás feltétele volt, hogy a napi ebédosztást 
vállalják. Előtte majd’ fél évig Adyligetben laktak egy özvegy papnénál. 

Ők azonban az említett napi kötelességeken túl a szolgálatoknak 
és a találkozóknak éltek. „Igen, megint elénekeltük: Együtt felcsap a 
láng… S tapasztaltuk újra, hogy így van. Éppen az egyházi év utolsó 

vasárnapján, az örökkévalóság vasárnapján tarthattuk idén kis talál-
kozónkat. Heti igénk, Lk 12,35 komolyan intett arra, hogy égő szövét-
nekkel, felövezett derékkal várjuk Urunkat vagy hazahívó szavát. Ko-
moly intés volt az előző napi 1Pt 4,7 is. A felövezett derék azt jelenti: 
szolgálatra és indulásra készen. S a készenlét jele az égő szövétnek is. – 

 20 Madocsai é. n.

A Karácsony Sándor utcai sze-
retetotthon udvar felőli bejárata
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Norvégia ébresztőjének, Haugénak 
egyszer börtönben kellett töltenie 
a karácsonyt. Karácsonyeste csak 
úgy tudott üzenni a börtön épülete 
előtt fel-alá járó testvéreknek, hogy 
az ablakba emelte a pislogó mécsest, 
s megtisztította másik kezével, hogy 
fellobogjon a lángja.

Mi is éreztük: erre van szüksé-
günk, hogy Urunk megtisztogassa 
a pislákoló mécsest. Hogy világítani 
tudjunk, ki-ki a maga helyén: ott-
hon, munkahelyen, gyülekezetben, 
mindenütt.

A beszámolókban kitárultak a 
szívek, előkerültek örömök, nehézségek. Elolvastuk a kedves beszá-
moló leveleket, s jó volt mindent odavinni imádságban az imádságot 
meghallgató, hatalmas és irgalmas Atyánk elé. Különösen az otthon 
vagy kórházban fekvő betegeket. Hálás szívvel köszönjük az előkészítő 
munkát, hálásan gondolunk vissza arra a kedves vasárnapra. 

Azóta ádvent lett. Hadd kívánjak hát áldott ádventet és karácsonyt!” 
(1977. november 30.) 

Derülő ég alatt

Az enyhülés évei következtek. A nyolcvanas évek elején, sőt már 
1975-től Túrmezei Erzsébet is bekapcsolódhatott az új énekesköny-
vünk előkészítésébe. „Egy új énekeskönyvet megalkotni nemcsak 
kotta kérdése, hanem sokkal inkább szövegeké is. Költőnk születésé-
re nem kellett várnunk. Túrmezei Erzsébet volt ez a költő” – mondta 
ezzel kapcsolatban Trajtler Gábor lelkész-orgonaművész.21 „Egymás 
után jöttek a feladatok. Egy régi ének új dallamához szöveget kellett 
fordítani. Erzsébet, vállalod? Soha nem mondott nemet. Hiányzott 
egy templomszentelési vagy lelkészavatási ének. Megírod? Mindig 

 21 Kalina 2008, 54. o.

Kertész Géza lelkésszel 
a Karácsony Sándor utcai 

templomban

Az Evangélikus énekeskönyv 
1982-es kiadása
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igen volt a válasz. Ehhez az énekhez kellene 
még két versszakot fűzni, amely a gondola-
tot továbbviszi. Megpróbálom – hangzott a 
válasz.”22 Énekeskönyvünk 105 éneket jegyez 
Túrmezei Erzsébet nevével! Kiemelkedő szám, 
nincs még egy ilyen költő, fordító, aki közel 
hasonló számú énekkel volna jegyezve! 

Szolgálatai is szaporodtak. 1976-ban többek 
között Molnár János ceglédi református lelkész 
hívta meg őt másokkal együtt egy esti sorozat-
ban való szolgálatra, amelynek összefoglaló cí-
me: Tollal az evangélium szolgálatában.

A levelek közül egy 1978-as újabb levél szol-
gálatainak tanúságáról: „Elnézést kérek, hogy 
ismeretlenül terhelem kérésemmel… Mi nagyon 
sokat hallottunk már Erzsébet testvérről, és ver-
sein keresztül régóta jól ismerjük.” Ez a levél és 
meghívás Pécelről érkezett Erzsébet testvérhez. 

1981-ből egy más tartalmú meghívó: „A ma-
gyar–fi nn műfordítói szeminárium alkalmával 
Finnország Nagykövete, Osmo Väi-
nölä és neje szívesen látja Túrmezei 
Erzsébet úrnőt az 1981. október 12-
én, hétfőn 18.00 órakor adandó fo-
gadáson.” 

1983-ban megalakult a Népfőis-
kolások Baráti Köre. Túrmezei Er-
zsébet a szerkesztő- és a tanulmányi 
bizottság tagja lett. 

Az eddigi beszámolóból kima-
radt Anna-Maija Raittila és a vele 
való kapcsolat. Sok-sok levél tanú-
sítja, hogy mennyire fontosak voltak 
Túrmezei Erzsébetnek „A. M.” ma-

 22 Uo. 55. o.

Anna-Maija Raittilával,
lent: beszélgetés a 
szeretetotthon kertjében
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gyarországi útjai. A fi nn költőnő persze többet utazhatott, s ezért a 
legtöbb találkozás itthon történt, bár Erzsébet testvér is megfordult 
nála. De Anna-Maija Raittilának is fontos volt Erzsébet testvérrel a 
kapcsolattartás. Kölcsönösen fordították le egymás verseit a maguk 
nyelvére. Hídnak tekintették egymást a két nép, két egyház között.  

Anna-Maija egyik levele 1985 karácsonya előtti keltezéssel. „Édes 
jó Erzsébet! Végre válaszom… Olyan hírre. Drága Zsófi a testvér 
[1985-ben halt meg]… Milyen csodálatos volt hallgatni az életörömét, 
lelki indulatát, szépen és frissen ragyogó emlékeit. Amikor utolsó 
közös asztalunknál mesélt a volt munkájáról. Milyen boldog vagyok 
azokért a pillanatokért… Ott fent lesz és megvan neki a pihenés, 
az örök pihenés Jézus arca előtt. – Hogy vagy te magad most, édes 
Erzsébet? Jó lenne többet is hallani… A jászol Ura, a Gyermek áldja 
az ünnepeket. Az új évedet. Minden szolgáló és pihenő pillanatot.” 
Anna-Maija többször is megfordult Balassagyarmaton, ahol Farkas 
Andrásnál vendégeskedett. Itt ismerkedett meg „Balassi Bálint, Ma-
dách Imre és Mikszáth Kálmán városával”, ahol Az ember tragédiája 
fi nn nyelvre való fordításának gondolata is megszületett benne.

Álljon még itt egy itthonról, Alföldről írt levél: „Drága Erzsébet 
testvérem! Bocsánatot kérek, hogy ismeretlenül bár, levelemmel za-
varom. Katolikus vagyok. Szívem tárva-nyitva van mindenki előtt. 
Versbe formált gondolatait olvasva szebb, fényesebb, gazdagabb lett a 
lelkem… Engedtessék meg nekem egy vallomás. Nagyon »anyás« va-
gyok, mint általában a katolikusok… Volt egy ismerősöm, protestáns 
gondozottam: Rebeka néni. Halála előtt kaptam tőle egy elsárgult, 
vékony füzetet. Hamar előkerestem. Túrmezei Erzsébet: Mária. Majd 
megleltem a korona keresett drágakövét:  

Szívemtől oly messze voltál, názáreti liliomszál…
(…)
Nem vagy többé messze, távol.
Szőve fényből, napsugárból
Példád előttem világol.

Nyugdíjasbérlet
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Kísérlek, mert őt kíséred.
Dicsérlek, mert őt dicséred.
Őbenne dicsérlek téged.”23

Ez a levél nemcsak azért fontos, mert Erzsébet testvér ismertségét, 
olvasottságát tanúsítja, hanem főként azért, mert nála szebben – 
evangélikus oldalról, teológiai tisztasággal – kevesen fogalmazták 
meg ilyen szépen, ahogyan mi, evangélikusok 
Máriára, Jézus édesanyjára gondolhatunk. Nem 
véletlen, hogy Szabó József erről cikket írt a Lel-
kipásztorban.24

Egy újabb levél következik már 1987-ből, s 
ezt most Erzsébet testvér írta egy ugyancsak 
ismeretlen testvérének: „Úgy érzem, hogy a ke-
resztyén vallások egyek, csak éppen a keresztyé-
nek nem tudják ezt. Mi a válaszfal? A teológiai 
elméletek, tehát a tudás útján van az ellentét. 
De van egy másik sík is, az akaraté, vagyis talán 
a szereteté, és ezen a síkon nem lehet ellentét. 
Krisztus lába nyomában csak egyetértés lehet. Így 
érzem, és ne haragudj rám, hogy ez most kibugy-
gyant tollamból.”

Ebbe a csokorba tartozik Gyökössy Endre 
levele 1988-ból: „Kedves Erzsébet testvér, nem 
tudnám megmondani, hol és melyik közösség-
ben hallottam, hogy a napokban kezdi élete új 
esztendejét. Mint kortárs és testvére az Úrban, 
hadd kívánhassak én is minden jót, egészséget, 
munkakedvet és önző módon íráskedvet, mert 
Erzsébet testvér nagyon sokunké!” 

Itt kell megjegyezni, hogy Erzsébet testvért – életében – Balassa-
gyarmat és Budapest-Józsefváros, 2012-ben, születésének centená-
riumán pedig Csömör is díszpolgárává avatta. Meg kell jegyeznünk 

 23 Túrmezei 2007–2010, 2: 158. o.
 24 Szabó 1954.

Falitábla a székesfehérvári 
szemináriumi templom 
előterében, 1971. május – 
felekezeti határokon átívelő 
költészet
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Kovalcsik András nevét, aki sokáig szerkesztette a Balassagyarmati 
Honismereti Híradót, és Erzsébet testvérről is több cikket írt. A ba-
lassagyarmati díszpolgárrá avatásról az oklevelet Juhász Péter akko-
ri polgármester adta át. A méltatásban ezt olvassuk: „Példaértékű 
emberi, erkölcsi magatartásával, kiemelkedő írói, költői, műfordítói 
munkásságával, szociális érzékenységével, széleskörű hazai és nem-
zetközi kapcsolatteremtő tevékenységével az itt töltött 25 év alatt 
és azt követően is jelentősen hozzájárult Balassagyarmat erkölcsi és 
szellemi arculatának formálásához, valamint hazai és határokon túli 
hírnevének megalapozásához.” Erről az alkalomról Kovalcsik András 
is írt szép cikket. Többek közt megkérdezték Túrmezei Erzsébettől: 
melyik díszpolgárságnak örült jobban, a balassagyarmatinak vagy a 
józsefvárosinak? Erzsébet testvér így válaszolt: „A józsefvárosi meg-
lepetésszerűen ért, ugyanis a történelmi egyházak közös kérése volt. 
Az egyházak megbecsülését is jelentette. A balassagyarmati azért 
volt öröm, mert ott sokáig éltem és szolgáltam. Ez nem engem illet, 
hanem az Istent.”  

Kovalcsik András később egy dátum nélküli levélben pedig ezt 
írta Túrmezei Erzsébetnek: „Milyen jó visszhangja volt itt Erzsébet 
testvér közreműködésének. Mi is úgy látjuk, hogy igen szép alkalom 
volt. Sokan hallották a két rádiószereplést is.” (1996. nov. 12.) „Réti 
Zoltán balassagyarmati festőművész egy portréfestményt készített T. 
E.-ről. A festményt együtt vittük el Réti Zoltánnal T. E. hűvösvölgyi 
otthonába” – írta Kalácska Béla balassagyarmati lelkész, későbbi 
esperes egy levélben.25

„Az alagút vége”

A szolgálatok köre egyre bővült itthon és külföldön is. S lassan valóban 
elérkeztünk „az alagút végéhez”. „A vonat csak 1989-ben futott ki a 
fényre, amikor a szovjet csapatok 40 évi ideiglenes tartózkodás(!) után 
elhagyták az országot, és így a politikai életben is lehetőség nyílott az 
újrakezdésre. Ez tette lehetővé egyházunkban is a belső megújulást, a 

 25 Kalácska Béla levele Zászkaliczky Pálhoz, 2007. szept. 

Balassagyarmat és Józsefváros is 
díszpolgárrá  választotta
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Fébé történetében pedig az újraindítást.”26 1990 vízkereszt ünnepén 
már nem titokban, hanem nyilvános összejövetelen találkoztak, akik 
ezt megérték, és kitartottak az „alagútban”. 

A főnökasszony

Az újra „összegyűjtöttek” Túrmezei Erzsébet testvért kérték a fő-
nökasszonyi szolgálatra, teendőkre. Az új kezdés sok gonddal és 
fáradsággal járó munkáját alázatos lélekkel, megértő szeretettel és 
hűséggel végezte.

A megszülető Fébé jelentette az Országos Presbitériumnak:
„A mi Urunk Jézus Krisztus irgalmas kezéből véve az újrakez-

dés lehetőségét, – kinyilvánítjuk azt a szándékunkat, hogy a Fébé 
Evangélikus Diakonisszaegyesület kényszerből megszüntetett életét 
folytatni kívánjuk. Egyházunk keretében működő egyesületünket a 
Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület jogutódjának tekintjük. […] 
Kérjük az Országos Presbitériumot, hogy hagyja jóvá a Fébé Evangé-

 26 Madocsai é. n.
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likus Diakonisszaegyesület újraalakulását, hogy 
ezt a tényt a Művelődésügyi Minisztériumnál 
nyilvántartásba vetethessük.” 

Ezután ebben az ügyben kéréssel is fordultak 
az Országos Presbitériumhoz: 

„…szíveskedjék intézkedni arról, hogy az 
1948-ban átadott célvagyont – függetlenül 
attól, hogy az államosítások miatt időlegesen 
kikerült-e az egyház tulajdonából – az egyház 
vagyonán belül elkülönítetten és az átadáskori 
rendeltetésének megfelelően kezeljék, illetve 
működtessék.

A Fébé működéséhez szükséges eszközöket, 
ideértve a megfelelő ingatlanokat is az egyház 
– lehetőségeinek keretei között – biztosítsa…

…Természetesen tisztában vagyunk azzal, 
hogy az Országos Egyházat is megterhelték az el-
múlt évtizedek korlátozásai, jogsértései, és a meg-
változott körülmények között a rendelkezésre álló 
vagyont is az új követelményekhez igazodóan kell 
hasznosítani. Ebben az egyház vezetése számíthat 
a Fébé megértő támogatására. Azonban kérjük, 

hogy mindenkor a Fébé előzetes egyetértése után hozzanak döntést a 
célvagyonként átadott javaknak az eredetitől eltérő hasznosításáról.”

1990. június 1-én született meg a következő körlevél:

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben 
minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt.” 
(Fil 4,6)

Adjunk hálát!
…minden lépésért Fébé diakonisszaegyesületünk dolgában 1990-ben:
Hogy vízkeresztkor, január 6-án újra tanácskozhattunk, megalakul-
hatott az intézőbizottság. Elhatároztuk, hogy minden hónap első 
szombatján újra együtt leszünk, s hogy Madocsai Miklós lelkész 
testvérünket kérjük meg: ő legyen Fébénk lelkésze. 
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Február 3-án őt már mint lelkészünket köszönthettük, ő tartotta a 
bevezető áhítatot, s dr. Fabiny Tibor professzor, választmányunk tagja 
megbízta dr. Pőcze Tibor ügyvédet Fébénk állami nyilvántartásba véte-
lének elintézésével. Megbeszéltük, hogy közzétesszük Evangélikus Élet 
című hetilapunkban a felhívást: Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesü-
letünk folytatja munkáját, várjuk fi atalok jelentkezését, akik elhívást 
éreznek diakonissza, diakónus szolgálatra, és azok jelentkezését, akik 
munkánkat segíteni készek.

A felhívás megjelenése után jelent-
keztek sorra segíteni kész testvérek, 
és fi ataloktól is érkeztek érdeklődő 
levelek. 

Március 3-án dr. Pőcze Tibor ügyvé-
dünk részvételével megtartottuk Fébénk 
ez évi első közgyűlését. Megtárgyaltuk 
az alapszabályt, megállapítottuk a vá-
lasztmány névsorát. Fébénk lelkésze 
Madocsai Miklós, főnökasszonya Túr-
mezei Erzsébet, helyettese Taschner 
Erzsébet testvér. A cím egyelőre 1029 
Budapest, Báthori László u. 8.

A Fővárosi Bíróság 1990. május 8-án a Fébé Evangélikus Diako-
nisszaegyesületet nyilvántartásba vette.

Adjunk hálát azért, hogy szeretett főnökasszonyunk, dr. Farkas 
Mária május 6-án, Jubilate vasárnapján csendesen hazatérhetett Urá-
hoz, s hogy testvéreinknek Urunk végig megadta gondozásához az 
erőt. S hogy május 15-én, temetésén sokan együtt énekelhettük: Isten 
velünk, viszontlátásra!

Adjunk hálát azért, hogy május 12-én Nyíregyházán megünnepel-
hettük az Élim 70. jubileumát, s hogy Szokol Ilona testvérünk, aki 
kezdettől csaknem 60 évig vezette az otthont, éppen hazakerülhetett 
a kórházból, és betegszobájában együtt ünnepelhetett velünk. S hogy 
részt vehetett az ünnepen az Élim két legelső gondozottja is. 

Azért, hogy ifj úsági csendesnapon Túrmezei Erzsébet és Taschner 
Erzsébet testvér két alkalommal ismertethette a diakonissza és dia-
kónus szolgálatot Csömörön és Újpesten. 

Gertrud Heublein ajándéka Bad 
Kreuznachból a Fébének, balra  
dr. Fabiny Tibor

A Fébé 65. jubileumi ünnepsége 
a Sarepta kápolnájában, 1989
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(…)
Erős vár a mi Istenünk!
Együtt imádkozó szeretettel

Budapest, 1990. június 1-én
Túrmezei Erzsébet

s. k. 
Ez év őszén egy újabb körlevél jelent meg:

„Áron is megvegyétek az alkalmat!” (Ef 5,16)
Elröpült ismét egy év, s megint találkozóra készülünk. Ismét Csömö-
rön, Mancika kedves otthonában tartjuk, aki Márikával, Mariskával 
együtt szeretettel hív és vár bennünket. November 17-ére, szombatra 
tervezzük a találkozót. Egész napos lesz. A csömöri HÉV az Örs 
vezér térről minden óra 15 és minden óra 45-kor indul szombaton. 
Örülnénk, ha 10-re mind odaérnétek, hogy bőven legyen időnk! (…) 
Kérjünk áldást találkozónkra, s imádkozzunk, hogy Urunk hárítson 
el utunkból minden akadályt, s minél többen erősödhessünk hitben, 
szeretetben, reménységben, testvéri közösségben.

A jelentkezést – esetleges szállásigény bejelentésével – mielőbb 
kérjük Mancika címére (2141 Csömör, Gubek Mária). S annak rövid 
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beszámolóját vagy legalább köszöntését, aki semmiképpen nem tud 
találkozónkon részt venni. Természetesen szeretettel várjuk a csa-
ládtagokat is. 

Milyen jó lesz újra elénekelni: „Testvérszív-dobogás milyen nagy 
kegyelem!”

Áldáskérő szívvel köszönt szeretteiddel együtt Mancika, Márika, 
Mariska nevében is

a remélt közeli viszontlátásig szerető 

Erzsébet testvéred
(1990. okt. 1.) 

E két levelet azért is érdemes ma is olvasni, mert mutatja: könyörög 
újakért, de tartja és szereti a „régieket” is a közösség. 

Megindult a nagy építőmunka is. A kezdeti lendületben jelentkezők 
is voltak, s kezdődött a képzésük. Ennek a füzetnek írója örömmel 

fedezte fel, hogy az összegyűjtött iratok közt egy dobozban van egy 
kézirat Erzsébet testvér kézírásával: a diakónia története az egyetemes 
egyházban. A dokumentum szerint tehát folyt a tanítás, és Erzsébet 
testvér taníthatta a szeretetszolgálat történetét az egyetemes egyház-
ban a kezdettől napjainkig. Sajnos ez a lendület később fékeződött.

1997 karácsonyán 
az anyaházban új egyenruhában

A főnökasszonyok 
Gubek Máriával
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De volt egy kiugró alkalom 1997 tavaszán, amikor „…egyháztörté-
nelmi esemény színhelye volt május 11-én a Bécsi kapu téri templom. 
Jankovits Esztert avatták fel a diakonissza szolgálatra. Ilyen esemény 

1950 óta nem volt – nem lehetett – 
egyházunkban. Ismeretes, hogy a 
Fébét is feloszlatta az önkény, az egy-
házat korlátozó állami akarat. Most 
annál nagyobb volt az öröm, mert a 
fél évszázada ismeretlen diakonisz-
sza szolgálat folytatódását láthattuk 
ebben az eseményben. – Ez a szolgá-
lat nem különb és nem alacsonyabb 
rendű, de több kegyelmet igényel 
– mondta D. Szebik Imre püspök 
az avatás kezdetén.” Az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy ennek a szép új 
kezdetnek folytatása nem volt – a 
folytatás Isten kezében van…

Az új anyaház új imaterme…

A Fébé feloszlatása után a régi anyaházban a Sarepta szeretetotthon 
működött – és működik ma is. Új anyaház kialakítására a Hűvösvölgyi 
út 193. szám alatti ingatlanban volt lehetőség. Átalakítás után ez a 
ház lett a diakonisszák új otthona. 

1996-ban Erzsébet testvér is „megérkezett” ide, sok út, átmenet 
után az új otthonba. A kápolna felszentelését Erzsébet testvér a Kitárt 
ajtó a kereszt felé című versével köszöntötte:

„Fébé anyaházunk új imaterme!
Utunkon egy megtett lépés megint.
Megváltónk, veled találkozni benne,
Imádásodra és csendre int. 

(…)

1997. május 11. Jankovits Eszter 
avatásán:  Szebik Imre püspök, 

Madocsai Miklós lelkész és 
Gertrud Heublein
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Irgalmasság és szeretet útjára
sürget a Te nyomodban szüntelen.
Zengjen benne ma is dicséret, hála!
Legyen áldott ez az imaterem!”27

Siló

Piliscsaba sem maradt árván. 1989-
ben a már elhagyott üres ingatlan-
ban mozgássérült fi atalok részére dr. 
Gadó Pál vezetésével egy „társas la-
kóotthon és önálló élet központ” in-
dult, amely azóta tovább fejlődött. A 
régi, romos épületeket fel kellett újí-
tani. Az épületcsoport, létesítmény 
neve „Siló” lett annak emlékére, hogy Izrael hasonló nevű városában 
őrizték sokáig a szövetség ládáját. 1994-ben hálaadó istentisztelet 
keretében vették újra használatba. Erre az alkalomra született Er-
zsébet testvér Nekünk is hoztad a levelet című verse, utalva Pál apostol 
szavaira, amelyben Fébére bízott egy levelet (Róm 16,1). 

„…Szolgáló voltál! Itt szolgálók éltek
Öreg házban, öregen, betegen, 
S égbe tört az imádság, az ének!
Silóban köztük Jézus volt jelen.

S most látod, Siló megújultan várja
Új szolgálóknak új szolgálatát!
Az otthont és a munkát felkínálja.
Gyengéknek is feladatot ád.”28

 27 Csodát virágzik a jelen. Túrmezei 2007–2010, 3: 275. o.
 28 Túrmezei 2007–2010, 3: 290. o.

Fébé-kápolna

Siló, bal szélen dr. Gadó Pál, 
jobbról a harmadik Csepregi 
Zsuzsanna Fébé-lelkész
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Názáret

1990-ben újra útnak indult Erzsébet testvér, hogy Mátraszentimre-
Bagolyirtáson megnézze az ugyancsak visszakerült ingatlant. A szép 
házak elhagyottá, romossá lettek az évek alatt. „A lehangoló kép 
Ézsaiás próféta vízióját idézte a kivágott fáról, amelynek csonkjából 
hajtás sarjad (Ézs 11,1). Názáretnek, Jézus gyermekkori városának 
tőszava nécer: új hajtás a kivágott fán. A jövő reménysége. Így és 
ezért lett ennek a templomnak Názáret a neve.”29 A munka a német 
diakonisszák segítségével készült el. A templom felszentelése 1994. 
augusztus 25-én volt. Erre is új vers született Erzsébet testvértől:

„Názáreti Jézus, szent Fia Istennek,
Názáretben voltál engedelmes gyermek,
Názáretben élted dolgos ifj úságod.
Áldott ez a templom, hogyha Te megáldod! …

Mátrai hegycsúcson és mátrai csendben
Názáretben mindig dicsőséged zengjen,

 29 Madocsai é. n.

Bagolyirtás, Názáret, 1990
német diakonissza testvérekkel
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Irgalmasságodról tegyen tanúságot!
Áldott ez a templom, hogyha Te megáldod!”30

Eljöttek a munkával a megbecsülés évei is. Előbb 
Józsefváros, majd 1996-ban Balassagyarmat 
városa adományozott neki díszpolgári címet 
„szociális érzékenységéért, példaértékű emberi 
és erkölcsi magatartásáért és a város szellemi ar-
culatának megváltoztatásáért”. (Amint említet-
tük, születése századik évfordulóján, 2012-ben 
pedig Csömör adott posztumusz díszpolgári 
címet, amelyet Túrmezei Sándor, Gubek Má-
ria és Madocsai Miklós vett át a március 15-ei 
ünnepségen. – A szerk.)

Költői pályáján nem kis lépés volt, amikor a 
következő űrlapot töltötte ki: „Alulírott Túr-
mezei Erzsébet, 1021 Budapest, Hűvösvölgy út 
193. alatti lakos kijelentem, hogy az ARTISJUS 
Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületébe az 
irodalmi osztály tagjaként be kívánok lépni.” 

Ugyanekkor elérkeztek a betegség, a gyengü-
lés napjai, évei is. Az anyaházba való beköltözé-
séig Gubek Mária kísérte őt orvoshoz, amikor 
kellett. Azt követően az anyaház gondozónőinek feladata volt ez. És 
jöttek a műtétetek is. 88 éves volt, amikor megpróbált, sokat dolgozott, 
kimerült szervezete nem bírta tovább. 

A felkészülés

„Alulírott Túrmezei Erzsébet (Budapest, VIII. Karácsony Sándor 
u. 31–33. sz. alatti lakos) a mai napon, minden befolyástól mentesen, 
szellemi képességeim teljes birtokában halálom esetére az alábbi vég-
intézkedést teszem.

 30 Uo.

A Fébé 70 éves jubileumán a 
Sarepta Szeretetotthon 
templomában
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Bármikor bekövetkező halálom esetére általános örökösöm a Fébé 
Evangélikus Diakonisszaegyesület (Budapest, II. Ördögárok u. 9.) 
legyen, örökölje miniden ingó és ingatlan vagyonomat, készpénzemet, 
takarékbetétemet és műveim után engem megillető szerzői jogokat. 
A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület gondozza halálom után 
irodalmi hagyatékomat is. 

Kívánságom, hogy eltemetésemről az általános örökösömnek 
megnevezett Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület gondoskodjon 
akként, hogy a csömöri temetőben koporsós temetést rendezzen, az 
evangélikus egyház szertartása szerint, koszorúmegváltással a Fébé 
Evangélikus Diakonisszaegyesület javára. E döntésemet az indokolja, 
hogy a csömöri evangélikus gyülekezettel régi, meleg testvéri kapcsolat 
fűz össze. 

Az általános örökös köteles az örökség 
megnyílásakor az örökségből

Hamvay Lászlóné szül. Túrmezei Má-
ria (3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 18. 
I. em. 3.) részére mint hagyományosnak 
az örökség megnyílásakor meglévő kész-
pénzemnek és takarékbetétemnek 15%-át, 
valamint a hagyatékban található ágyne-
műt, edényneműt és háztartási eszközöket, 
valamint emléktárgyat,

Sánta Zoltánné (4400 Nyíregyháza, 
Vasgyár u. 2/c II. em. 3.) részére mint ha-
gyományosnak az öröklés megnyílásakor 
meglevő készpénzemnek és takarékbeté-
temnek 5%-át, valamint emléktárgyat,

Páll Miklósné szül. Túrmezei Éva (8800 
Nagykanizsa, Kassa u. 9.),

Túrmezei Sándor (5300 Karcag, Szentannai Sámuel u. 14.),
Túrmezei János (3529 Miskolc, Szigligeti Ede tér 4.)
és Gubek Mária (2141 Csömör Kossuth L. u 1.) részére mint ha-

gyományosok részére 1-1 képet vagy vázát, vagy más emléktárgyat 
– választásuk szerint – kiadni.

Az utolsó fénykép 2000. május 
17-én készült, Erzsébet testvér 

május 22-én hunyt el
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A hagyományosok kapják meg egyenlő arányban mindazokat a 
könyveket is, amelyekre az örökös nem tart igényt.

A hagyományosok az örökségből minden tehertől mentesen ré-
szesüljenek.

Ez az én végakaratom, és megkövetelem, hogy ha az Úr magához 
szólít, mindenki tartsa tiszteletben. Isten áldása legyen végintézke-
désemen, örököseimen és a hagyo-
mányosokon.

Budapest, 1996. április 17.”

De Túrmezei Erzsébet nem csak 
„végrendelkezett”! Ez nála – és ná-
lunk is? – kevés lett volna. Erzsébet 
testvér azonban imádkozva gon-
dolt napjaira, azok „végére”, beteg-
ségére, furcsa „semmittevésére”, és 
arra a távlatra, amelyet Ura nyitott 
számára:

„Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok, 
most nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

Most megnyugoszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek, 
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.”
 
Ezért és ennek alapján hirdethette Zászkaliczky Pál lelkész 2000. 
május 30-án, Túrmezei Erzsébet temetésén (május 22-én halt meg) 
a csömöri temetőben az igét: „…nem a láthatókra nézünk, hanem 

Hálaadás a megújított sírkőnél 
2009. november 5-én. Középen 
Veperdi Zoltán Fébé-lelkész és 
Herzog Csaba
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a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig 
örökkévalók.” (2Kor 1,18) Kalácska Béla lelkész-esperes mondott 
egy tartalmas megemlékezést Túrmezei Erzsébet ravatala mellett, 
külön kitérve a nem könnyű balassagyarmati huszonöt évre is. 
(Az igehirdetést és a megemlékezést kötetünk utolsó fejezetében 
közöljük. – A szerk.)

Erzsébet testvér 2009-ban megújított szép sírkövére nevén és ada-
tain kívül ez a két szó került – nem véletlenül: „Igen, Atyám!” (Azt 
mondják, minden közös imádságát így kezdte.) 2001-ben Tamásiban 
is emléktáblával örökítették meg életét: „Túrmezei Erzsébet költő em-
lékére, 1912 Tamási – 2000 Budapest. Tamási város önkormányzata.”

Örökségünk

Amikor Túrmezei Erzsébet születésének centenáriumát ünnepelhet-
jük, egyrészt egyre inkább kibomlik előttünk költészetének üzenete, 
„öröksége”. Attól kezdve, hogy verseit géppel írogatták, titokban adták 
tovább és olvasgatták, máig nagy utat tettünk meg. Vegyük sorra a 
kiadott köteteket:

Őszből tavaszba (1938, 1945, 1997) 
Ének földrengéskor (1941)
Reméljetek velem! (1945)
Sürgess, tűnő nap! (1951) – gépírással
Itt és most (1958) – gépírással
Így leszel áldás (1968, 1970)
Emberré lettél, hogy emberré legyek (1979, 1991)
Most élni – küldetés (1984)
Ádventtől ádventig (válogatás az előző kötetekből, 1984)
Csodát virágzik a jelen (1995)
Zümmögő dalocska (posztumusz, rajzokkal illusztrált, gyermekeknek 
szóló kötet)
Megtaláltam (posztumusz kötet, 2003; jav. kiad. 2005.)

Kiadatlan verseivel együtt összesen körülbelül 1200 verse és for-
dítása lehet Túrmezei Erzsébetnek.
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Az 1951-es és 1958-as kötet verseinek kétharmada későbbi kö-
teteiben is megjelent. Létezik több „pepita füzet”, amely gépírásban 
terjesztett versek gyűjteménye, ezeket azonban még hitre jutása és 

diakonissza szolgálata előtt írta, később hitével már nem tudta őket 
összeegyeztetni. A Fébé anyaházban pedig dobozok őrzik iratait, 
levelezését és kiadatlan elbeszéléseit. 

Ezek jelentek meg Összegyűjtött művei címmel négy kötetben 2007–
2010 között. A gyűjtést egy emlékbizottság végezte, tagjai: Dénes Pál, 
Endreff y Attila, Herzog Csaba, Marschalkó Gyula, id. Zászkaliczky 
Pál. S akkor még nem szóltunk az énekeskönyvben megjelent 105 
verséről, énekszövegéről, illetve fordításáról!

A már említett Kovalcsik András balassagyarmati tanár írta ösz-
szefoglalóként: „Jelentős irodalmi munkásságáról tanúskodik eddig 
megjelent nyolc verseskötete (több kötet két kiadásban is, válogatott 

Szülővárosa, Tamási őrzi 
Túrmezei Erzsébet szellemi 
örökségét. Tárló a Könnyü 
László Városi Könyvtárban
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verseinek gyűjteménye három kiadásban, német 
nyelvre fordított versei két kiadásban).”

A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesü-
let a 21. század első évtizedének végén leve-
let kapott Amerikából. A feladó az Amerikai 
Református Egyházhoz kötődő Faith Alive 
Chris tian Resources, székhelye a Michigan 
állami Kalamazoo. Azzal a kéréssel fordultak 
a Fébéhez, hogy angol nyelven kiadhassák egy 
gyűjteményes énekeskönyvben Túrmezei Erzsé-
bet egyik énekét. Az ének a mi énekeskönyvünk 
398. éneke – álljon itt egy részlete:

„Jézus Krisztus, Mesterünk,
Mint ígérted, légy velünk!
Bárhová hív a munka,
Adj áldást, áldást utunkra,” 

(…)
Vezess minket, hű Urunk!
Veled útnak indulunk.
Téged áld szolgálatunk,
És minden, minden új napunk.”

Túrmezei Erzsébet ezzel „megérkezett” Amerikába is. Külön öröm, 
hogy az ének dallamszerzője Szokolay Sándor. (A CD – szövegkönyv-
vel együtt – 2010 májusában jelent meg Global Songs for Worship 
címet viselő kiadvány formájában, a Faith Alive Christian Resources 
kiadásában. A gyűjteményben Jesus Christ Our Living Lord! címmel 
az 57. szám alatt található az éne. A kiadvány és a CD az interneten 
is megrendelhető. – A szerk.) 

Természetesen nemcsak verseket írt, hanem jeleneteket és kisebb 
elbeszéléseket is.

A titok. Húsvéti jelenet. Fébé Kiadó, Budapest, 192?
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Szeressétek egymást! Útravaló jegyeseknek, házasoknak. Fébé Kiadó, 
Piliscsaba, 1933. 

Isten legkisebb szolgája. Színművek. Fébé Kiadó, Budapest, 1941.
Magasztaljuk együtt az ő nevét. Színművek. Fébé Kiadó, Budapest, 1941.
Taipengi történet. Külmissziói elbeszélés. Fébé Kiadó, Budapest, 1941.
Győrbíró Sárika. Elbeszélés. Fébé Kiadó, Budapest, 1943.
Binoy. Külmissziói elbeszélés. Fébé Kiadó, Budapest, 1943. 
A köntös. Elbeszélés. Fébé Kiadó, Budapest, 1943. 
A kis Eszter fehér ruhája. Elbeszélések. Fébé Kiadó, 

Budapest, 1943.
Ilonka külön megváltója. Karácsonyi jelenet. Fébé 

Kiadó, Budapest, 194?
A vonat nem állt meg. Indiai elbeszélés. Fébé Kiadó, 

Budapest, 1993. 
Ragyogjatok, szép csillagok! Kis történetek, mesék. 

Fébé Kiadó, Budapest, 1994.
Mindez megjelent: Túrmezei Erzsébet összegyűjtött 

művei. 5. köt. Prózai írások. Fébé, Budapest, 2011.
A felsorolt írások megtalálhatók az Evangélikus 

Országos Könyvtárban. Előfordulhat, hogy másutt 
is van még kiadás, írás, amint említettem, például a 
Fébé Anyaház irodájában is gondosan dobozolva. 
(Erzsébet testvér írásait, jeleneteit, kis színdarabjait, 
verseit a család is őrzi. – A szerk.)

Ezen túl azonban „örökségünk”: az alázatos, de meg 
nem alkuvó hit és a fáradhatatlan szolgálat. A 24 órás 
keresztyénség. Az ünnep és emlékezés akkor igazi, 
ha Istenünk ebben a hitben és szolgálatban erősít 
Túrmezei Erzsébetre emlékezve. 

Vállalhatjuk örökségként Wilhelm Löhe mon-
datait, amelyeket Túrmezei Erzsébet is „örökölt” és 
vállalt:

„Mit akarok én? Szolgálni az Úrnak
Minden nyomorultban, minden elesettben.
És mi a jutalmam? – Nem azért szolgálok, 
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Hogy díjat, jutalmat, elismerést nyerjek.
Szolgálok hálából, égő szeretetből.
Elég jutalomnak, hogy szabad szolgálnom.”

Az egyik „örökölt” kérdés: a diakonisszamunka folytatása. Ez Isten 
mérlegén van. A jövőjét nem ismerjük. De tudhatjuk: Túrmezei Er-
zsébet vitathatatlanul mindhalálig Krisztus-hordozó volt, ahogyan 
erről Légy Krisztus-hordozó! című versében is vallott.

Egy másik kérdés marad: mi, akik egy évszázaddal később szüle-
tésére emlékezünk, Krisztus-hordozók vagyunk? Pedig ma is igaz: 
„Így leszel áldás!”
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„A szolgálat boldog útja”

Túrmezei Erzsébet „városai”

Egy ember életében fontos dolog, hogy milyen családba, milyen korban 
született, de az is meghatározó, hogy hol született. Így volt ez Erzsébet 
testvér életében is, aki Tamásiban született. Szülőhelyén kívül azonban 
még más települések, városok is meghatározó jelentőségűek voltak 
életútján és szolgálatában, kiemelten: Sopron, Ózd, Tokaj, Budapest, 
Balassagyarmat, Csömör, Piliscsaba. 

Túrmezei (Belák) Erzsébet 1912-ben Tamásiban született. Akkor 
még Tolnatamási volt a község neve (ahogy egy édesapjának – akinek 
vegyeskereskedése volt – címzett szállítólevélen is olvasható), ott is 
keresztelték meg, édesanyja, Korenika Anna hitének megfelelően 
római katolikusnak.1 Meleg családi fészekben nevelkedhetett. Szü-
lőfalujáról így vallott idősebb korában: „Tamási színmagyar lakossága 
ízes magyar nyelven beszélt. Szívemhez nőttek az akácos utcák, a 
környező szőlőhegyek, erdők, a vadaskert. A Kálvária-hegyen régi 
pincék voltak… A természeti szépségek, történelmi emlékek együtt 
vettek körül és formáltak.”

A boldog gyermekkor képe rajzolódik ki gyermekkori verseiben. 
Egyikben arról ír, hogy testvérei a huncut Böske nevet adták neki.

 1 Ebben az időben már éltek evangélikusok a községben, de gyülekezetté szer-
vezésük csak az 1940-es évek végén történt meg.

Herzog Csaba 
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Nevem messziről ragyog,
én huncut Böske vagyok.
Sanyi, Jani, két rossz bátyám
sok nevet adtak immár rám.
Kicsi Bözsi volt a nevem,
most meg huncut Böske lettem.
Úgy jobb, de azért így is jó.
Böske vagyok. Hisz mosolygó
kicsi Bözsi nem lehetnék,
mert azt mondják, hogy már nagyobb
leány vagyok. Nevem ragyog:
én huncut Böske vagyok.2

Még ebben az időben érte élete talán első szomorú eseménye: 1921 
őszén meghalt a legjobb barátnője, Könnyü Margit.3 A veszteség 
fájdalmáról több vers is tanúskodik. Bontakozó hite jelenik meg a 
Margitom a mennyországban című 
versében is.

Margitom, te a mennyországban,
Margitom, te az angyalok karában.
Földi szenvedésektől megmentve,
Istennél vagy a mennyekbe’

Felmentél az Ő hívására. Azt mondta
Jöjj Margit kedves gyermekem,
enyhítek szenvedéseden.
Te jó voltál, megálltad helyedet,
az ily gyermek a mennyországba 
mehet.4

 2 Huncut Böske, 1922. Kiadatlan versek (Pepita füzetek – kézirat).
 3 Könnyü Margit a szomszédjukban lakott. Sokszor jött át játszani Belákékhoz 
nővéreivel.
 4 Margitom a mennyországban, 1921. Kiadatlan versek (Pepita füzetek – kézirat).

Boldog gyermekkor: Sándor, 
Bözsike, Mariska, János

Tamási képeslap Túrmezei 
Erzsébet szülőházával
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Az előrement barátnő testvére Könnyü László (1914–1992) tanár, 
költő, a tamási könyvtár névadója. Külföldre került, de haláláig leve-
lezés útján tartotta a kapcsolatot Erzsébet testvérrel.5 A Belák Böske 
című versében állított emléket a szomszéd kislánynak.

A költőnő életének következő fontos színhelye Sopron volt, ahol 1922-
ben kezdte el tanulmányait a Soproni Magyar Királyi Állami Leány-
gimnáziumban. Nemcsak ő, hanem az egész család oda költözött, 
hiszen egyrészt testvérei már a soproni teológián tanultak, másrészt a 
tamási vegyeskereskedésük – valószínűleg a háború következtében – 
tönkrement. 

Nem volt könnyű az átállás a fi atal gimnazista számára. Amikor 
kitavaszodott, különösen is nagy vágyakozás töltötte el korábbi ott-
hona iránt. Erről Az iskolában című versében vall.

Az iskolában énekelnek,
de én nem éneklek velük,
mert az ablak ki van tárva,
és jó, akiknek ott a helyük

 5 Könnyü László gyermekkori emlékeiről szóló novelláját lásd a 379–382. oldalon.

A Soproni Magyar Királyi 
Állami Leénylíceum növendéke
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Kitekintek és elnézem
a zöldbe öltözött fákat.
Ó úgy szeretnék letörni
egy virágos rügyes ágat.

S eközben lelkem messze száll
vissza elhagyott hazámba,
elhagyott falumba, lelkem
most annak utcáit járja.

(1923 tavasz)6

A diákévekhez kapcsolódik egy má-
sik esemény is. Abban az időben, a 
háborút követően létrejött egy ma-
gyar–holland segélyakció, amelynek 
keretében magyar gyermekeket vittek ki nyárra Hollandiába. Így 
utazott a soproni diáklány 1924 nyarán a hollandiai Haarlembe. Ott 
is születtek költemények. Hazatérése után írta meg emlékeit a Hol-
landia című versében. Ez magyar és holland fordításban is megjelent a 
Magyar–Holland Szemlében 1926-ban. A holland fordítás Jan Wreede 
holland alkonzul műve.7

Közben János testvére elvégezte a teológiát, és Ózdra került, ahová 
a család is követte őt. Az 1926/27-es tanévről szóló értesítőben Belák 
Erzsébet neve mellett „a szülő neve, foglalkozása, lakhelye” rovatban ez 
áll: „Belák János magánzó, Ózd”. Szép nyarakat töltött ott, és később 
Tokajban is, ahová utóbb költözött a család. Ott konfi rmált 1929-
ben. Konfi rmáló lelkésze az ott szolgáló bátyja, Sándor volt. Addig 
azonban rögös út vezetett. 

A soproni gimnáziumban nagyon jól helytállt, sokszor külön di-
cséretet is kapott jeles előmeneteléért. Az akkori magyarországi köz-
hangulatot meghatározta a megcsonkított haza miatti keserűség, 
fájdalom, s ez az akkor középiskolás diák mindennapjaira is rányomta 

 6 Az iskolában, 1923. Kiadatlan versek (Pepita  füzetek – kézirat).
 7 A verseket és az azzal kapcsolatos levélváltást lásd az utolsó fejezet dokumen-
tumai között a 408–409. oldalon. 

„Úti jegyzetek” – Túrmezei 
Erzsébet kézírásos naplójegyzete

Értékes dolgozatot ír, amelyért
jutalomkönyvet nyer a soproni 
líceumban 1929–30-ban
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bélyegét. Ehhez társult még a fájó egyedüllét, a családtól való távolság 
is. Lelki küzdelmeiről szól Az én életem című verse: 

Az én életem a fekete árnyak
sötétségétől éjszaka.
Bús fejem felett balcsillagok járnak
nem a reménység csillaga.
Az én életem vad lidérctüzeknek
vörös lángjától oly riadt.
Léptem nyomában kísértetek mennek
s táncot járnak tüzes ördögnyilak.
Az én életem a szüntelen bánat.
Lábam göröngyös rögutat tapos. 

Német szakos bölcsészhallgatók 
tanáraikkal 1932-ben Budapes-

ten. Túrmezei Erzsébet az első 
álló sorban jobbról a hatodik
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Halavány arcom átkos árvaságnak
halk könnyeitől harmatos.

Édes testvérem, hervadás tündére,
ki itt kopogsz a lelkemen,
mondd meg hitedre, csendes ősz hitére, 
lesz-e még más az életem?
Fogok-e még boldogan menni
Napsugaras fényutakon?!

Könnyektől fátyolos szememmel
a jövő titkát kutatom.

(Sopron, 1927) 8

A lelki küzdelmek folytatódnak. Az utolsó évben kitűnő bizonyítványt 
szerez, de mögötte ott van a Sötét sorok mély keserűsége.

Most én leírom fekete betűkkel,
akármi jön a feneketlen mélyből.
A panaszom se rejtem. Sohse szoktam.
Most én leírom: fáj nekem az élet, 
mert én az elérhetőt lemosolygom.
Elérhetetlen magasságba vágyom,
ahol már ne fájjon közöny, hidegség.
De már ezt az elérhetetlen vágyam,
ezt se érti, ezt se szereti senki…
Mért nem tudok fehéren vinni mindent,
mért kell beszélnem, írnom, sírnom, élnem,
mért nem lehetek néma titokember?
Vagy mért nem lelek megfejtőmre egyszer?
Vagy mért nem lehetek már újra semmi?
Miért kell nekem lángolni és lenni,
miért? Ha nem elég a köznap réme, 
a szürkeség és a sokak nyugalma?

 8 Túrmezei 1938, 10. o. Túrmezei 2007–2010, 1: 17. o

Fébé leánykonferencia 
diákcsoportja, 1937. 
augusztus 19.
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Miért, ha amire vágyom, nincsen?
Sok érthetetlen titokember jár itt
és mindnek van egy gyötrelmes miértje.
Az enyém keserűbb, mert kínoz mindig.
Akkor a legjobban, ha más nevetne.
Én akkor búsan azt mondom: Hiába!
Úgyis hiába! Mindig is hiába!…
Megmaradok-e holnap is titoknak,
mindig titoknak, mindig idegennek?…
Örök, fekete mélységek üzennek,
tengerek hívnak, ünnepek akarnak,
hétköznapok ölelnek, marasztalnak,
mák és holnapok haláltáncot járnak
És én meghívót küldök a halálnak.

(Sopron, 1930)9

 9 Túrmezei 1938, 16. o. Túrmezei 2007–2010, 1: 23. o.

Szegedi evangélizációs szolgá-
latra kérik Túrmezei Erzsébetet 

1946. szeptember 16-án

Túrmezei Erzsébet kiadványai a 
Fébé kiadványaiban jelentek meg
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Ami Sopronban hiányzott, amit ott is keresett, az a Budapesten meg-
hallott hívó szó, a szolgálatba elhívó boldog jézusi üzenet. 

Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett ma-
gyar–német szakos tanári oklevelet. Ebben az időben a Fébé leány-
internátusában lakott. Ott került kapcsolatba először az egyesülettel, 
a diakonisszákkal, bár már Tokajban is találkozott egy diakonissza 
testvérrel. A József utcai leányinternátusban saját tanulmányai mellett 
segített az ott lakó leányoknak is a tanulásban. Ez a kapcsolat – mint 
később kiderült – volt a kezdete a haláláig tartó hűséges szolgálatának, 
amelyet nemcsak az egyesületben, hanem a nehéz időkben azon kívül 
is végzett Ura dicsőségére. 1934-ben lépett be a Fébé egyesületbe, 
így mondott igent Isten elhívó szavára. Már az 
egyetemi évei alatt is többféle szolgálattal bízták 
meg. Az egyetemi tanulmányok után a diako-
nisszaképző tanfolyam a hitbeli megerősödést is 
jelentette számára. Irodalmi munkára is volt le-
hetősége. A Fébé által kiadott két folyóiratban, a 
Fénysugárban és a Kis Harangban is megjelentek 
versei. Tudósításokat írt a Szolgálat országútján 
című időszakosan megjelenő fébés körlevélben.

Közben 1937-ben két testvérével együtt fel-
vette a Túrmezei nevet.

1945-ben szentelte diakonisszává Raff ay Sán-
dor püspök és Zulauf Henrik lelkész. Ekkor 
már a hűvösvölgyi Báthory László utcában, a 
Fébé Anyaházban lakott. 

Hét boldog év következett. A különféle anya-
házi szolgálatok mellett a népfőiskolai tanfolya-
mok vezetése is feladata volt. 

Irodalmi tevékenységét jelzi, hogy már koráb-
ban, 1938-ban megjelent első kötete, az Őszből 
tavaszba, majd felszentelése előtt, 1941-ben az 
Ének földrengéskor is. 

Rövid ideig külső munkaterületeken is vé-
gezhetett szolgálatot: Pesterzsébetre, majd Szarvasra került, ahol 
gyülekezeti testvérként dolgozott.

A fi atal diakonissza édesanyjával 
és János bátyjával
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Az Isten szolgálata új látást adott, igazi örömet, amely egész életét 
betöltötte. Harminc évvel korábban a „vén utcaseprőről” még így írt:

Most összefogja reszkető kezével
a sok lehullott sárga levelet,
s beledobja a szemetesládába.
Öreg nagyon, de vágya még lehet.

Tán még eszébe jut régi álma,
hogy míg szemetet, port halomba rak,
elébe villan majd sugárt lövellve
a por közül – egy drágakődarab!

S talán a szíve reménnyel volt tele,
mikor hevülve még munkába állt,
mint az enyém. Hisz azt kerestem én is,
amire ő soha rá nem talált.

A drágakövet! Azt kerestem én is,
üde reménnyel, fi atal erő,
az életút porában, szemetében.
De mi lesz, ha sohasem kerül elő?!

Akkor hiába éltem és reméltem,
robotos munka volt az életem.

Söpör, söpör az öreg utcaseprő,
s tovább döcög a vén kövezeten.

(Sopron, 1929)10

 10 A vén utcaseprő meg én. Túrmezei 2005, 7. o. Túrmezei 2007–2010, 3: 270. o.

Növendékekkel 
a Mátyás-templom előtt
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A harmincéves érettségi találkozóra írt versében már a boldog bizony-
ságtétel hangján szólt az igazi kincsről, és írta meg válaszát e versére, 
még ha akkoriban már nehéz idők is jártak. Megtaláltam!

A 30 éves érettségi találkozóra

Amíg lenn a porban kerestem,
míg a szemét közt kutattam,
szegény voltam… üres maradtam.

De Jézus Krisztus állt elém,
s ragyogva fénylett szent kezében,
amit kerestem annyi éven. 

Kolduséletem végetért.
Örök, dús kincset kaptam Tőle.
Rátaláltam a drágakőre!

És most magasra emelem,
hogy ujjongva odakiáltsam
nektek: „Nézzétek! Megtaláltam!”

(Sopron, 1960)11

Rövid, tömör összefoglalása ez annak az idő-
nek, amely a diakonissza szolgálatra adatott. 
Erzsébet testvér „megtalálta” az „örök kincset”, 
Jézust, hogy élete végéig szolgáljon neki és vele. 
Történt ez a fővárosban és a Fébé „fővárosában”, 
Piliscsabán, ahol oly sok időt tölthetett, szolgált 
és töltekezhetett. A szolgálat lehetősége, a fe-
lülről jövő elhívás és biztatás vezette őt. Örömmel végezte a rá bízott 
feladatokat. A falban rejlő villanyvezetékhez hasonlítja magát:

 11 Megtaláltam! Túrmezei 2005, 8. o. Túrmezei 2007–2010, 3: 271. o.

A balassagyarmati szeretetház 
lakóival
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Nem vagyok csillogó arany.
Sötét vagyok magam.
De végtelen erő zúg rajtam át,
és fénnyel tölti meg az éjszakát.

Boldogan továbbvezetem.
Elrejtett életem
feszül a falban láthatatlanul.
És este a szobában lámpa gyúl.

Így élek belül a falon,
és ujjong a dalom:
Ó, gyönyörűbbet nem kívánhatok,
mint rejtett vezeték-szolgálatot!12

A „szolgálat boldog útja” – ahogy 
egy versében nevezte – volt ez, 
amelyen egy idő után viharfelhők 
kezdtek gyülekezni, jelezvén a 

nagy változást hozó vihar közeledtét. Talán utolsó, Béthelben vég-
zett szolgálatakor tett útjának élménye volt egy ezüstfenyő megpil-
lantása, amely első „találkozásuk” óta nagy fává nőtt. Ez saját lelki 
növekedésére irányította fi gyelmét. Erről a Beszélgetés egy bétheli 
fenyővel című versében vall, amely szinte az előző életszakaszának 
értékelése lehetne.

De megnőttél, te kis ezüstfenyő!
Az idő milyen gyorsan elszaladt!
Számolgatom: huszonkét éve már,
Hogy téged itt először láttalak.
Azóta nőttél, nőttél szüntelen.
S csendesen kérdezed: 
Növekedtél-e te is énvelem?

 12 A vezeték dalol (1944). Túrmezei 1946, 104. o. Túrmezei 2007–2010, 1: 443. o.

Diakonisszák a piliscsabai 
Siló kertjében, jobb szélen 

mandolinnal Erzsébet testvér
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Milyen sudár a törzsed! Koronád
a háztetőn is túlemelkedett,
kedves Sionunk piros tetején.
Ó mennyi év és mennyi kegyelem!
Kérd számon az időt:
Növekedtél-e te is énvelem?

Akkor még fentről néztem rád alá,
s egy hernyóvészes esztendő nyarán
szedegettem csúf pusztítóidat
hajtásaidról. Emlékszel talán.
Most… szemem csúcsodra felemelem,
S pirulva hallgatom: 
növekedtél-e te is énvelem?

Van-e új hajtás: szeretet, öröm,
hűség… Van-e elrejtett életed?
Növel-e lelked az évek során
Krisztust átfonó új gyökereket,
hogy mindenekben minden Ő legyen?
Felelj, felelj, felelj:
növekedtél-e te is énvelem? 

Ezüstfenyő, jobb, ha most hallgatok.
Sötéten elborít az alkonyat.
Lehajtott fejemet nem láthatod,
se szégyenkező, könnyes arcomat.
„Növekedtél-e te is énvelem?”
Megmérettem. Igen.
És nem menthet föl… csak a kegyelem.

(1950)13

 13 Beszélgetés egy bétheli fenyővel (1950). Túrmezei 2005, 27. o. Túrmezei 2007–
2010, 2: 81. o.

Hagyatékából előkerült 
balassagyarmati képeslap
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A Fébé feloszlatásának híre valósággá vált. Az anyaházat az állami 
önkény feloszlatta, a testvérruhától is el kellett búcsúzni. A nagy törés 
nagy fájdalmat és nehézséget jelentett a diakonissza testvéreknek, 
akiknek megtiltottak minden egyházi szolgálatot. A tüzet eloltották 
ugyan, de a hamu alatt a parázs megmaradt. Erzsébet testvér szol-
gálata is új helyszínen folytatódhatott. Balassagyarmatra került az 
ottani szeretetotthonba Szabó József püspök jóvoltából. A csendes, 
rejtett szolgálat időszaka volt ez. A szeretetotthon vezetésével bízták 
meg, ezenkívül német nyelvet is tanított gyermekeknek és a vasárnapi 
iskolát is vezette. Az ott töltött első évről így vallott az Egy éve már 
című versében.

Egy éve már,
hogy ebben a kis városban lakom
(én, aki vándor vagyok idelenn,
és a jövendő várost keresem).
Járok-kelek utcáin csendesen…
Néha emlékek rajzanak körül:
Balassa… Madách… múlt… történelem…
Máskor a nagy most… forrongó jelen…
a város szélén húzódó határ…
Egy éve már…

Ma este ezt az évet
– halk sietéssel surrant el felettem – 
mérlegre tettem:
Mit kerestem itten,
s az voltam-e, aminek szánt az Isten?

Ha elsiettem
Madách ércszobra mellett,
(kis szereplője
a most zajló nagy tragédiának),
fel az égre mutató jobb kezére
egy gyors tekintetet mindig vetettem.
Tél volt… tavasz volt… nyár lett… újra ősz.
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S a változó világban
változó emberek
rótták a változó utat,
de láttam, az az ércujj változatlan
mozdulattal az ég felé mutat.
És egy sóhaj suhant át lelkemen,
ahányszor utam arra vitt:
„Ha ilyen ujj lehetnék én is itt!”14 

Ilyen „ég felé” mutató ujj volt Erzsébet testvér nemcsak Balassagyar-
maton, hanem egész életén át. Azok számára is, akiket németre ta-
nított, azok számára is, akik vasárnapi iskolás tanítványai voltak, de 
azok számára is, akik között a szórványokban (például Ipolyszögön) 
szolgált. Nagyon jó kapcsolata alakult ki a helyi lelkészekkel, különö-
sen is Fúria Zoltánnal, akinek nagy 
tisztelője volt. Neki állít emléket a 
Hóvirágok című szonettciklusa. 
A balassagyarmati szeretetházban 
egy másik diakonissza is szolgált eb-
ben az időben: Nagy Zsófi a testvér. 

„Ég felé” mutató ujj volt költemé-
nyeiben is. Szolgálatának személyes 
élményei, hitének megtapasztalásai, 
az Úrral járás ajándékai, a megértett 
üzenet öröme szólal meg verseiben. 
Ekkortájt jelent meg a Reméljetek 
velem! (1946) után több mint egy 
évtizedes szünet után az Így leszel 
áldás című kötete 1968-ban. Ebben 
korábban megjelent versei mellett 
újabbak is szerepelnek.

Szabó József püspök közben nyugdíjba vonult. A csendes, áldott 
gyümölcstermő, vidéki szolgálatot egy felsőbb hatásra írt méltatlan 

 14 A teljes vers megjelent: Túrmezei 1968, 35. kk. Túrmezei 2007–2010, 2: 
217. o.

Túrmezei Erzsébet és Gubek 
Mancika mögött a csömöri 
lelkészházaspár, Solymár Péter 
és felesége, Márta Piliscsabán
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levél zavarta meg, amelyben az új lelkész Erzsébet testvér szolgálatát 
a szeretetházra korlátozta. Az ebből következő feszültség miatt Er-
zsébet testvérnek távoznia kellett. 

Szolgálatának következő helyszíne, vagy mondhatnánk, „központ-
ja” Csömör, illetve Budapest. Isten különös rendelése vezette Gubek 
Máriához, akivel a „gyarmati csendben” is szoros maradt a régi kap-
csolata, és aki nehéz helyzetében is segítségére sietett. Édesapjával 
befogadták őt Zsófi a testvérrel együtt házukba, ahol két évig laktak. 
A csömöri gyülekezet lett lelki otthonuk. Erzsébet testvér számára 
meghatározóvá vált ez a kapcsolat, annál is inkább, mivel 1978-tól 
Csömörön tartották az egykori népfőiskolás növendékek találkozóit.  

Ugyanebben az évben költözhettek be Zsófi a testvérrel a Mandák 
Mária Otthonba, a budapesti Karácsony Sándor utcába. Ez már a vég-
leges visszatérése volt a fővárosba. Itt újabb feladatok vártak Erzsébet 
testvérre. Beválasztották az új énekeskönyv szerkesztőbizottságába, 
amelyben örömmel vett részt. A helyzet változását jelzi, hogy egyre 
több gyülekezetbe hívták szolgálni verseivel. De nemcsak evangélikus 
gyülekezetek hívták, hanem református és baptista közösségekben is 
szolgálhatott. Közben feléledhettek külföldi kapcsolatai is, amelyek 
a későbbiekben egyre fontosabbakká váltak. 

1979-ben megjelent egy újabb kötete, az Emberré lettél, hogy em-

Túrmezei Erzsébet mögött 
Garami Lajos, Ottlyk Ernő 

püspök és Rónay Zoltán. A kép 
bal szélén a papi padban Szabó 

József nyugalmazott püspök
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ber legyek, amelyben arról vall, hogyan lehet „szolgálni, mint a fény”. 
A szolgálat útja folytatódott. Az LVSZ 1984-es budapesti nagygyűlése 
alkalmából újabb kötete jelent meg Most élni – küldetés címmel. A kötet 
címadó verse vallomás a szolgálatáról, ami egyben a küldetése is.

Most élni – küldetés! 
Elfogadni – alázat. 
Ez az én századom: 
ez a rohanó, véres huszadik század.
Legelején érkeztem.
Egy világháború átkos árnyéka
már gyermekéveimre ráhullt…
s ma viharszárnyakon 
már a vége felé száguld. 

Továbbsodor magával
századom, ez a viharszárnyú század.

Most élni – küldetés! 
Elfogadni – alázat.

Szívemet Krisztushoz emelem.
Enyém a küldetés.
Övé a kegyelem.15

A már említett nagygyűlés is örömet jelentett szá-
mára, s egyben új tennivalókra is ráirányította a 
fi gyelmet. A budapesti hidak látványáról, a két 
part távolságáról és összekapcsolásának képéről született meg a Sok 
híd kellene még! című verse, amelyben így vall:

De míg csodáltam a hidakat,
a hála nyomán könyörgés fakadt:
Istenem, nem elég!

 15 A teljes vers megjelent: Túrmezei 1984, 7. o. Túrmezei 2007–2010, 3: 10. o.

Ökumenikus női csendesnap, 
Bánfeketehegyes, Jugoszlávia, 
1977
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Szíveket, népeket
elválasztó szakadékok felett
sok híd kellene még!16

A hídverés szolgálatát végezte Erzsébet testvér nemcsak szemé-
lyes szolgálataival, hanem sok-sok műfordításával is. Ennek fon-
tos állomása az Anna-Maija Raittilával való kapcsolat, amelynek 

gyümölcse a fi nn költőnő verseinek magyarra 
fordítása mellett Túrmezei Erzsébet két fi nn 
nyelvű verseskötetének megjelenése is. Isten így 
is megáldotta hű szolgálójának életét.

Isten kegyelmét elfogadva végezte Erzsébet 
testvér a szolgálatát. A gyülekezeti kapcsola-
tok mellett természetesen fontos volt az egy-
kori diakonissza testvérekkel való kapcsolat 
is, amely a szétszóratás évei alatt sem szűnt 
meg. A hamu alatt ott izzott a parázs, amely 
néhány év múlva levegőhöz jutott, és ismét fel-
csaphatott a láng.

A rendszerváltás meghozta a Fébé Diako-
nisszaegyesület számára az újraindulás lehe-
tőségét. A testvérek végre ismét legálisan ösz-
szejöhettek. Ez új szolgálati feladatot jelentett 
Erzsébet testvér számára. A diakonissza test-
vérek őt választották meg főnökasszonynak, 
aki az általa felkért és a Fébé újraindulásában 
elévülhetetlen érdemeket szerző, meghatározó 
szerepet betöltő Madocsai Miklós lelkésszel 
együtt végezte az ezzel kapcsolatos rengeteg 
feladatot. Nagy öröme volt az, hogy az anyaház 
is újraindulhatott. Nem a régi helyén, hanem 

az egykori panzió épületében, a Hűvösvölgyi úton. Megrendítő 
számomra az a tény, hogy amikor az akkor még élő diakonissza 
testvéreket megkérdezték, hogy összeköltöznének-e közel négy év-

 16 Túrmezei 1995, 225. o. Túrmezei 2007–2010, 3: 251. o. 

A Názáret-templom szentelése 
Mátraszentimre-Bagolyirtáson, 

1994. augusztus 25.
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tizedes szünet után, minden testvér elsőre igent mondott! Az Úr 
csodásan működik! 

A főnökasszonyi szolgálatát Erzsébet testvér még a Karácsony 
Sándor utcában kezdte és végezte 1997-ig. Akkor költözhetett be a 
felújított anyaházi otthonába. Három évig élhetett és szolgálhatott 
még az újraindult anyaházi közösségben. 

Az Isten különös kegyelme folytán fölvirágzott az egyesület. Elké-
szült az anyaházi kápolna és benne a „kitárt ajtó a kereszt felé”.

Az oltár mögött megváltó kereszted,
és feléje kitárt ajtó vezet,
mert utunk mindennap odaérkezhet,
ott tehetünk le nehéz terheket.17

Az egyesület újraindulása sok külföl-
di testvért és anyaházat indított ada-
kozásra, amire Erzsébet testvér min-
dig Isten iránti hálával emlékezett. 
Ebben nagy szerepe volt Gertrud 
Heublein Bad Kreuznach-i főnök-
asszonynak is, akit testvéri kapcsolat 
fűzött Erzsébet testvérhez és a diako-
nisszákhoz is olyannyira, hogy maga 
is belépett az egyesületbe, és mind a 
mai napig szívén viseli a testvérek sorsát.

Sokat jelentett Erzsébet testvér számára, hogy a Siló (dr. Gadó 
Pál áldozatos munkájának eredményeképpen) is új életre támadt. 
Társasotthon és önálló élet központ jött létre ott a megváltozott mun-
kaképességűek számára, munkalehetőséggel. 

A bagolyirtási Názáret-templom felépülése is – a komoly erőpróba 
ellenére – örömteli előrelépést jelentett. Felszentelésére írta az Áldás-
kérő ének című versét. 

 17 Túrmezei 2005, 77. o. Túrmezei 2007–2010, 3: 275. o.

Miskolci szolgálat, 
1995. augusztus 27.
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Názáreti Jézus, szent Fia Istennek,
Názáretben voltál engedelmes gyermek.
Názáretben élted dolgos ifj úságod.
Áldott ez a templom, hogyha Te megáldod.

Hangozzék gyógyító, örök igéd benne!
Bár beteg gyógyulna, fáradt megpihenne!
Hisz te mindet hívod, országodba várod.
Áldott ez a templom, hogyha Te megáldod.

Gyermek rád találhat, ifj ú megismerhet.
Letehetjük nálad mindnyájan a terhet,
És átölel békéd, nagy irgalmasságod.
Áldott ez a templom, hogyha Te megáldod.

Mátrai hegycsúcson és mátrai csendben
Názáretben mindig dicséreted zengjen,
Irgalmasságodról tegyen tanúságot!
Áldott ez a templom, hogyha Te megáldod.

1994. aug. 25.

Csömöri szolgálat, ’80-as évek
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Tamási – Sopron – Budapest – Ózd – Tokaj – 
Balassagyarmat – Csömör – Budapest

A felsorolt helyeket egy hűséges, áldott szolgáló élet köti össze. Végig-
tekintve ezen az úton, hálát adhatunk Istennek végtelen szeretetéért, 
amellyel egy száz esztendeje született, mélységes mélybe került gyer-
mekét neki szolgáló, üzenetét sugárzó áldott eszközévé tette.

Felhasznált irodalom
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„IGEN, ATYÁM!”

Erzsébet testvér, a diakonissza
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„Igen, Atyám!”

Túrmezei Erzsébet diakonissza szolgálata

A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület kegyességét, a Krisztus-hit 
benső és külső jellegzetes magatartását Wilhelm Löhe (1808–1872) 
neuendettelsaui evangélikus lelkész vallomása határozta meg: „Mit 
akarok én? Szolgálni az Úrnak minden nyomorultban, minden elesett-
ben. És mi a jutalmam? Nem azért szolgálok, hogy díjat, jutalmat, el-
ismerést nyerjek. Szolgálok hálából, égő szeretetből. Elég jutalomnak, 
hogy szabad szolgálnom. (…) megelégít engem akkor az én Uram örök 
kegyelmével, örök irgalmával. Békességgel járok, mi felől aggódnék?”1

Túrmezei Erzsébet sok nehéz lelki vívódással, kereséssel teli fi atal 
éveiben az életparton búsan állva,2 könnyektől fátyolos szemmel a jövő 
titkát3 kutatta, és segítő kezet keresett.

Aztán reménysége valóra vált, életében megtörtént a nagy fordulat. 
Egyetemi évei alatt a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület szolgá-
latán keresztül megismerte és megragadta a segítő kezet, és elhívást 
kapott, hogy diakonisszaként egész életét az Úr szolgálatára szentelje.

 1 A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület is magáénak vallotta Löhe szolgálat-
ról vallott mondatait. In: A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület 80 éve képekben. 
1924–2004. Fébé, Piliscsaba, 2004. 5. o.
 2 Az életparton, 1929. Túrmezei 2007–2010, 1: 22. o.
 3 Az én életem. Uo. 17. o.

Az első anyaház egykori kapuja. 
Tomcsányi Etelka testvér 

festménye

Madocsai Miklós
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„Kézen fogott, Akit kerestem.
Szivemre békességet csókolt 
egy csillagajkú, csendes esten.”4

Életre szóló döntése szerint 1934. 
augusztus 20-án lépett be a Fébé 
diakonisszaegyesületbe. Igent mon-
dott Jézus hívó szavára. Imádságait 
is sokszor „igennel” kezdte. Ez az 
„igen” határozta meg lelkivilágát.

„Megyek, amerre utam kijelölted.
Úgy hív, úgy vár a szent atyai ház.
Igen, Atyám, mert így kedves előtted.
A lelkem békén, csendben rád vigyáz.”
(EÉ 356,5)

Az Erzsébet testvér lelkében megfo-
gant „igen” hatással volt a diakonissza testvérek döntéseire és a Fébé 
történetére is. Így élték át 1951-ben feloszlatásuk keservét és 1990-ben 
az újrakezdés örömét.

A diakonissza próbaévek elmúltával 1945-ben Raff ay Sándor püs-
pök szentelte fel Erzsébet testvért.

Felvettem a szürke ruhát,5

s amíg dobog a szívem,
amíg érez,
amíg hajam színvesztett fehér lesz,
amíg csak tart az utam idelenn,
viselem.6

 4 A régi gyermek. Uo. 293. o.
 5 A szürke ruha az úgynevezett „próbatestvérek” öltözéke volt.
 6 Szürke ruhában, 1937. Túrmezei 2007–2010, 1: 177. o.

1939. augusztus 30.
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A szürke ruha annak a szolgálatnak a jelképe volt, amely nem vár ju-
talmat, hálából és szeretetből szolgál. Erzsébet testvér ezzel az indulattal 
végezte szolgálatát a diákok között, a pesterzsébeti és a szarvasi gyüle-
kezetben, a népfőiskola vezetőjeként és írásaival a Fébé nyomtatásban 
megjelenő kiadványaiban.

1951-ben azonban mégis le kellett vetnie a szürke ruhát, mert a 
kommunista állam a szerzetesrendekkel együtt a diakonissza-
egyesületeket is feloszlatta, de a szolgálat szent elkötelezettségét 
nem tudta megtörni.

Erzsébet testvér hűséggel szolgált tovább a balassagyarmati, majd 
a józsefvárosi szeretetotthonban és verseivel a gyülekezetekben, ame-
lyek eleinte titokban, később nyomtatásban is megjelentek. Verseit 
mindvégig meghatározta ars poeticája:

Úr Jézus, tudod: nem érdemes írni,
csak, hogy a rímek muzsikáljanak.
Olyan dalokat ébressz, hogy a lelkek
Tehozzád közelebb találjanak!7

Erzsébet testvér élete során mindvégig alázatosan fogadta azt a sok 
mellőzést, amelyben része volt. Végül örülhetett annak, hogy a tár-
sadalom részéről elismerték szolgálatát, és 1996-ban Balassagyarmat 
díszpolgárává választották. Hasonlóképpen Budapest-Józsefváros 
is díszpolgári kitüntetésben részesítette. Örülhetett annak is, hogy 
Anna-Maija Raittila fi nn költővel együtt a Huszár Gál könyvesbolt 
(1052 Budapest, Deák tér 4.) szervezésében költői estet tartottak.

Harminckilenc év után Erzsébet testvér szolgálata kiléphetett a 
rejtettségéből. A pártállam bukása után, 1990-ben az újjáalakult 
evangélikus diakonisszaegyesület főnökasszonynak választotta, e so-
rok íróját pedig a lelkészi szolgálattal bízta meg. Erzsébet testvér meg 
nem hátráló, mély hite és költészete ekkor már ismert volt evangélikus 
egyházunk határán túl és külföldön is. Többek között ez segített 
abban is, hogy újra elindulhatott a Fébé szolgálata.

Túrmezei Erzsébet 1990-ben vállalta a lehetetlent, mert vallotta, 

 7 Kérés, 1934. Túrmezei 2007–2010, 1: 188. o.

Erzsébet testvér tanít a József 
utcai Fébé-internátusban

1948 körül édesanyjával és 
annak Modori utcai 

szobatársával
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hogy Istennél minden lehetséges. Nem volt vezető-szervező egyéniség. 
Lelkében imádságok és költemények éltek. Érezte a mögötte lévő ne-
héz évtizedek súlyát is. Józanul látta azt az „erdőirtást”, amely morális, 
szellemi és anyagi értelemben szeretett hazájában végbement. De 
nemcsak a letarolt erdőt látta, hanem azt is, hogy az egyik fatönkön 
új hajtás sarjad. Ézsaiásnak ez a prófétai képe töltötte el reménységgel, 
hogy mégis lehet újrakezdeni a félbemaradt szolgálatot.

Az újraindulást követően meglepő és hálára indító csodák közben 
a főnökasszonyi teendők mérhetetlen sok gondot és feladatot jelen-
tettek Erzsébet testvér számára. Munkájában azonban hűségesen és 
fáradhatatlanul állt mellette dr. Fabiny Tibor egyháztörténész-pro-
fesszor, Csepregi Zsuzsanna és Herzog Csaba lelkész, Pőcze Tibor 
jogtanácsos, Honos János építészmérnök és Gertrud Heublein Bad 
Kreuznach-i diakonissza főnökasszony.

Az évek haladtával nem csökkentek, inkább sokasodtak az Erzsébet 
testvérre háruló terhek. 90. életévéhez közeledve egyre romló egészségi 
állapota miatt többször volt kórházban, több műtéten is átesett. Vé-
gül 2000. május 22-én érkezett el életének utolsó földi napja, amikor 
lelkében utoljára imádkozhatta:

„Igen, Atyám, az évek úgy sietnek,
Számuk kiméri hűséges kezed.
S te társz kaput megfáradt gyerme-
kednek,
A boldog óra ha elérkezett.”
(EÉ 356, 4)

Felhasznált irodalom
A Fébé Evangélikus Diakonisszaegye-

sület 80 éve képekben. 1924–2004. 
Fébé, Piliscsaba, 2004.

Túrmezei Erzsébet: Összegyűjtött 
mű vei. 1–4. köt. Szerk. Dénes Pál. 
Fébé, Piliscsaba, 2007–2010.

A pesterzsébeti Fébé-közösség, 
1940

Újra felöltötte az egyenruhát…
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Zulauf Henrik Fébé-lelkész gondolatai 
a diakonissza szolgálatról

„A Fébé anyaház nagy súlyt helyez arra, hogy növendékei elhívatá-
suk tudatában induljanak el. A kiképzés mellett a lelki nevelés igen 
fontos. A Fébé anyaház a következő fokozatokat állapította meg: 
növendék, jelölt, próbatestvér, testvér, felszentelt testvér. Már a jelölt 
is hord bizonyos formaruhát. A kiképzés és szolgálat tekintetében az 
egyetemes egyház szabályzata mellett a Fébé szabályzata és házirendje 
az irányadó. 

Míg a felszentelés aktusa kezdetben inkább családias jelleggel bírt, 
addig 1936-ban hivatalos egyházi aktussá vált, azáltal, hogy egy nagy 
testvérsereget D. Raff ay Sándor püspök szentelt fel a Deák téri temp-
lomban, amiben szintén kifejezést nyert a Fébének az egyházhoz 
tartozása.”

(Budapest, 1950. március 7.)

Forrás
Zoltán László: Zulauf Henrik élete 
és munkássága. A Fébé vázlatos törté-
nete. Fébé, Budapest, 2007. 203. o.

Diakonisszák és jelöltek Béthelben

Zulauf Henrik
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Diakonissza törzskönyv

Születési név: Belák Erzsébet
Testvérneve: Erzsébet
Szülők neve, foglalkozása, vallása: Belák János v. kereskedő, ág. h. ev.
   Korenika Anna ág. h. ev. 

Lakóhelye: Tokaj
A születés helye és ideje:  Tamási (Tolna m.), 1912. II. 14.
A keresztelés helye és ideje:  Tamási, 1912.
A konfi rmálás helye és ideje:  Tokaj, 1929. IX. 1.
A konfi rmálás igéje:  1Krón 18,20
Vallása eredetileg: r. k.
 ma:  ág. h. ev.
 mikor tért át: 1929.

Az intézetbe belépés ideje:  1934. VIII. 20.
Végzettsége
 belépés előtt: középiskolai tanárjelölt
 belépés után: diakonisszaképző tanfolyam ideje: 1936/37
   eredm.: 1
   pedagógiai szakvizsga
Mikor lett diakonisszajelölt:  1935. XII. 24.
 próbadiakonissza:  1937. IV. 17. 
 rendes diakonissza:  1941. III. 20.
Az avatás helye és ideje: Pesthidegkút, 1945. augusztus 5.
 igéje: 1Pt 3,15
egyházi funkcionáriusa: D. Raff ay Sándor püspök és 
   Zulauf Henrik diak. egyes. lelkész

Az elhalálozás helye és ideje:  Budapest, 2000. V. 22.
A temetés helye és ideje:  Csömör, 2000. V. 30. 
Megjegyzés:   Magyarosítás folytán „Túrmezei” nevet nyerte
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Levelek a keletnémet anyaházak
archívumából

A keletnémet Frankfurt am Main-i anyaháznak
Bejegyzés vendégkönyvbe a 125. évfordulójukon

84. zsoltár
Mennyi áldást közvetített ez a drága frankfurti diakonisszaház az el-
múlt 125 évben! És mennyi áldást jelentettek és ajándékoztak a kedves 
diakonissza testvérek ebből a házból a magyar Fébé-testvérek számára 
is, a szétszórattatás éveiben és az újrakezdésünkkor is! Köszönjük, 
hogy ezen a szép ünnepi héten együtt ünnepelhettünk, köszönet 
minden szeretetért, minden segítségért! 

Az 50 évvel ezelőtti felszentelésem óta kísérnek ennek a a kis vers-
nek a sorai:

„Ezen a sivár földön 
áldottak azok, akik harmatként 
szolgálnak, világítanak, vigasztalnak! 
Az Úr harmatcseppjei: 
felüdítik a legkisebbeket, 
és visszatükrözik Őt, a legnagyobbat!”

Amint az elmúlt 125 évben, legyenek a mi itteni kedves testvéreink 
továbbra is ilyen „harmatcseppjei az Úrnak”! Bárcsak mi is ilyen har-
matcseppek lehetnénk Magyarországon is! Közbenjáró imádságban 
és szeretetben összekapcsolódva: az Önök hálás Túrmezei Erzsébet 
és Taschner Erzsébet testvére.
Frankfurt, 1995. május 20.

Egy német diakonisszával 
Berlin-Borsdorfban, 1964
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Híradás Herzog Csaba Fébé-lelkészként való szolgálatba állásáról 
Túrmezei Erzsébet 1996. augusztus 30-án kelt levelében
„A mi kedves Zsuzsanna lelkésznőnk [a fi atalon elhunyt Csepregi 
Zsuzsanna Fébé-lelkésznő. – A szerk.] helyett Madocsai lelkészünk 
segítőjéül lelkipásztort ajándékozott Urunk. Herzog Csabának hív-
ják, és augusztus 18-án volt a felszentelése. Igen, a mi Urunk elvesz 
és ajándékoz…!”

Képeslap, a fotón a hűvösvölgyi anyaház és imaterem
Budapest, 1999. április 2. 

Kedves Anneliese testvér, kedves testvérek!
Hálásan gondolunk vissza kedves látogatásukra és szívből köszönjük 
kedves köszöntésüket. (…) Mi is éppen egy konferenciára készülünk 
augusztusban, remélhetőleg autóval egy napra magam is eljuthatok 
majd oda. Addig még többek között kedves vendégeket várunk: Er-
na Carle testvért és Pastor Freytagot. Szívélyes áldáskívánással és 
üdvözlettel valamennyi testvérnek, 
minden Fébé-testvér nevében: 
Túrmezei Erzsébet testvér

Fentiek forrása: Anneliese Oehlert 
diakonissza főnökasszony és Túr-
mezei Erzsébet levelezését Mat-
thias Welsch lelkész (Frankfurter 
Diakonissenhaus Theologischer 
Vorstand, Frankfurt am Main) jó-
voltából adjuk közre. 

Fénykép a keletnémet 
Frankfurt am Main-i 
anyaház archívumából, 1995

A már idős és beteg Erzsébet 
testvér kézírása
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A budapesti Fébé egyesület – amely a magyarországi szeretetszolgála-
tot újra fel kívánja építeni – két képviselője számára a neuendettelsaui 
ünnepség különös jelentőséggel bírt. Schoenauer rektorral és Irmtraud 
Schrenk főnökasszonnyal megpecsételték a hivatalos együttműködési 
kapcsolatot a diakóniai intézettel 1994 májusában. A képen a Fébé 
képviseletében dr. Fabiny Tibor professzor és Túrmezei Erzsébet 
főnökasszony.

 A két illusztráció forrása: Neuendettelsaui Evan gé li kus-Lu the rá-
nus Diakonissza Anyaház; D. Erna Biewald diakonissza főnökasszony 
jóvoltából.

Fordította: Görög Hajnalka

A szolidaritás 
új formái,

1994. május 15.

A Der weite Raum folyóirat 
1992/3–4. számában megjelent 

Só a levesben című vers
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Iványiné Sinka Magdolna
A doboló leányok
(A két T. E. hazamenetelére)1

„Elöl mennek vala az éneklők, utánuk a húrpengetők, 
középen a doboló leányok.” (Zsolt 68,26)

Csak nők voltak, nem harcos férfi ak; 
Fejüket kendő fedte – nem sisak –
Meg fejkötő. S nem vártak glóriát 
Köré sem idelent, sem odaát.

Máson taposva nem törtek élre.
Tudtak úri göncöt felcserélve 
Megaláztatást szenvedni bátran,
Tűrni, markot szedni rabruhában.

Mindenkor az Igéből okultak.
Jövőt láttak, felfejtve a múltat.
Nem bánták a vadul csörtetőket:
Te Deum szöveggel bíbelődtek.

 1 A két T. E. Túrmezei Erzsébetet és Trauschenfels 
Elzát jelenti.

Megbolydult korszak volt az, nem nyugodt.
Szökött a gyáva, vagy megalkudott;
Olcsó koncért adtak akkor lelket…
Ők bízva középen meneteltek.

Nyomukban dobszót vitt tovább a szél.
Ki tudta akkor, merre, hol a cél? 
Világosság és éj vívott tusát –
Ők dobolták az élet ritmusát.

Azóta felderült a szürke ég.
A dobszót hallom most is, egyre még.
Visszhangját az utódoktól várja
Egy kemény kor antológiája.

Iványiné Sinka Magdolna: Csodálatos országban. 
Wesley János Kiadó, Budapest, 2004.

Endreff y Mária diakonissza 
testvér és Gertrud Heublein
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 Túrmezei Erzsébet diakonissza szolgálatának egyik legkedvesebb 
területe a gyermekmunka volt. Szolgálatán sok áldás volt, s hogy 
mennyire sikeresen végezte ezt a munkát, mi sem bizonyítja jobban, 
hogy mindazok, akik az általa tartott vasárnapi iskolai és gyermek-
bibliaköri órákra jártak, a mai napig hálával emlékeznek vissza az 
Erzsébet testvér által tartott foglalkozásokra. Kiváló érzékkel bánt 
a gyermekekkel – nem csak azért, mert pedagógusi végzettséggel 
rendelkezett –, természetes kedvessége, személyiségének kisugárzása, 
hitének ereje a mai napig él az őt ismerők szívében. Az alábbiakban 
az ő gondolatai olvashatók a vasárnapi iskoláról 1942-ből. – A szerk.

A vasárnapi iskola*

Esteledik. Jól öltözött úr lép ki a várbörtön kapuján s megindul hazafe-
lé. Éppen zárják az üzleteket. A kereskedők udvariasan köszöngetnek 
a szerkesztő úrnak. Fogadja a köszönéseket, de gondolatai másutt jár-
nak. Nem a szép angol város utcáit, házait, most is a bűzös, sötét cellát 
látja még, nem a kereskedőket, hanem azt a rabot. És fülébe cseng, 
kíséri még keserű hangja: „Velem a kutya se törődött. Ki tanított volna 

 * Megjelent a Győrött kiadott Gyermekgyülekezet című lap 1942-es évfolyamá-
ban. Gyermekgyülekezet. Egyházi gyermekmunka lapja, 1942. december, 58–59. o.
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a jóra? Iskolába nem járattak. Az Istent csak 
káromolni hallottam. Most felkötnek. Így jár 
majd a fi am is. Pedig, ha ember lehetne belőle!”

Robert Raikes szerkesztő már évek óta lá-
togatja a börtönöket, munkát ad a kiszabadult 
foglyoknak. De  most máson tépelődik: a gyer-
mekeken kell kezdeni. A gyermekeket kell Krisz-
tushoz vezetni, akkor nem lesz majd belőlük 
börtöntöltelék, akasztófavirág. Két verekedő, 
rongyos, szurtos fi úba botlik. Kéregettek, s a 
nagyobbik elszedte a kisebbiktől a pénzt. „Hát 
nem keres apátok?” „Keres, de elissza.” „Hova 
jártok iskolába?” „Sehova.” A szerkesztő úr to-
vább megy. Igen, a gyermeken kell kezdeni, vissz-
hangzik benne. „Próbáld meg! Próbáld meg!” 
– súgja egy titkos hang. Mintha a Mester hangja 
lenne. „Megpróbálom” – feleli engedelmesen.

Vasárnap fejcsóváló urak és asszonyságok 
szemlélik, mit akar a szerkesztő úr azzal a 
rongyos, mosdatlan gyereksereggel. Mit akar? 
Megkezdi velük az első vasárnapi iskolát egy 
özvegyasszony konyhájában. Jézushoz akarja 
vezetni őket. Róla és az ő igéjéről beszélget ve-
lük. A Megváltóról, aki értük is vérzett, őket is 
szereti. Olvasókönyvet nyomat nekik. Abban is 
az az első lecke: „Egy Isten van. Isten szeretet.” 
Amikor szelídül már a kis sereg, elvezeti őket a templomba is. így 
kezdődik meg 1780-ban Gloucester városában az első vasárnapi iskola.

S az első után támad tíz, száz, ezer és millió.

Az első magyar vasárnapi iskola

Fiatal leány áll meg az utcán játszadozó gyerekek előtt. Jól ismerik. 
Amott, abban a szép házban lakik. Máskor is beszélgetett már velük, 
megkérdezte, hol laknak, mit játszanak, szeretnek-e imádkozni. „Gye-

Bözsike hatéves korában
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rekek – szólítja most meg őket –, kérjétek meg édesanyátokat, eresszen 
el vasárnap délelőtt kilenc órára mihozzánk. Valami nagyon szép 
történetet szeretnék nektek fölolvasni.” A gyerekek buzgón ígérkeznek, 
be is toppannak pontosan. Irma néni a napsugaras verandán ülteti le 
őket. Énekel velük. Jaj, eleinte nagyon hamis az ének, de aztán egyre 
szebben cseng. Imádkoznak és következik a szép történet a Bibliából. 
Arról beszélgetnek. A következő vasárnap már hozzák a pajtásaikat 
is. Irma néni arca ragyog az örömtől. Hát még, amikor hallja, hogy 
példájára a református teológusok is vasárnapi iskolát vezetnek. 1882-
ben még csak egyet. 1883-ban már többet is. Így kezdi meg a vasárnapi 
iskola Budapesten, magyar földön is áldott szolgálatát.

Azóta…

…a mi evangélikus egyházunkban is sok vasárnapi iskola keletke-
zett. Régen az írni-olvasni sem tudó szegény gyerekeket tanították 
is, azért maradt meg az iskola név. Ma már nem írni, nem olvasni, 
mást tanulnak a gyerekek: a Megváltóban hinni, őt, Igéjét és egymást 
szeretni, Érte, egyházukért, szép magyar hazánkért élni, dolgozni, 
munkálkodni.

Olvastam kis vasárnapi iskolásról, aki nehéz csomagokat segített 
vinni, hogy az elhagyott gyerekek otthonára pénzt keressen. Most 
is előttem látom az elsős kis Eddi kipirult arcát, amint a kisujja egy 
kicsiny darabját mutatja felém, hogy az Úr Jézus ennyi kenyérből 
is meg tudta volna az ötezer embert elégíteni. Hallom a kis Alinka 
hangját, amint énekel a halálos ágyon, és hálát ad a szenvedésekért.

A Megváltó valamikor kitárta a két karját: „Engedjétek hozzám a 
kisdedeket!” Hogy a vasárnapi iskola kézen fogva vagy ölbe véve hány 
kis gyermeket vitt már oda a Megváltó kitárt karjába, azt a földön 
soha, csak fent a mennyországban fogjuk meglátni.

Túrmezei Erzsébet 
diakonissza testvér
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Túrmezei Erzsébet felszentelése. Pesthidegkút, 1945. augusztus 5.
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A népfőiskolai szolgálat
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A magyar evangélikus népfőiskola

„A népfőiskola a felnőttoktatás, közművelődés, ifj úságnevelés intézmé-
nye, mozgalma, pedagógiai elve és módszere, Grundtvig szellemében: 
iskola az életnek. Célja választ adni az állandóan változó társadalmi, 
gazdasági, kulturális kihívásokra. Jellemzője az önálló vélemény kiala-
kításának elősegítése, oktató és tanuló partneri viszonya, a felszabadult 
légkör. Az oktatói-nevelői cél megvalósítása az oktatók, nevelők és a 
hallgatók hosszabb-rövidebb ideig tartó együttélésével valósul meg, 
amelyben mindenki teljes személyiségével vesz részt, a bentlakásos 
jelleg azonban mégsem kizárólagos ismérve a népfőiskolának. A nép-
főiskolai gondolat megteremtője Nicolaj Frederik Severin Grundtvig 
(1783–1872) dán költő, történész, evangélikus püspök, akinek sugal-
latára tanulni vágyó fi atal gazdák egy csoportja 1844-ben az észak-
slesvigi Roddingban, Dániában megalakította az első népfőiskolát.”1

A Magyarországi Evangélikus Egyházban Sztehlo Gábor2 volt a 
népfőiskolai munka elindítója. A népfőiskola gondolata fi nnorszá-
gi ösztöndíjas évében ragadta meg. „Evangélikus egyházunkban a 
parasztság igen fontos tényező volt mindig (…) az egyház egyik leg-
erősebb oszlopa.” Sztehlo szerint „mulasztása az egyháznak”, hogy a 
parasztság helyzetét nem vette komolyan. „A népfőiskola olyan hely, 

 1 Harangi 1991, 26. o.
 2 Sztehlo Gábor – 1936-tól 1943-ig a nagytarcsai gyülekezet első lelkésze – már 
az első évtől kezdve építkezett a szó fi zikai és lelki értelmében egyaránt. 1936-ban 
megépült a lelkészlakás, a templomban pedig elkészült az orgona.

Kézimunkázó leányok, 1943

Keveházi László 
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ahol az ifj ú élet mozdonyát sok váltón keresztül a helyes sínpárra 
igyekeznek rávezetni” – írja.3

Egyházunkban 1937-ben indult a munka Nagytarcsán, ahol az 
erre a célra épült házakban telente tanították a falusi ifj úságot: ma-
gyarságra, hitre és szakszerű mezőgazdasági munkára. Hazánkban 
a munka gyorsan terjedt (Szarvas, Orosháza).

1938-ban Sztehlo Gábor fi nn mintára népfőiskolát szervezett Nagy-
tarcsán, amely az ország első ilyen jellegű bentlakásos iskolája volt. Fil-
léres adományokból és nagyobb adakozásból épült föl az önszerveződés 
egyik legfontosabb megnyilvánulásaként a négy épületből álló skan-
dináv mintájú népfőiskola. A társadalom többségét kitevő parasztság 
önszerveződése a középosztály és az értelmiség legjobbjainak közre-
működésével bontakozott ki. A parasztfi atalság tömeges felemelkedé-
sének lehetősége volt a népfőiskola, mely bentlakásos, több hónapos 
tanfolyamok szervezésével felvállalta a fi ú és lány fi atalok képzését. A 
fi úknak és a lányoknak külön speciális programokat szerveztek. Kovács 
Bálint református lelkész 1994-ben kiadott könyvében a volt népfőis-

 3 Keveházi 2009, 30–31. o.
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Hűvösvölgy, 1943–44

kolások így vallanak: „A népfőiskola 
hivatása: visszavezetni a parasztifj út 
Istenhez és elindítani az életben a 
szolgálat útján. (…) A népfőiskola 
igazi keresztyén népi iskola, ahol az 
élet minden fontos kérdéséről felvi-
lágosítást kapunk. Az életnek nehéz 
kérdéseiről, nemzetünk problémáiról 
olyan sok előadás szól.”4

Hamar, szinte magától ébredt 
az igény, hogy a lányok is részt ve-
gyenek a tanfolyamokon. Látnivaló 
volt, hogy csak félmunkát végeznek 

akkor, ha nem egyforma lelkületű új nemzedék kerül majd a falvak 
és bennük a gyülekezetek életébe. Az volt a cél, hogy a népfőisko-
lákon olyan parasztanyákat neveljenek, akik a maguk okosságával 

és Krisztusban élő lelkületükkel új 
parasztnemzedéket nevelnek. 

A népfőiskola magyar jellege 
megmutatkozott abban is, hogy 
minden népfőiskolán helyet kapott 
a magyar történelem és irodalom 
tanítása. Nyilván nem lehetett ez 
teljes kép sem történelmünkről, sem 
irodalmunkról, de indítást kaptak 
arra a fi atalok, hogy mindegyiket 
otthon is tanulmányozzák. Általá-
ban a kiemelkedő történelmi sze-
mélyek és események segítségével 
szemlélhették a magyar múltat, az 

irodalmi példákon keresztül pedig láthatták, hogyan jelent meg a 
magyar nép, közelebbről a magyar parasztság egyes kiemelkedő írók 
műveiben. A magyar falu és benne a földműves nép története sok 
iskolában külön órákat kapott. Mindezekhez járult az, hogy az írók, 

 4 Kovács 1990, 89. o. Idézi Gyri 2001, 32. o.
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köztük elsősorban a népi írók elfogadták a meghívásokat és meg-
jelentek egy vagy néha több napra is egy-egy vidék népfőiskoláján. 
Nagytarcsán például részt vett az oktatásban Veres Péter, Kodolányi 
János, Féja Géza, Kovács Imre és Móricz Zsigmond.

Az egész népfőiskolai tartózkodás olyan új jelenség volt, amilyenre 
korábban nem volt példa. A falu iskolájából kikerült fi atalok számára 
egész életre szóló élményt jelentett a népfőiskolai foglalkozás.

Maguk az írók a folyóiratokban, elsősorban a Kelet Népében jelen-
tették meg tanulmányaikat. Nagytarcsával napilapokban, sőt egyes 
írók könyveikben is foglalkoztak. Néhány ezek közül: Kodolányi 
János a Pesti Naplóban írt ilyen címmel: Magyar népfőiskola fi nn támo-
gatással. Ugyanő a Suomi titka című könyvében is írt Nagytarcsáról. 
1940-ben saját élményei alapján a Hídban közölt egy cikket Vidám 
lányok a nagytarcsai népfőiskolán címmel. Az irodalmi hatások mellett 
a népdaltanítás országos jelentőségű tanításával emelkedik ki Balla 
Péter. Jó szellemi és társadalmi légkörben fejlődött a népfőiskolai 
mozgalom, legerősebb időszaka az 1942–1944 közötti időre esik. 
A vezetők megtalálták a megfelelő módszereket, amelyek igazán élővé 
és magyarrá tették ezt az oktatási formát. Ez a névválasztásban is 
kifejeződött, így jutottak el a gyökerekig, Tessedik Sámuel szarvasi 

Gyümölcsfák tisztogatása
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iskolájához, és így lett a nagytarcsai népfőiskola neve Tessedik Sámuel 
Népfőiskola. 1944-ig működhetett.

Általában minden oktatási intézményre – így a nagytarcsai népfőis-
kolára is – igaz, hogy az az iskolában zajló nevelő-oktató tevékenység 
vezető egyénisége, aki a létrehozásban és a fenntartásban elöl jár, 
meghatározó jelentőségű az egész intézmény arculatát és megítélését 
illetően. A nagytarcsai népfőiskolát Sztehlo Gábor személye tette 
jelentős intézménnyé. Alakjában egyedülálló módon fonódott össze 
a városi neveltetés, a középosztálybeli származás, a falusi pap szol-

gálata és a fi nnországi tanulmányút tapasztalata egy minden hatás-
ra nyitott, mélyen elkötelezett és lelkesedő alaptermészettel. Városi 
neveltetése még érzékenyebbé tette a falu benyomásaira. Megnyerő 
módon tudta képviselni a testvérnép körében a magyar népfőiskola 
gondolatát, a magyar evangélikus egyházat és az egész magyar népet. 
Később, amikor már nem volt nagytarcsai lelkész, és nem végezhette 
a népfőiskolai munkát, az üldözött gyermekek érdekében kezdett el 
munkálkodni a legnehezebb időkben. A gyermekmentés terén olyan 
tiszteletre méltó teljesítményt hozott létre, amelyre mindig emlékezni 
és emlékeztetni kell. Nagytarcsán utcát neveztek el róla; emléktáblát 
helyeztek el Nagytarcsán és a budai Várban, írásos megemlékezések, 
sőt fi lm is készült a szolgálatáról.5

 5 Gyri 2001, 32–33. o.
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A leány-népfőiskola vezetője

Túrmezei Erzsébet testvér életében 1941-ben kezdődött a számára 
nagyon kedves és fontos népfőiskolai szolgálat. Ezt a munkát egy-
házunkban Sztehlo Gábor lelkész indította el, az északon induló 
munkát ő hozta haza és plántálta el itthon. Találó a népfőiskolai 
munka tartalma és célja is Sztehlo Gábor szerint: „Olyan hely, ahol az 
ifj ú élet mozdonyát sok váltón keresztül a helyes sínpárra igyekeznek 
vezetni. Ez történik öt hónapon keresztül. Aztán az ifj ú kezébe adják 
a forgalmi szabályzatot, Isten Igéjét, és mindenki 
a saját mozdonyán indul el… Biztosítási kötvényt 
nem adnak az ifj ú kezébe, de egyet mindenki kap-
hat, az Úr Jézust. Ez a népfőiskola áldott mun-
kája: életre való nevelés a Jézus Krisztus által.”6 
A tanulmányokat három „csokorba” szedte össze: 
magyarság, gazdaság, Biblia. 

1941-ben indult Hűvösvölgyben a Fébé Le-
ány-népfőiskola, amelynek vezetésével Túrme-
zei Erzsébet testvért bízták meg. Három télen 
át tanítottak a Vadaskert és a Hárshegy közötti 
emeletes épületben az anyaházhoz közel. Az épü-
letnek nevet is adtak: „Fénysugár-üdülő”. Az évek 
során sokan, kilenc tanfolyamban összesen százhúsz leány tanult a 
tanfolyamokon. Erzsébet testvér így emlékezik a kezdetekre: „20 tagú 
leánycsapat költözött be a leány-népfőiskolánk épületébe. Nyáron 
tatarozták az épületet, s nem készültek el vele idejében. Már bent 
laktunk, amikor az ajtókat, ablakkereteket festették, mindenhová oda-
ragadtunk, és szép nyomokat hagyott rajtunk a fehér festék. A kony-
hában még nem működött a tűzhely, a szomszédba jártunk étkezni. 
Évközben is sok mindenért kellett öt percre lévő másik házunkba 
szaladni, mert a felszerelésnek sok híja volt. Ezért állandóan szerepelt 
a tisztségek között a futári tisztség is. De mindez így volt szép és így 
marad kedves emlék a lelkünkben. A második évre ezek a nehézségek 
elmúltak, újak kerültek helyükbe. De minden nehézség csak arra való, 

 6 Kovács 1990. Idézi Kalina 2008, 34. o.

Vajdahunyad várában
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hogy újra meg újra megtapasztaljuk 
Urunk gondoskodó szeretetét”7

Az itt folyó oktatási munkáról 
ezt írta: „…egy evangéliumi népfő-
iskola nemcsak az ismereteket akar-
ja bővíteni, azokkal gazdagítani a 
résztvevőket. Megtanítja őket arra, 
hogy házukat hogyan igazgassák, 
hogyan műveljék kertjüket. Jobban 
megismerteti velük a magyar föl-
det, népet, történetet, irodalmat, a 
természet világát. Főznek, fonnak, 
varrnak a lányok. De mindezek fe-
lett magukba lehelik az evangélium 
életformáló erejét. Az evangéliumi 

leány-népfőiskola célja olyan magyar lányokat, asszonyokat nevelni, 
akik szívükben titkos erőforrással sohasem a könnyebb utat keresik, 
hanem készek áldozatos, szolgáló élettel elöl járni otthon és gyü-
lekezetükben, falujukban. Akik terhet is mosolyogva hordoznak. 
Napsugaras szeretetük beragyogja övéik életét. Emberi munkával 
ezt soha el nem érhetnénk, de elvégzi az evangélium és az evangélium 
Ura: Jézus Krisztus…”8

A népfőiskolán belül leányköröket szerveztek. Ezek a körök gyűlése-
ket tartottak, verseket olvastak, énekeltek, dolgozatokat olvastak fel. De 
több volt ez „önképzőkörnél”, mert szolgáltak is, látogatták az időseket, 
betegeket. A munka a budapesti ostrom idejére megállt, de meghívásra 
Kiskunhalason folytatódott. Amikor a helyzet megengedte, már újra a 
fővárosban, bérbe véve a görögkeleti szeminárium intézetét. Erzsébet 
testvér saját helyről és épületről álmodott: „Hűvösvölgybe képzelem. 
Népfőiskolánk népi stílusban épülne, hogy minden minta legyen a 
lányok előtt. A ház és berendezés arról beszéljen, milyen legyen a falusi 
nép otthona. Nevelje őket ízlésre, egyszerűségre. Ha üt Isten órája, 
hiszem, valóra válik egyszer ez a terv. Addig csak tovább, Ahogy lehet.”9

 7 Uo. 37–38. o.
 8 Túrmezei Erzsébet kéziratából. Idézi Kalina 2008, 40. o.
 9 A kiemelt utalás Reményik Sándor versére utal. Uo. 42. o.

Az első csoport, 1941–42
A második csoport, 1942–43
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Amikor Kiskunhalason megnyílt a népfőiskola, Erzsébet testvér 
így köszöntötte a jelenlévőket: „Itt vagytok mind, akik segítettetek: 
megértéssel, áldozattal, munkával, imádsággal. S tudom, most für-
késző szemmel nézitek a kicsiny kezdetet. Benne van-e a gyümölcs, 
a jövendő ígérete? Fakad-e belőle élet ennek a városnak, meggyötört 
népünknek? Nyílik-e munkája nyomán virág, és sarjad-e kalász a ma-
gyar ugaron? (…) Háború alatt, szűk és alkalmatlan keretek között 
fogtunk munkához. Az elmúlt télen nem is lehetett a közeledő ostrom 
miatt összegyűjteni a kis csapatot. Nem járt villogó sikerekkel, hangos 

eredményekkel népfőiskolánk csendes, szinte észrevétlen szolgálata. 
De Isten áldása nyugodott rajta. Bizonyságot tesznek erről a volt 
népfőiskolások levelei is. Egyikük azt írja: »Nagy örömmel olvastam, 
hogy a mi népfőiskolánk kapui újra kitárulnak. Én nem tudok azért 
eléggé hálát adni, hogy oda eljutottam. Csak azóta látom, milyen más 
lett az életem.« (…)

Nekünk itt, a kedves Zs. néni fehér kúriáján minden a szeretet 
csodáját hirdeti: maga a hajlék és minden bútordarab, minden haszná-
lati tárgy, az este kigyulladó villany, a konyhában pattogó fahasábok. 
Hadd mondjak mindenkinek köszönetet ezért a csodáért, és hadd 

A harmadik csoport, 1943–44
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kívánjam, hogy Isten fi zessen visz-
sza dús áldáskamattal minden se-
gítséget. Ő soha nem szokott ilyen 
dolgokban adós maradni. Tudjuk, 
hogy minden kisebb-nagyobb hi-
ányunkban bizalommal kérhetjük 
ezután is támogató szeretetét. Így 
kezdjük meg itt munkánkat.”10

Egy 1948. január 5-én írt leve-
lében még közöl „egy-két fontos 
népfőiskolai dátumot”, amelyek va-
lójában már e szolgálat kényszerű 
végét vetítették előre. Ekkortól más 
idők következtek. 1948-tól már nem 

is működhettek népfőiskolaként, ezért munkájukat téli táboroknak 
nevezték el. De a munka ekkorra már kiszélesedett. Népfőiskola mű-
ködött Nagytarcsán, Orosházán, majd Fóton fi úk számára, lányoknak 
pedig Budapesten, Gyenesdiáson, Farádon, Celldömölkön, Győr-
ben, Répcelakon, Tordason. A tanfolyamról hazatérő fi úk és leányok 

otthon, a gyülekezetben vállaltak 
valamilyen szolgálatot. Tartották 
egymással a kapcsolatot találko-
zók és körlevelek útján. Az utolsó 
népfőiskolás találkozó 1951-ben a 
piliscsabai Béthelben volt. Ezután 
„születésnapos találkozókra” jöttek 
össze. Több helyen is találkoztak, 
amelyek közül egyet külön is ki kell 
emelnünk: Csömört, Gubek Mária 
testvér lakását.11

 10 Kézirat Túrmezei Erzsébet Gubek Máriának írt leveléből. Dátum nem szerepel 
rajta, de minden bizonnyal 1945-ről lehet szó. Keveházi 2012, 24–25. o.
 11 Uo. 25. o.

A negyedik csoport, 
Kiskunhalas, 

1946. február 8. – április 7.

Pesthidegkút, 1948. március
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A népfőiskolás körlevelek szolgálata

Túrmezei Erzsébet nemcsak a téli időszak három-négy hónapja alatt 
végezte a népfőiskolai munkát, de az év többi időszakában is jelentős 
feladata volt a népfőiskolát elvégzett és a leendő hallgatókkal való 
törődés. Ennek érdekében minden népfőiskolással körlevél útján le-
velezett. Ez a forma azt jelentette, hogy Erzsébet testvér – így írta 
alá a leveleket – nem engedte el volt növendékei kezét, sőt imádságos 
szeretettel kísérte őket, majd gyarapodó családjukat és minden szol-
gálatukat hosszú éveken keresztül.

Csizmadia Istvánné Turcsány Julianna hagyatékából előkerült 
huszonhét körlevél alapján nyerhetünk betekintést ebbe a szolgá-
latba. Ő az 1943/44-es évfolyamban volt népfőiskolás, tehát a III. 

Id. Zászkaliczky Pál
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csoportba tartozott. A rendelkezésünkre álló 
első levél 1944. március 31-én kelt, nem sokkal 
a tanfolyam befejezése után. Az utolsó körlevél 
keltezése: 1949. október 7–8. A körlevél – amely 
eleinte nehezen kibetűzhető sokszorosítással, 
azután írógépen, végül litografált eljárással ma is 
jól olvasható módon készült egyre nagyobb pél-
dányszámban – a 3-4, később 5-6, sőt 12 oldal 
szöveg mellett gépelt verseket is tartalmazott. 

Az első levélben ezt írta: „Mivel a körlevéllel 
a lelki közösséget akarjuk ápolni és fenntarta-
ni, minden volt népfőiskoláson magán múlik, 
hogy ebben a Krisztussal és egymással való 
lelki közösségben akar-e élni. Csak akkor le-
hetünk közösség, ha valóban »egy az út, egy a 
cél«. Azért közületek is csak az kapcsolódjék 
bele ebbe a közösségbe, aki otthon is egészen 
Krisztust követve akar járni, a »csendesidőt«, 
az igeolvasást egy nap sem hagyja el, és hitéről 
életével, példájával is bizonyságot tesz.

Hogy milyen gyakran tudunk körlevelet in-
dítani, nem olvasztjuk-e bele hamarosan a Ti 
leveleteket is az előző körlevélbe, azt még a kö-
rülmények mutatják meg. Nagyon kell kérnünk 

az Urat, hogy papír- és borítékhiány miatt ne kelljen kedves körleve-
lünknek megszűnnie, s akármilyen röviden is, de megtarthassuk és 
tudjunk egymásról. Írjatok most április 15-ig nekem, s mindegyitek 
[sic!] küldje el levélben a körlevélre való bélyeget is.”

Erzsébet testvér a szétküldött körlevél után egy hónapon keresz-
tül várta a válaszokat. A kapott válaszokat azután összegezte, azok 
lényegét beszámoló formájában már a következő körlevél vitte szét 
mindenkinek. Később azok, akik több körlevélre nem reagáltak, egy 
darabig újabbat nem kaptak. Majd – egy idő után – ezek a „hűtlenek” 
ismét kaptak lehetőséget a bekapcsolódásra.

A válaszlevelekből országos körkép bontakozott ki például a hábo-
rús időszakról. Erzsébet testvér 1944. május 5-én a bombázásokról 

Körlevél 1948-ból
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írta: „…veszélyben a városiak, még a földeken dolgozó falusi nép is.” 
A következő körlevélben konkrét esetet is olvashatunk: „…az újpesti 
Jutagyárban bombatalálat áldozata lett K. Irénke édesapja.” Aztán 
közeledett a front, s például „Lenke gyülekezetében behívták a tanítót, 
ő foglalkozik a konfi rmandusokkal”. A szeptemberi levélben ugyan-
csak Lenke írja: „…a falujuk határában lezuhant égő gép csaknem 
mellettük csapódott a földre, kerekei annak a rozstáblának a szélét 
súrolták, ahol ők feküdtek, de azután irányt változtatott.” A levélíró 
az eset után napokig feküdni kényszerült. Erzsébet testvér pedig 
imádságot kér mindenkitől: „Hadd legyen vége a vésznek, épüljön új 
élet a romokon, hadd nyíljék meg újra a népfőiskola is.”

Erzsébet testvért a bombatámadások és a 
közlekedési nehézségek nem akadályozták meg 
abban, hogy a népfőiskolásokat látogassa, a nyár 
folyamán járt Bogláron, Dörgicsén, Mencshe-
lyen, Vázsonyban, Antalfán és Monoszlón.

A háború azonban közeledett, sokak családját 
érte komoly veszteség. H. Irénke bátyját Pesten 
érte bombatalálat, temetésére csak az édesapa 
tudott elmenni. Margitka azt írja, hogy védő-
állások, tankcsapdák készülnek a falu mellett, 
asszonyoknak is segíteniük kell, s ugyanakkor 
verbuválják a lakosságot a Németországba való 
menekülésre. Ők maradnak. Idézi Pál apostolt: 
„Nekem az élet Krisztus, s a meghalás nyereség.” 
(Fil 1,21) P. Juliska pedig „sok zúgolódást hall, 
pedig nem Isten hagyott el minket, hanem mi őt!”

A háború keresztülment az országon. Az 
1945 májusában megindult postaforgalom sok 
rossz hírt hozott: Lenke édesanyját halálra szag-
gatták az aknaszilánkok, imádságot kér min-
denkitől. Marika, az egyik volt népfőiskolás is 
halálos sebeket kapott, két hét szenvedés után 
halt meg. Sz. Lenkének két nagybátyja halt meg, 
Huszár Margit diakonisszát is hazaszólította az Úr: „Az ostrom 
utolsó napján. Éppen azt mondta mosolyogva: »velünk az Úr Jézus!« 

Körlevél 1949-ből
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S már otthon volt” – írta Erzsébet testvér. Az érintetteket, a gyászo-
lókat rendszerint az utolsó lap alján kézírással külön is vigasztalta, 
ebben a levélben összegzett is: 

„Végigtekintve az elmúlt időkön, azt látom, hogy Jézus igyekezett 
az övéit felkészíteni. (Gondolok a leánykonferencia áhítataira: »Ne 
félj, mert én veled vagyok… harcban, tűzben, oroszlánveremben, vi-
harban…«) Megtartotta ígéretét: hatalmas kezével betakarta őket 

a veszedelem óráiban. És most fel akarja őket 
használni, mint szent magot, engedelmes esz-
közt magyar népünk megújításában, felépítésé-
ben. Legyünk azért készek az életünket örömest 
odaadni a szolgálatra, ne sajnáljuk, ne féltsük, 
ne kímélgessük. Legyünk hívek a legkisebben is, 
legyünk hívek mindhalálig! – Marika váratlan 
halála indítson buzgó könyörgésre azokért, akik 
elszakadtak tőlünk. Tartsuk drága ajándéknak 
és őrizzük meg egymással való közösségünket: 
»Együtt  felcsap a láng, egyedül elalél!«” 

Egy hónappal később többen panaszolják, 
hogy „a (felső)szeliekkel egyelőre nincs postafor-
galom, csak imádságaink szállhatnak szabadon 
a határon át”. H. Irénkéék lakását kirabolták, de 
a legdrágább kincs: a Biblia és az énekeskönyv 
megmaradt. Vilma édesanyját és mostohaapját, 
majd a frontról hazatérő édesapján is elveszítet-
te. Emberileg egyedül van, de a szíve ezt énekli: 
„Velem van Istenem.” Így tesz bizonyságot: „Jézus 
ezt mondta neki: Minden lehetséges annak, aki 
hisz.” (Mk 9,23) Dina bátyjáról nem tud, Boris 
férjéről fél éve nincs hír, Irma két öccséről sem 
tudnak. Juliska pedig azt írta: mindenkit a sírás 

fojtogatott, amikor először mehettünk a templomba. 
Erzsébet testvér örömmel összegzi a kapott jó híreket is, imád-

kozó szeretettel köszönti Matild kisleányát, a „népfőiskola első kis 
unokáját”. Azt érzi, amit Pál apostol érezhetett: „»minden bajunk és 
üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, 
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a ti hitetek által.« (2Tessz 3,7) A gyászolóknak az Úr vigasztalását, 
a betegeknek gyógyító kegyelmét, a szeretteiket hazaváróknak jó 
reménységet kívánok. Sokszor nem a mi utjaink az Úr útjai, de ma-
gasabbak a mienknél és üdvösségesek.”

Az augusztus 7-ei levél nagy örömhírt vitt mindenkinek: „A hónap 
elején külön konferenciát tartottak a diakonisszák, utána 5-én pedig 
felejthetetlen szép ünnep volt az anyaház kis imatermében. Püspök 
úr 34 testvért avatott fel a diakonissza szolgálat-
ra, köztünk engem is” – írja. Idézi a zsoltárost: 
„Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Iste-
nünkön kívül?” (18,34) Ugyanakkor szóba ke-
rül a szeliek panasza is. Janka írta: „mindenféle 
összejövetelt tiltanak. Lelkészünket kiutasítják, 
magyar iskolák nincsenek, levelet is csak szlovák 
címzéssel szabad feladni. Imádkozzunk sokat 
szeli testvéreinkért!”

Október 10-én már úgy tűnt, hogy november 
25-én indulhat egy két hónapos népfőiskolai 
tanfolyam. Imádkozzatok érte és hívogassatok 
– kérte Erzsébet testvér, s ugyanakkor az ada-
kozást is szívükre helyezte: „Éppen Ti tehet-
nétek lehetővé, hogy nehéz körülmények közt 
élő leányok is jöhessenek, akik már ismeritek a 
népfőiskolai munka áldását. Ha mindegyiktek 
egy-egy szeretetcsomaggal gondolna a népfőis-
kolára, elkészíthetnétek a kedvezményes vagy 
ingyenes helyet. A jókedvű adakozót szereti az 
Isten!” Ám mégsem indulhatott új csoport, sőt 
arra szólították fel a budapestieket, hogy – va-
lószínűleg ellátási nehézségek miatt – aki teheti, 
hagyja el a fővárost. 

A karácsony előtt indított körlevél számos jó hírt vitt szét: Kató 
egyik bátyja, Magdus bátyja, Boris férje hazakerült az orosz fogság-
ból, Erzsike bátyja pedig Franciaországból. Vilma pedig örömmel ír 
leánycsoportjának karácsonyi készülődéséről. 

1946 júniusában ezt írta Erzsébet testvér a hiányzó levelekről: 

Körlevél 1945-ből
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„…hiszem, hogy csak lankadás ez, nem elszakadás, nem teljes elhi-
degülés. Senkiről sem mondok le. Szeretnék még hívebben és buz-
góbban könyörögni értetek.” Majd nyolc kérdést tesz fel, s július 15-ig 
kéri rájuk a választ; a kérdések a naponkénti igeolvasásra, a testvéri 
közösség ápolására, az egymásért való imádkozásra vonatkoznak. A 

levélben olvasható hírek egyre színesebbek. Erzsébet testvér Túrke-
vén végzett evangélizációs szolgálatot nyolc napon keresztül. Irénke 
gyülekezetében a lelkész tart előkészítőt a gyermek-bibliaköri szolgá-
lathoz. Akadnak más jellegű beszámolók is: Annuskának sok virága 
van, úgy gondozza őket, hogy jusson belőlük mindig a templomba, 
Róza kacsái, csirkéi szépek, s ha valami vész nem viszi el őket, jut 
majd belőlük a népfőiskolára is. Ezzel kapcsolatban Erzsébet testvér 
kér minden volt népfőiskolást, hogy a téli ellátás javítására tegyen 
el egy-egy üveg paradicsomot, savanyúságot, lekvárt, aszaljon vagy 
szárítson gyümölcsöt, zöldséget, gombát. 

1947 nyara sok örömet jelentett, négyszáz-hatszáz leány volt együtt 
a Fébé rendezte konferenciákon, köztük tizenkilenc népfőiskolás. 
Erzsébet testvér Piliscsabán kívül Mágócson, Szederkényben és Pak-
son szolgált, majd a fóti leánykonferencián, a békéscsabai vasárnapi 
iskolai vezetőképző tanfolyamon és Oroszlányban. Joliék esküvőjén 
is részt vett Kaposszekcsőn. „Még Fótig is elment a híre ennek a vi-

A nagytarcsai templom előtt, 
1957
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lág előtt szokatlan esküvőnek. Énekszámok, jelenetek, szavalatok és 
bizonyságtételek hangzottak el, s mindnyájan éreztük a legkedvesebb 
vendég, Jézus áldó jelenlétét” – írta. Irmának kisfi a született, Annuska 
Annuskáját pedig szeptember 14-én hét gyermekkel együtt Ordass 
püspök keresztelte meg Szarvason. 

Októbertől erősen javult a körlevelek olvashatósága, Erzsébet test-
vér felfedezett egy olcsó és jó sokszorosító céget, egy-egy példány 
borítékkal együtt 54 fi llérbe került, így az egy faluban lakók ezután 
már külön-külön is kaptak levelet.

Elindult a VI. csoport – írja Erzsébet testvér –, „…tizenhatan 
vannak húgaitok. Sajnos, a bejelentkezett négy csömöri leányt végül is 
nem engedték el, helyettük viszont nagytarcsaiak érkeztek.” A népfő-
iskolát hivatalos látogatók keresték fel: a dán népfőiskolák igazgatója 
s a kultuszminisztérium szabadművelődési osztályának vezetői. 

A leányok is színes beszámolót küldtek: Annus hetente háromszor 
tart leányórát, ilyenkor ő fűti be az iskolatermet. Bözsi berendezte új 
otthonát, s örül annak, hogy meny-
nyi minden hasznosat tanult a nép-
főiskolán. Joli arról számolt be, hogy 
az áttelepített felsőszeliek Kapos-
szekcsőn konferenciát rendeztek, 
eljöttek a volt szeli lelkészek, Kor-
nélia testvér s a „szeliek” körülbelül 
százhetvenen. Magdus sok váratlan 
feladata keresztülhúzta a nyári kon-
ferencián való részvételt, először só-
gornőjét ápolta, majd édesapja esett 
a kocsi kerekei alá, s hetekig feküdt. 
De látja azt is, hogyan tanul meg 
az ember a megpróbáltatások nehéz 
iskolájában fölfelé tekinteni. Idézi 
a zsoltárt: „A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz 
engem.” (Zsolt 86,7) A nyáron többen házasodtak. Klári végzi az 
óvónőképzőt, Magdi pedig magántanuló lett a gimnáziumban. S egy 
„színes” hír: Cserhátszentivánon hízik a „népfőiskola hízója”. Táplá-
lására a későbbiekben többen is küldenek takarmányt.

Túrmezei Erzsébet mellett 
jobbra Gubek Mancika, balra
kigombolt kardigánban 
Csizmadia Julika, kedves 
népfőiskolás tanítványa
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1947. március 20-án beszámolót ír Erzsébet testvér a népfőiskola 
záróünnepélyéről, először adtak ki emléklapot. Ugyancsak először 
közöl a körlevél az összes népfőiskolásról teljes névsort, éspedig min-
den évfolyamot kettéválasztva, „a közösségünkhöz tartozókra” és az 
„elszakadtakra”. Mindenkitől 2 db 60 fi lléres bélyeget kér, az egyiket 
postaköltségre, a másikat a papirosra és a borítékra. A levél beszá-
mol arról, hogy időközben Irénke veszítette el édesanyját, „legyetek 
segítségére testvéri imádságotokkal!” Dina a gyülekezeti leánykörrel 
szeretetvendégséget rendezett, s az 1056 Ft-os bevételből oltárterítő 
fog készülni.

Május 25-én újabb esküvőkről szól a körlevél, két esetben a férj is 
volt népfőiskolás. Erzsébet testvér ott volt az esküvőkön, s a közelben 
látogatott: Ukkon, Dabronyban és Veszprémben. Linka örömmel ír 
arról, hogy párjával együtt olvassák az igét és imádkoznak, s tudja azt, 

hogy „aki az Istent keresi, annak hin-
nie kell, hogy ő van; és megjutalmazza 
azokat, akik őt keresik” (Zsid 11,6). 
Boriska beszámol arról, hogy két 
népfőiskolás kitelepült Szlovákiába, 
Klári vasárnapi iskolai vezetőképző 
konferencián vett részt, Rozika pe-
dig varrónő lesz.

A következő levelek már 1948-
ban íródtak. Július 24-én jó és rossz 
hírek váltják egymást, Juli Béla nevű 
kisfi a szépen fejlődik, Janka fi acská-
ja pedig halva született. Ilyenkor a 
következő levelek írói ezekre a hí-

rekre visszatérnek, imádkoznak a terhet viselőkért, igéket küldenek 
vigasztalásul. Rozika az iparostanulók kiállítására került ruhájával 
díjat nyert. Juli szomorúan írja, hogy a német anyanyelvűek kitelepítése 
miatt erősen leapadt a gyülekezet lélekszámra. Erzsébet testvér pedig 
Szilvásváradra indul leánykonferenciára. 

A szeptember 21-ei levéllel kapcsolódik be a VI. csoport a körle-
velezésbe. Erzsébet testvérnek gondja van a leszakadók miatt, annak 
viszont örül, hogy a leányok közül többen a nyáron egymást meglá-

A népfőiskolás körlevelek 
címzettjei barátságot ápoltak
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togatták. Írja, hogy Debrecenbe indul szolgálatra, s onnan tesz majd 
látogatást Szeghalomba és Berettyóújfaluba. A tervekről pedig ezt 
olvashatjuk: „Ezen a télen nem nyitjuk meg a népfőiskolát, helyette 
– ha az Úr engedi és erre az útra vezet – belmissziói tanfolyamot 
szeretnénk tartani, hogy azért legyen hova jönniük a vágyódó szívű 
leányoknak.”

November 20-án kelt a következő körlevél. Erzsébet testvér közben 
Debrecenben, Pakson és Csabdin szolgált az evangéliummal. Magdus 
bátyja megnősült, s a sógornő is szeret énekelni, azóta együtt énekelve 
vezetik a háztartást. Juli húga is az Úrhoz tért, most már négyen járnak 
a családból a keskeny úton. Többen kapcsolódtak bele a vasárnapi iskolai 
munkába, Jutka pedig elvállalta a gyülekezeti iratterjesztés szolgálatát.

Az 1949. január 7-én kelt körlevél hozta a hírt, hogy december 1-jén 
tizenegy résztvevővel kezdődött meg a téli tanfolyam, idejét máris 
egy hónappal meghosszabbították. A karácsonyt és az újévet együtt 
ünnepelték. Az újak pedig január 2-án a környékbeli népfőiskolások 
számára rendezett szeretetvendégségen arra kaptak lehetőséget, hogy 
az előző tanfolyamok tagjaival ismerkedhessenek. A mindenhonnan 
érkezett hírek nagyon vegyesek. Dinának a fogságból hazaérkezett 
vőlegénye meghalt, Irénke súlyos beteg nagynénjét ápolja. Annuskának 
fi a született. Rozika jeles eredménnyel szabadult fel inasságából, most 

Erzsébet testvér egy mogyoródi 
esküvőn. Jobb szélen ül 
Csizmadia Julika
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segédként dolgozik tovább, Emma pedig csecsemőotthonba kerül 
csecsemőgondozónak. Többen írnak gyülekezeti evangélizációkról, 
Jutkának pedig a tanyán is alakult vasárnapi iskolás csoportja.

Március 5-én Erzsébet testvér beszámolt arról, hogy a tanfolyam 
során gyülekezeteket látogattak Nagytarcsán, Fóton és Mogyoródon. 
Az ünnepélyes zárásra több mint tízen jöttek el a környékről a régiek 
közül. A levelekből ismét sok az idézet. Többen visszatérnek mások 
örömeire vagy veszteségeire, áldó és biztató igéket küldenek egymás-
nak. Magdus gyülekezete templomrenoválásra készül, Ida húsz leányt 

vitt el egy répcelaki konferenciára, Mária gyülekezeti imaközösségbe 
kapcsolódott be, a létszám örvendetesen gyarapodik. Kató óév estéjén 
egy tanyasi iskolában a lelkész helyett végzett szolgálatot. Erzsébet 
testvér előjegyzési naptára is tele van: március 6-ától 13-áig Dunaföld-
váron, 14-étől 20-áig Bikácson, 23-ától 31-éig Debrecenben szolgál, 
április 3-án Monoron, 4–12. között pedig Arnóton. Így már csak 
húsvét után tud levelet írni, s „…már most kívánok mindnyájotoknak 
áldott nagypénteket és húsvétot, az értetek megfeszített és feltámadott 
Krisztussal való szent találkozást!”

A következő levél (április 25.) vezérigéje Jézust idézi: „Monda azért 
Jézus a tizenkettőnek: vajon ti is el akartok menni?” (Jn 6,67) Erzsébet 
testvér hasonlóságot lát az akkori és a levél írásakor tapasztalt hely-

Népfőiskolai találkozó 
Adyligeten
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zet között: „A sátán minden erejével azon van, hogy a tanítványokat 
Krisztustól és egymástól elszakassza. Meghidegül a szív, oda a régi 
szeretet…”

Többek hűtlensége szomorúsággal tölti el, de ezt a levelet olya-
noknak is elküldi, akik mostanában nem kaptak. Kérdéseket tesz fel, 
hűséget, a kérdésekre „igen” választ vár mindenkitől, de a következő 
levelet csak az kapja meg, aki a választ május 20-ig megküldi. Ám „akik 
hallgatással felelnek nemet ezekre a kérdésekre, azoknak is üzenek: 
soha nem szűnök meg értük név és személy szerint könyörögni, hogy 

az Úr gyújtsa meg szívükben ismét a kialudt lángot”. A legújabbak, a 
téli tábor résztvevői még külön körlevelet kaptak. 

A hírek az egyházi helyzet kettősségéről szólnak, egyfelől Jutka 
tudósít arról, hogy a tanyai iskolából a bibliaórát házakhoz kellett 
áttenni. Ugyanakkor például Nádasdon volt evangélizáció, Nagy-
tarcsán Kemény Lajos esperes, Kaskantyún Pál Edit diakonissza 
testvér szolgált. A nagytarcsai leányok arról számoltak be, hogy húsvét 
hajnalán a gyülekezeti fi atalok a toronyból énekelték: „Halld, az ég 
harangi zúgnak…!” Erzsébet testvér pedig egy hét pihenő után május 
1–8. között Zászkaliczky Pál fóti esperessel végez evangélizációt 
Dombóváron, s onnan Kaposszekcsőre, Majosra és Bonyhádra tesz 
látogatásokat.

Volt népfőiskolások találkozója 
1961 szeptemberében
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A június 17-én kelt körlevél tizenkét oldalas. 
Számolatlanul is látszik, növekedett a válasz-
adók – a „hűségesek” – létszáma. Erzsébet test-
vér sárvári szolgálatáról számol be, s arról, hogy 
részt vett N. Irénke és Sz. Rezső esküvőjén Sze-
derkényben. Ott és a dombóvári szolgálata kap-
csán többekkel találkozott. Hűségesen jártak 
az evangélizációra Csabacsűdön. Körmenden 
Túróczi Zoltán püspök végezte a szolgálatot, 
onnan Ibi, az iratterjesztő írta: „sokan mentek 
hozzá könnyes szemmel Bibliát vásárolni.” Az 
egyik leány azt javasolta, hogy Erzsébet testvér 
indítson kérdés-felelet rovatot, a testvér várja 
tehát a kérdéseket.

Egy hónappal később örömhír a nemescsói 
templom újjáépítéséről, a celldömölki vasárnapi 
iskolai vezetőképzésről. A fóti egyházmegyei 
énekkari találkozón a nagytarcsai vegyeskar 
nyerte az első díjat. Erzsébet testvér javasolja, 

hogy akik anyagiak hiánya miatt nem tudnak nyári konferenciára 
utazni, kaphatnak félárú utazásra jogosító utalványt, ha pontosan 
és időben jelentkeznek. Írják le azt is: „népfőiskolás vagyok”. Végül: 
Szederkényben Horváthék egy malacot nevelnek a téli táborra. 

A rendelkezésre álló utolsó körlevél 1949. október 7–8-án íródott 
Pesthidegkúton. Ebben a sok családi hír között Joli beszámolója ka-
pott helyet, aki férjével kéthetente Baranyaszentgyörgyre jár, hogy az 
ott élő három evangélikus családnak bibliaórát tartson. Erzsi boldogan 
írta, hogy az Úr ébresztgeti a fóti leányokat. Klári pedig elvégezte az 
óvónőképző harmadik osztályát. Erzsébet testvér bepillantást enged 
a naptárába, és imádságot kér a december 1-jén kezdődő két hóna-
pos téli táborra, az október 10–16-ai paksi, a 18–21-ei tatai papné-
evangélizációra, és a 23–28-ára lekötött dunaföldvári szolgálatára.

Ezek után fél tucat, de már csak féloldalas, írógépen sokszorosított, 
Mogyoródra, Makádra, Csömörre hívogató levél 1967-ből, 1977-ből, sőt 
1982-ből. Mindegyikben néhány soros beszámoló az előző találkozóról.

A körlevelek Erzsébet testvér kitartó és szívós munkájáról, felelős-
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ségéről tesznek tanúságot. A bennük tapasztalt összetartó erő, a volt 
növendékekkel való kapcsolattartás talán még nagyobb jelentőségű a 
leányok-asszonyok életében, mint a népfőiskolán együtt töltött idő. 
Erzsébet testvér krisztusi testvérszíve évente újabb csoportot, a volt 
növendékek házastársát és gyermekeit is befogadta, számon tartot-
ta. S csak a Mindenható tudja, mennyi erősítést jelentett személyes 
látogatása kinek-kinek otthonában, s név szerint végzett imádsága a 
hűségesekért és az elszakadtakért.

Népfőiskoláink soha nem értek el széles tömegeket. Sztehlo Gábor 
erről így vallott: „Az Intézet feladata: nevelés. Nem lehetünk ezért 
nagy, százas tömegeket mozgató megmozdulás. 
Nevelni személyeket lehet csak és személyes mun-
kán keresztül. (…) A népfőiskolai munka egyes 
lelkek munkája és nem sokaké. A mi Urunk is 
mindig egyes emberekkel foglalkozott, (…) és az 
egyes lelkektől árad tovább a szeretet. És ha nincs 
is nagy látszatja, mégis csodálatos, hogy népfő-
iskolásokon keresztül árad tovább ez a szeretet 
és nem fogy el.”12 Bizony, a népfőiskola nemcsak 
fi atalokat nevelt, hanem a nehézségek ellenére „ko-
vásszá” lett egyházunkban.

Felhasznált irodalom

Gáncs Péter: „A népfőiskola vizsgáztatója maga az 
élet”. Evangélikus Élet, 51. évf. 13. sz. 1986. már-
cius 30. 7. o.

 12 Idézi Gáncs 1986.

Körlevél személyes sorokkal 
Csizmadia Julikának és 
Katikának

04 Nepfoiskola.indd   127 2012.09.11.   11:52:16



128

A leány-népfőiskola 
nevelői és előadói
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Túrmezei Erzsébet tanította 
a magyar könyv és írás-olvasás 
tantárgyakat
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Református Keresztyén Leányegyesületek Szövetsége
Budapest, IX. Kálvin tér 8. I. em. 6.

Kiskunhalas, 1946. január 12-én

Kedves Erzsébet Testvér!

Szeretettel hívom én is Halasra. Az egész város nagy elesettségben 
van. Néhányan imádkozva várjuk az ébredést. Magunk is azonban 
gyengék és megfáradtak lettünk. Hetenként összejövünk ugyan a 
házunkban bibliakörre, de közösség még nem alakulhatott, sem pedig 
megtérések nem történtek. 

A legutóbbi hetekben azért imádkoztunk, jönne el hozzánk valaki, 
aki minket is felébresztene a Szentlélek által. Hívő diakonisszára gon-
doltunk. Most, mikor a mi sokára hazatért Micikénk Erzsébet testvér 
eljövetelét óhajtja, nagy örömmel vettük ajánlatát. Itt van élelmünk, 
és szívesen is látjuk vendégül, aki nekünk áldást hozhat.

A református egyház sok bajjal vert. Alkalom azonban ott is bőven 
van a szolgálatra. A magam részéről azért is nagyon örülök Erzsébet 
testvér jövetelének, mert az evangélikus egyházon keresztül egysze-
rűbb lenne itt az evangélizáció megoldása.

Micike felhozta, talán nem is jöhetne mostanában ide Erzsébet 
testvér a leány-népfőiskola miatt. Kértem az uramat, enged[jen] oda 
el engem. Ő azonban azt ajánlotta, hívjuk meg ide a népfőiskolát.

Ennek a gondolatnak is megörültünk. Hisz’ már sok év óta imád-
koztam a halasi leány-népfőiskoláért. Igaz, ebben a pillanatban még 
semmi egyebünk nincs, mint a hitünk és örömünk. Istennél azonban 
minden kész, s ha Ő akarja, meg is lesz.

Mai igém Zsolt 118,23–25 és a 26. vers: „Áldott, aki jő az Úrnak 
nevében; áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok.”

Sürgős szükségünk van Erzsébet testvérre. Szeretettel hívjuk, na-
gyon várjuk. Írjon mielőbb.

Ismeretlenül, de szerető testvérként üdvözli:
Darányi Istvánné Kiss B. Júlia

A meghívólevél eredetije
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Népfőiskoláink új utakon*

Egyházunkban fontos szolgálatot teljesítő népfőiskoláink új munka-
kezdés előtt állnak. Már javában folynak a jelentkezések mindegyik 
népfőiskolái tanfolyamra. Nemsokára megkezdődik ismét a munka. 
Az új munkakezdés előtt megkérdeztük a népfőiskolái vezetőket új 
munkaterveik felől. Nyilatkozataikat alább közöljük.

Az orosházi népfőiskola igazgatósága ezt írja:
Népfőiskolái munkánkban egyedül Istennek akarunk új, hívő és 

engedelmes népet nevelni. Minden más célt hiábavalónak ítéltünk. 
Ezért e világi ismereteket nem adunk, a növendékek idejét, képessé-
gét, tehetségét, munkáját, igyekezetét csak ezen egy cél szolgálatába 
állítjuk: megláttatni, hogy az Isten az Úr mindenütt, mindenben és 
mindenkor. Nélküle nincs érték, nincs cél, nincs valóság, nincs igazság, 
csak Őbenne és csak Őáltala van élet.

Ehhez az élethez joga van az ifj úság minden tagjának, nemre és 
társadalmi osztályra való tekintet nélkül. Ezért rendezünk egymás 
után három hónapos leány-, utána három hónapos fi útanfolyamot, 
melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Hisszük szent meggyőződéssel, hogy az Úr kijelentése és ígérete 
mindenben és mindenkor igaz és megáll: „Keressétek először az Isten 
országát…”

 * Megjelent az Új Harangszó Országos Evangélikus Hetilapban, Győr, 1946. 
november 17.
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Ismertető füzet az evangélikus 
népfőiskolákról

Azért imádkozunk, hogy minden igyekezetünkkel, minden fel-
tétel és emberi akarás nélkül, teljes ráhagyatkozó engedelmességgel 
tölthessük be az elhangzott parancsot, hogy megépülhessen itt, ezen 
a földön az emberi szívekben az Ő országa.

A Fébé Diakonissza Anyaház népfőiskolájának vezetője, Túrmezei 
Erzsébet diakonissza testvér:

Tizenkét évet töltöttem már Krisztus gyö-
nyörűséges igájában, a tizenkettőből öt a leány-
népfőiskolai munkában telt el, s most is erre 
a szolgálatra készülődöm. Nem volt még egy 
munka, feladat, amelyikhez életemben annyi 
tusakodás, öröm, fájdalom, Isten hatalmas ke-
zének annyi boldog megtapasztalása tapadna. 
Ma népfőiskoláink munkáját szükségesebbnek 
látom, mint valaha, de mivel ennek a szükséges-
ségnek a tudata nem égeti, hajtja ifj úságunkat, 
nem hatja át a szülők lelkét, nehezebbnek, mint 
valaha. Mindent meg kell tennünk érte, hogy ezt 
az Isten kínálta drága lehetőséget el ne ragad-
hassa kezünkből a sátán – még az evangélikus 
szülők, ifj ak és leányok közönye által sem. Mi, 
akiket Isten a népfőiskola munkájába állított, 
készek vagyunk ezért életünket odaadni. Ki áll 
mellénk? Ki kész imádságait, fi lléreit odaadni, 
hogy evangélikus népfőiskoláink elvégezhessék 
missziójukat?

Új munkaévnek indulunk. A Fébé Evangélikus 
Népfőiskola is újra kitárja kapuit a Hűvösvölgy-

ben. Mint drága imameghallgattatás: új, tágasabb otthon várja derűs 
falai közé a falvak leányait. Ablakszemei a hegyek koszorújára néznek, 
mintha azt hirdetnék: „Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az 
én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a 
földet.” (Zsolt 121,1–2)

Az otthonnak, a falunak, a gyülekezetnek, a nemzetnek kívánunk 
melegszívű, áldozatokat is örömmel vállaló, soha könnyebb utat nem ke-
reső, hittel és tudománnyal ékesített lelkű, magyar evangélikus leányokat, 
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asszonyokat, édesanyákat nevelni. De valljuk, hogy ez a célkitűzésünk 
csak akkor valósul meg, ha leányainkat legelőször Krisztusnak neveljük. 
– „Mindannyi célnak Ő a napja. / Fényét a többi tőle kapja.”

Mint egy család leszünk együtt 
ezen a télen is. A konyhán, a tanu-
lóban, a varrógép, kézimunka vagy 
rokka mellett mindig „egy” lesz szá-
munkra a szükséges dolog. És felénk 
száll volt népfőiskolások imádsága. 
Felvidéki leány írja: „Nincs olyan 
vasárnap, amikor együtt vagyunk, 
hogy gondolatban fel ne keresnénk 
kedves népfőiskolánkat és annak la-
kóit. Kérjük a jó Istent, hogy ebben 
az évben is legyen hangos a tanu-
lónk mennél több leány énekétől… 
Könnyes szemmel gondolok vissza. 
Amit nem tudok leírni, imámba 
foglalom.” Volt népfőiskolások-
ból és másokból most készülünk 
megalakítani leány-népfőiskolánk 
velünk imádkozó és harcoló baráti 
körét. Mert ismétlem, ez a munka 
soha szükségesebb, de soha nehe-
zebb nem volt. Ha magunkra vagy 
a nehézségekre néznénk, még ma 
fel kellene adnunk. De Krisztusra 
nézünk, és hittel énekeljük: „A Te 
ügyed az, Jézusunk, / Mely ben-
nünket betölt, / És mert tiéd, nem 
veszhet el, / Megrendül bár a föld!”

A dunántúli népfőiskolák részéről 
Veöreös Imre lelkész így ír:

A magyar evangélikus népfőiskola 
többéves múltjából több tapasztalatot szűrtünk le, s most ezeknek 
fi gyelembevételével indulnak dunántúli népfőiskoláink.
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Ha keressük népfőiskolai munkánk gyümölcsét népfőiskolát végzett 
fi úk és lányok életében, arra az eredményre jutunk, hogy meglehetősen 
sok népfőiskolás elkallódott, s nem következett be náluk a paraszti 
életnek az a megújulása, amelynek reménységével a népfőiskola célki-
tűzése indult. Ahol pedig nyilvánvalóan látszik a népfőiskolai nevelés 
hatása, ott ez főként a komoly keresztyén hitben nyilatkozik meg.

Népfőiskolai munkánk súlypontját tehát – még fokozottabb mér-
tékben, mint eddig – a hitébresztésre és a hívő nevelésre kell helyez-
nünk. Népfőiskoláinkban ezért az idén már az egyházi tárgyak heti 
óraszáma egyenlő arányú lesz a világi ismeretek óraszámával. A hittani 
tárgyak közül pedig a Biblia ismertetését állítjuk első helyre. Ezzel 
népfőiskoláink erőteljesebb bibliaiskolai jelleget kapnak. Általában 
úgy látjuk, hogy az evangéliumi nevelés terén kell az egyházi nép-
főiskoláinknak a döntő eredményt felmutatni, mert ezt a sajátosan 
egyházi feladatot helyettünk más nem végzi el, meg azután Isten is 
erre ütötte rá leginkább a hitelesítő pecsétet az eddigi munka során.

Nem kapcsoljuk ki a képességfejlesztő, műveltséget gyarapító, leg-
főképpen pedig a magyar lelkiséget elmélyítő tárgyak tanítását sem, 
mert az evangélium hatásának, erejének es vezetésének a hívő ember 
minden életterületén meg kell mutatkoznia. A művelődési, gazdasági 
és magyarságtudományi tárgyaknál azonban sokkal erőteljesebben 
akarunk alkalmazkodni a növendékek gondolatvilágához és érvénye-
síteni a gyakorlatiasság szempontját, mint eddig. Több közös munkát 
és megbeszélést kívánó alkalmat vezetünk be a népfőiskolai órák 
során. A magyar irodalom tanítását például teljesen a közös olvasás 
és megbeszélés vágányára helyezzük át.

A népfőiskolai oktatás eredménye kizárólagos mértékben a tantár-
gyak előadójának személyétől függ. Ezért a tanárok kiválogatásában az 
eddiginél is szigorúbb mértéket kell alkalmaznunk. Inkább maradjon 
el egy-egy tantárgy a népfőiskola tanrendjéből helyenként, minthogy 
középszerű előadó munkája nyomán a növendékekben hatástalan 
maradjon. A népfőiskola drága idejét nem pazarolhatjuk arra, hogy 
egy-egy tárgy csak azért legyen meg, mert meg kell lennie.

Nagymértékben megerősödött bennünk az a meggyőződés, hogy 
rendszeres utómunka nélkül keveset ér a népfőiskola nevelése. A nép-
főiskolai nevelőnek később fel kell keresnie növendékeit otthonukban 
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Volt népfőiskolások találkozója 
Gubek Mária csömöri 
otthonában

és ott, a helyszínen, időt nem sajnálva kell gyakorlati útmutatást adni 
a családban, munkában, gyülekezetben való megújult életre.

Fel kellett adnunk az öt hónapos népfőiskola tervét. A mai körülmé-
nyek között rövidebb időre is alig hajlandók kiszakadni a növendékek 
otthonukból. Ezért népfőiskolai tanfolyamaink időtartamát kénysze-
rűségből három hónapban állapítottuk meg, s ez is a mezei munkára 
teljesen alkalmatlan legszigorúbb téli hónapokra esik.

A közelmúltban megtörtént a népfőiskolák állami szabályozása. 
A kultuszminisztériumi rendeletet a népfőiskolai munka komoly 
szakértői készítették. Minden reménységünk megvan arra, hogy a 
rugalmasan hagyott kereteken belül az egyházi népfőiskolák sajátos 
jellege és evangéliumi többlete szabadon érvényesülhet.

Sajnos ma is kevés evangélikus fi atalban ébred vágy a népfőiskolán 
való részvételre, s a szülők is alig hajlandók a legkisebb idői és pénzbeli 
áldozatra. Pedig nem lenne szabad evangélikus népünknek ilyen kö-
zömbösen tekinteni erre az ügyre.

Fiú-népfőiskolánkat a gyenesdiási 
Kapernaum várja. Leány- nép fő-
iskolánk idén a győri szeretetház-
ban kapott barátságos otthont, s 
november 28-án nyílik meg. Máris 
szépszámú jelentkezőnk van.

Hisszük, hogy a népfőiskola 
múltjának őszinte felmérése és a 
tanulságok bátor vállalása komoly 
eredményekhez segít a most kez-
dődő népfőiskolái munkában. A 
könyörgő imádságok nem peregnek 
le hatástalanul, s Isten igéje nem tér-
het vissza üresen a kis népfőiskolás 
közösségekből. Reménységünk vál-
tozatlan: Isten kegyelméből megújult lelkű és életű fi atalok kerülnek 
haza a népfőiskolákról.
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„TESTVÉRI SZÍVEK 
CSODAHÍDJÁN”

Túrmezei Erzsébet levelezése
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Túrmezei Erzsébet nem feledkezett meg senkiről, felelősséget érzett 
és fi gyelmet szentelt az általa megismert leányok, asszonyok, anyák 
iránt, és családjuk felől is mindig szeretetettel érdeklődött, évtizedek 
távlatából is. Örömükben és gyászukban osztozott Erzsébet testvér. 
Ennek több száz, akár ezer levél, képeslap, dedikált igéslap a tanúsága, 
amelyet máig őriznek az ország számos városában. A még élő, illetve a 
már elhunyt egykori népfőiskolás növendékeinek leszármazottai nagy 
becsben tartják ezeket a kordokumentumnak is beillő leveleket, sze-
mélyes sorokkal, jókívánságokkal kiegészített körleveleket.  – A szerk.
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„Testvéri szívek csodahídján”

„Dicsérlek, mert Te adod őket:
a szürkeségbe fényhozókat, 
az érettem imádkozókat, 
csüggedésből felemelőket.
Dicsérlek, sohase hagysz árván.
Testvéri szívek csodahídja
Ragyogóívű, szép szivárvány.”1

I.

Évtizedekig tartó eleven kapcsolatot ápolt Túrmezei 
Erzsébet a mohácsi gyülekezet lelkészével, Ormos 
(Obendorf) Elekkel és feleségével, Rück Anna Máriá-
val, Anci nénivel. Ismeretségük igen régi keletű.

Ormos Elek magyarbólyi segédlelkészt D. Kapi Bé-
la püspök 1937. szeptember 1-jei hatállyal küldte ki 
Mohácsra a missziói gyülekezet megszervezésére. Ezt 
a dátumot alig megelőzve a városba a helyi református 
gyülekezet hívására július 7-én Strickel Etel, a Fébé 

 1 1971. október 24-én így nyugtázta Erzsébet testvér a „kedves mohácsi napokat”. 
A vers címe: Te adod őket! Túrmezei 1968, 83. o. Túrmezei 2007–2010, 2: 272. o. 

Id. Zászkaliczky Pál
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diakonisszája érkezett, aki a két protestáns egyház tagjai között vé-
gezte szolgálatát. Innen kezdődhet a mohácsi gyülekezet és a Fébé 
kapcsolata. Az első biztos adatot Józsa Dénesné Ormos Anikó levele 
tartalmazza: „1943 májusában itt írta Erzsébet néni a Tavaszi reggel 
a mohácsi csatamezőn című versét,2 amelyet a városházi ünnepségen 
el is szavalt.” Az Ormos család és a mohácsi gyülekezet kapcsolatát 
Erzsébet testvérrel az is erősítette, hogy az egyházközséghez tartozó 

szederkényi evangélikusok gondnoka Szabó Rezső volt, 
akinek felesége, Nagy Irén 1943/44 telén végezte a Fébé 
népfőiskolát. Erzsébet testvér pedig a legtöbb esetben 
őket is meglátogatta, ha szolgálatra érkezett Baranyába.3

A „testvéri szívek csodahídján” sok imádság s az év-
tizedek során számos levél is „közlekedett”. A részle-
tező leveleknek éppen az egymásért mondott imádság 
adott értelmet. Konkrétan tudtak könyörögni a másik 
gondjáért, feladataiért s hálát adni Isten segítségéért. 
Az 1971–1998 között született mintegy húsz levél tar-
talmából válogatunk. 

1973. február 9-én Balassagyarmaton kelt levelében Erzsébet testvér 
meghatottan köszöni meg Ormoséknak a 60. születésnapjára küldött 
testvéri megemlékezést. A fent kiemelt verssorokat is megismétli, s 
idézi Reményik Sándor Rakéta-hajó című versét, amelyik ezzel a sorral 
kezdődik: „Valaki ma értem imádkozott…”4 A levélből kiderül, hogy 
Szabó József püspök – mint gyülekezeti lelkész – a konfi rmáció befe-
jezése után „a gyülekezet és mindnyájunk sajnálatára és veszteségére” 
nyugdíjba megy. De nyugdíjba megy Erzsébet testvér bátyja is, János, 
aki feleségével Éva leányukhoz közel költözik majd Nagykanizsára. 
Az 1977. január 15-én Csömörön kelt levélben karácsonyi köszöntést 
újévi áldáskívánással köszöni és viszonozza, majd beszámol arról, hogy 

 2 Megjelent a Reméljetek velem című kötetben (27. o.). Túrmezei 2007–2010, 
1: 368–369. o.
 3 Józsa Dénesné Ormos Anikó levele, Mohács, 2012. április 19. A levélből: Szabó 
Rezsőék mindkét gyermeke lelkész lett, Szabó Pál kölesdi evangélikus lelkész, 
Márta református papnéként a református teológiát végezte el. 
 4 Reményik 2008, 1: 469. o. 
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„Dr. Farkas Mária K. a.5 fekszik trombózissal a Jánosban már ötödik 
hete”. Ír az elvégzett biai és a következő dunaegyházai szolgálatokról. 
Ugyanakkor érdeklődik az Ormosék által emlegetett „Teri nővér 
gyűjteményében” szereplő versekről, „hiszen annyiszor előfordul, hogy 
mások írta versek futnak az én nevemen”. 

A következő levél már Budapesten született szeptember 8-án, éppen 
a Csömörről való elköltözés előtt. Készül az örömmel vállalt mohácsi 
szolgálatra, de ottlétét legfeljebb egy nappal tudja meghosszabbítani, 
s hétfőn még szívesen kijutna Szederkénybe is. 

1988 januárjában mentegetőzik, hogy a borítékot már régen megcí-
mezte, de hosszabb levélre nem futotta az idejéből. Emlékezik a mohácsi, 
majd a pécsi szolgálatra, ahonnan hazafelé Szabó Rezső segítségével a 
tamási sírt is meglátogathatta. Közben megünnepelték Kedvesanya 90. 
születésnapját, akit szokás szerint új verssel köszöntött.6

A következő boríték jelentős évfordulóra szóló köszöntést tartal-
maz. A budapest-kelenföldi templomban tartotta a család a szülők 
50. házassági évfordulóját. A népes család tagjain kívül 
Túrmezei Erzsébet is jelen volt, s köszöntötte az ünne-
pelteket: 

Év előttünk, év utánunk:
évek szálltak el fölöttünk,
s mindenütt Krisztushoz értünk,
mindenütt Ő járt előttünk, 
év előttünk, év utánunk…7

1990. február 26-án Erzsébet testvér megköszöni, hogy 
Ormosék jelentkeztek a Fébé támogatói közé. Ezek után beszámol 
azokról a „lépécskékről”, amelyeket a jubileum megünneplése után 
tettek. A vízkereszt ünnepén tartott tanácskozáson „félretettek min-
den akadályt” (Zsid 12,1),8 azt is, hogy a még élő körülbelül nyolcvan 

 5 K. a. – „Kedvesanya”. A Fébé főnökasszonyát nevezték így a diakonisszák.
 6 90 gyertya ég. Kötetben nem publikált vers. 
 7 Idézet az Élet-ének című versből (Emberré lettél, hogy emberré legyek című kötet, 
108. o.). Túrmezei 2007–2010, 2: 370. o.
 8 A legújabb fordítás szerint: „tegyünk le minden ránk nehezedő terhet.” 
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Fébé-testvér időközben megöregedett, „szervező bizottságot” alakí-
tottak. Lépéseket tettek az egyesület hivatalos bejelentésére, felkérték 
Madocsai Miklóst, hogy majd ő legyen a Fébé lelkésze, s március 3-ára 

már közgyűlést is hirdettek. Néhány fi atal 
is érdeklődött, lesz-e lehetőségük belépés-
re. Egyre több támogató is jelentkezett, 
és kedves külföldi diakonissza testvérek 
is sok imádsággal vették körül terveiket. 
Megpróbálták a célvagyonnak átadott 
épületek egy részét visszakapni, a pilis-
csabai Béthel ismét konferenciai központ 
lett. A legszebb biztatás egy kasseli diako-
nisszától érkezett: „Csodákra emlékezni 
jó”, de új csodákra várni is jó. 

A következő levél9 új verseket hoz, 
örömmel közli Erzsébet testvér, hogy 
az Emberré lettél című verseskötet má-
sodik kiadását már a Fébé fogja meg-
jelentetni. Anyaháznak alkalmas házat 
keresnek. A sok apró előrelépés között 
megemlíti, hogy a testvérek között sok 
a beteg, s bizony „próbás a hazafelé vivő 
út”. Ugyanakkor nagy kegyelem, hogy 
betegeinket Urunk kezében tudhatjuk. 
A júniusi levél10 beszámol Gizella fő-
testvér hosszú betegségéről és halálá-
ról. Hiányozni fog szeretete és sok jó 
tanácsa az indulás napjaiban. Telek már 
van az új anyaházhoz, de a meglévő pénz 
kevés. Áldott csendesnapokat tartottak 

Béthelben, „Silóban pedig dr. Gadó Pál Fébé-tagunk készítgeti, ké-
szítteti a mozgássérültek otthonát, s a visszakapott mátrai telekkel 
kapcsolatban is megvannak a tervek”. Nem maradt ki a levélből 

 9 Budapest, 1991. február 20. 
 10 Budapest, 1991. június 12.
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a közelmúlt szolgálati beszámolója sem: „Húsvétkor Kaposvárt, 
mennybemenetel ünnepén szülővárosomban, Tamásiban szolgál-
hattam, ahová iskolások hívtak meg.”

Ormos Elek gyémántdiplomájának átvétele alkalmára hozott tar-
talmas köszöntést Erzsébet testvér újabb levele: „Milyen jó lehetett 
a győri öregtemplom oltára előtt is hálát adni a megtett út minden 
szolgálatáért, öröméért és próbájáért! A mellékelt »Életed drága titka« 
c. vers Dobos Károly 90. születésnapja alkalmával született. Csodá-
latos, ahogy azóta is, most is olyan aktívan végezheti szolgálatát a 
lepramisszió területén. S milyen kegyelem, hogy a mi életünk titka is 
ez a drága titok: a szeretet és imádság drága titka, határtalansága!”11

1994. október 7-én kelt levelében köszöni meg Erzsébet testvér Or-
mos Elek közbenjárását, hogy Ziegler Mátyás az ő javaslatára adta át 
kárpótlási jegyeit a Fébé építkezésére. Ziegler Mátyás a német ajkúak 
háború utáni kitelepítéséig Borjádon volt evangélikus kántortanító. 
Ezenkívül beszámolót tartalmaz a levél a bagolyirtási templom el-
készüléséről, s meghívót a december elején tartandó 70 éves jubileu-
mi ünnepre. Addig a testvérek az egyenruhát is felveszik. A leendő 
anyaház – az egykori „panzió” – átalakítása is folyik, s remélhetőleg 
három-négy testvér még novemberben be is tud oda költözni. 

A 70 éves jubileum után erősen megnövekedett a főnökasszonnyá 
lett Erzsébet testvér dolga. Ezért sokan – így Ormosék is – sokszo-
rosított levelet kaptak, magyar és német nyelvűt is.12 Erzsébet testvér 
köszöntése szerint 1995 legyen „a kegyelem éve” (Ézs 61,2). A német 
nyelvű levél hátlapján azért ott vannak a személyes köszöntések. Ter-
vekről is olvashatunk, Taschner Erzsébettel utazik a frankfurti dia-
konissza anyaház 115 éves jubileumára és a Kaiserswerthi Szövetség 
konferenciájára. 

A következő levél elsősorban a mohácsi gyülekezetnek íródott a 
templom 50 éves jubileuma alkalmából.13 Megemlíti, hogy húsz év-
vel ezelőtt az akkori ünnepen a Mohácson írt Csodákra emlékezni jó 
című verssel köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, s köszöntését most 

 11 Megtaláltam című kötet, 148. o. Túrmezei 2007–2010, 3: 367. o. 
 12 Budapest, 1995. január 28.
 13 Budapest, 1996. augusztus 10. 

05 Levelezes.indd   143 2012.09.11.   16:16:11



144

már az újonnan megalakult Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület 
nevében is megismétli. 

Örömökről és gondokról szólnak az 1996. augusztus 22-én írt levél 
sorai. Többek között bétheli konferenciáról, répcelaki pihenésről, de 
az átköltözés nehézségeiről is. S ha beköltözik Erzsébet testvér az 
anyaházba, még nem pihenni megy oda, hiszen a Fébé főnökasszonyi 
tisztét még nincs kinek átadnia. A beköltözött hét testvér között is 
több az igen „leépült”. Készülnek ápolót és gondnokot felvenni, de 
nekik is lakásra lenne szükségük. „Van miért könyörögnünk!” Erzsébet 
testvér tud az Ormos család növekedéséről, családtagok beköltözé-
séről, Ormosné Anci néni ápolásra szorulásáról. Gyorsan beszámol 
arról, hogy Sándor bátyjának nyolc, Jánosnak három dédunokája van, 
de egyik sem viszi tovább a Túrmezei nevet, viszont több lelkész van 
közöttük. Egymás után temetik az idős testvéreket, az új próbatestvér 
pedig Németországban tanul.

Az egy évvel később kelt következő levélben14 Máriától15 kapott 
családi hírekre reagál, imádságos 
szeretettel köszönti Ormosék ti-
zenegyedik dédunokáját. Öröm-
mel ír az új anyaháznak a külföldi 
testvérek segítségével történő szé-
püléséről. Megjelent az Őszből ta-
vaszba című verseskötet 3. kiadása, 
valamint a Madocsai Miklós rövid 
igehirdetéseit és Túrmezei-verseket 
tartalmazó Biztassátok egymást cí-
mű füzet. 

1998. május 4-én már csak néhány soros körlevélre jutott Erzsé-
bet testvér erejéből. Azt írja: „Március 14–15-én még részt tudtam 
venni szülővárosomban, Tamásiban az író-olvasó találkozón és 
anyai nagyapám, Korenika Miklós honvédtiszt emléktáblájának 
a megáldásán, megkoszorúzásán, de itthon 16-án olyan heves fáj-

 14 Budapest, 1997. június 6.
 15 Missura Tiborné Ormos Mária, aki hosszú időn keresztül a Kakas Lídia 
Evangélikus Szeretetotthon vezetője volt.
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dalmak gyötörtek, hogy március 23-án a Rókus kórházba kellett 
befeküdnöm kezelésre, ahol aztán infúziók enyhítették a fájdal-
makat, s bár még nem gyó gyul tam, de nagycsütörtökön hazake-
rülhettem…” S az utóirat: „április 25-én szívpanaszokkal megint 
kórházba kerültem.” 

A Krisztusban testvéri szívek csodahídján 
született kapcsolatok sokszor erősebbek a vér 
szerintieknél. A részletes beszámolóknak pe-
dig az egymásért elmondott imádság miatt van 
értelme. Ezekből tudják a testvérek, mi az, ami 
miatt könyörögniük kell a másikért! 

Ormosék is elmentek a minden halandók 
útján, életük során ők is „igent” mondtak Túr-
mezei Erzsébet kedves énekére:

Igen, Atyám, az évek úgy sietnek,
Számuk kiméri hűséges kezed.
S te társz kaput megfáradt gyermekednek,
A boldog óra ha elérkezett.
(EÉ 356,4.)

II.

A kötet szerkesztőjének felhívására Fónyad Pál, 
az ausztriai Perchtoldsdorf lelkésze küldte el 
szülei hagyatékából a Túrmezei Erzsébettel 
folytatott levelezés eredeti anyagát. A kísérő-
levélben olvashatjuk: „Sajnos a válaszlevelek 
nincsenek meg másolatban, habár Édesapám 
ezeket általában írógéppel írta. Gondolom, Túr-
mezei Erzsébetnek inkább kézírásos lapokat küldhetett… Túrmezei 
Erzsébet többször tartott Nagykanizsán felolvasást, és többször járt 
ott rokonainál (testvére Túrmezei János és leánya T. Éva).”

A levelek címzettjeit is Fónyad Pál leveléből pontosítjuk: Fónyad 
Pál (1909–2011) evangélikus lelkész és felesége, született Németh 
Márta (1920–2009). 
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A kapcsolat kezdeteiről nem kaptunk adatot. Az első levél szomorú 
eseménnyel – Túrmezei János nyugalmazott lelkész temetési szolgá-
latával – kapcsolatos köszönetet tartalmaz:16 „A tegnapi találkozás 
kézfogásnyi idejében nem tudtam elmondani, amit most itthonról 
leírok: hálásan köszönöm én is tegnapi áldott szolgálatodat, a vi-
gasztalás általad hirdetett igéjét! Igen, az Úr »elbocsátotta szolgáját 
békességgel« [Lk 2,29]. Külön köszönöm, hogy éppen ezt az igét 
választottad! S köszönöm, hogy az utolsó években hűséges pásztora, 
jó testvére voltál! Régebben olyan örömmel beszélt mindig arról, hogy 
milyen meleg testvéri kapcsolat fűzött össze Benneteket! Hála mind-
ezért a mi Urunknak és hála Neked, az Ő eszközének is. Köszönöm, 
hogy pásztori szeretettel gondozod most tovább az elárvult családot!”

Fónyad Pál nyolcvanadik születésnapjára Erzsébet testvér igét küld: 
„Szívemnek kősziklája… te vagy, ó Isten, mindörökké.” (Zsolt 73,26)17 
Egy következő igéslapon a család számára nem könnyű napra ugyan-
csak igével küldi biztatását: „Uram, te voltál hajlékunk (a német szöveg-
ben: menedékünk) nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 90,1) 

1992 decemberében Fónyadék levelét köszöni, német nyelvű karácso-
nyi köszöntést küld, és a legújabb verseskötettel kíván áldott karácsonyt 
és boldog új esztendőt. Néhány hónappal később körlevélben értesíti 

őket is – mint sok testvérét határon innen s 
túl – a nyaki éroperációjáról, amelynek ideje 
alatt „mennyei orvosunk kegyelmesen átsegí-
tette őt”, s valószínűleg a másik oldalon nem 
lesz szüksége hasonló beavatkozásra.18 Ezek 
után is folytatódnak a különböző ünnepre, 
évfordulókra küldött áldáskívánások. 

Fónyad Pál szentelésének 65. évfordu-
lóját is köszönti Erzsébet testvér. Az áldó 
ige: „Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. 
Nem hagy el téged, és nem marad el tőled.” 
(5Móz 31,8) 

 16 Budapest, 1979. november 14.
 17 Budapest, 1989. március 29. 
 18 Csömör, 1993. február 9.

Autóbuszra várva, Harta, 
1969. február 24.

Rokonlátogatóban Sárkány 
Tiboréknál, Harta
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Az 1996. szeptember 15-én kelt levél Neuendettelsauból érkező 
testvérek csoportjáról hoz hírt, s arról, hogy október 8-án érkezik „egy 
teljes évre a bad-kreuznachi diakonisszaház kedves főnökasszonya, 
Gertrud Heublein testvérünk, átadva ott egy évre másnak ezt a tisz-
tet, hogy nekünk segítsen. Már buzgón elkezdett magyarul tanulni.” 

A tamási ünnep után Fónyadék is kaptak értesítést kézzel írott 
sorokkal is és a sokszorosított levélben is Erzsébet testvér állapotá-
ról. A levelezést rövid kísérő sorokkal az 50. házassági évfordulóra 
elküldött vers zárja. A lap alján ismeretlen kézírással ez a szöveg 
olvasható: Fónyad Pál evangélikus lelkész, Nagykanizsa és felesége, 
Németh Márta 50. házassági évfordulójára (1939 – 1989. június 29.)

III.

Sárkány Tibor és Horváth Erzsébet 
nyugdíjas lelkész házaspár gondo-
san őrzi a Túrmezei-verseskötete-
ket, s mindegyikben Erzsébet test-
vér dedikációját. A gondosan írott 
ajánlás az éppen kézbe adott kötet 
verseiből választott néhány sor, s 
ez abban az esetben is így történt, 
ha a kötet vásárlása és az Erzsébet 
testvérrel való találkozás között 
hosszú évek teltek el (1941–1969). 
A dátumok azt is elárulják, hogy az 
aláíró többször szolgált Sárkányék 
állomáshelyén.

A lelkész házaspár hartai beiktatására meghívót küldött Erzsébet 
testvérnek, aki a balassagyarmati konfi rmációi ünnepre való tekintet-
tel nem tudott azon részt venni. Köszöntését az apostoli levelekből 
választotta: „…ha valaki prédikál, úgy mondja a szavait, mint Isten igéit, 
ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel 
végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a 
dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.” (1Pt 4,11)
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Áldást kívánó köszöntések jönnek és mennek Harta és Balassagyar-
mat, majd Miskolc és Budapest között. Erzsébet testvér hol egy-egy 
ének soraival toldja meg levelét, de rendszerint a legújabb versével 
„béleli ki” a borítékot. Várja Sárkányék látogatását is, s kéri, hogy 
előre jelentkezzenek, ezért küldi a Karácsony Sándor utcai otthon 

telefonszámát. 
Erzsébet testvér utolsó levele19 

betűin látszanak a betegség és az 
idős kor terhei. Megírja, hogy ná-
la jár Luptákné Piroska nővér és 
Sümeghy József lelkész Győrből. 
Megbeszélték az idei közös testvér-
konferenciát, május 3-tól 5-ig tart-
ják Béthelben, Piliscsabán. „Aligha-
nem írásban küldöm el a rám váró 
áhítatot, s valaki majd felolvassa. 
Hogy az októberi Fébé jubileumon 
részt tudok-e még venni, az Úr ke-
zében van. Ahogy minden napunk.”

IV.

A fentieken kívül sokan őriznek „a testvéri szívek csodahídján” ér-
kezett leveleket, hosszabb-rövidebb köszöntést Erzsébet testvértől. 
Homoki Jánosné Budapestről küldött el egy negyven évvel ezelőtt 
kelt köszöntést.20 A köszöntés Szrnka Annamária és Kovács László 
Szarvason tartott esküvőjére szól. Erzsébet testvér ezt írta:

„Szeretettel kívánom Rátok Isten gazdag áldását, édes kis Anikóm! 
Isten igéje azt mondja, más fundamentumot senki sem vethet, mint 
az Úr Jézus Krisztus. Ő legyen hát életetek és boldogságotok funda-
mentuma! Akkor kősziklára épül!

 19 Budapest, 1999. április 27–28.
 20 Balassagyarmat, 1972. május 18.

A balassagyarmati 
Beke családdal
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Nektek is leírom, amit keresztlányomnak, Marikának, írtam an-
nak idején: »Ezután ketten, / s Krisztussal hárman / járjatok együtt 
/ boldog igában!«

Esküvői beszédben hallottam egyszer, hogy a házastársak lehetnek egy-
más számára bilincs is, de szárny is. Hadd kívánjam, hogy Ti mindig 
szárnyat jelentsetek egymás számára!”

A Kiss Zsókával való kapcsolat bizonyítja, hogy az ökumenikusan 
gondolkodó Erzsébet testvér szívesen átlépte a felekezeti határokat. Az 
Erzsébet-napra küldött köszöntést21 „Erzsébetünk vára”22 képével és 
róla szóló versekkel gazdagította. Verssel köszöni meg Zsóka karácso-
nyi köszöntését is, a húsvéti köszöntést pedig fordításával, a „Feltámadt 
Isten szent Fia!” kezdetű ének szövegével viszonozza (EÉ 218).

A következő évi Erzsébet-napi köszöntésre a nagykanizsai szolgálat-
ból történő hazautazás közben a vonaton írt levéllel válaszol: „szombat 
du. 5-kor Kispesten lesz szolgálatom a Rózsatéri Református Gyü-
lekezetben a »magányosok csendeshetének« záróestjén (Jahn Ferenc 
u. 107.). […] Hátha viszontláthatlak ott!” Fontos a levél melléklete. 
Kiss Zsókától egy verset kapott, ennek saját fordítását most kézírással 
mellékelte, s megjegyezte, hogy „az új kötetben benne van!”23 

Erzsébet testvérnek Csömörre, majd Budapestre történt átköltözése 
után az ünnepek körül köszöntések indultak Balassagyarmatról a Be-
ke családtól, azok egy részét a volt gyermek-bibliakörös Csabika írta. 
Évről évre postán mentek a válaszok is, hol versekkel bélelt borítékban, 
máskor képes-színes levelezőlapon. Előfordult, hogy a sok levéladósság 
miatt Erzsébet testvér írógépen sokszorosított ünnepi körlevelet kül-
dött, ám a címzés és az aláírás mindig kézírással készült. Indult levél 
a Karácsony Sándor utcai szeretetotthonból is, majd az anyaházból. 
A gondosan megőrzött levelek és lapok sorát Túrmezei Erzsébet halotti 
és temetési értesítése zárja. Mindnyájunk reménysége a gyászjelentés 
igéje: „Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók 
ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Kor 4,18)

 21 Mátraszentistván, 1979. november 28.
 22 Wartburg vára.
 23 Biztatás. Maria Nels után németből. Emberré lettél, hogy emberré legyek, 294. o. 
Túrmezei 2007–2010, 4: 73. o. 
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Túrmezei Erzsébet levele 
Reményik Sándornak 1940. 

december 21-én
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A „Kedves Reményik Úr!”-tól 
a „Kedves Testvérem!”-ig

Túrmezei Erzsébet és Reményik Sándor barátsága

Az itt következő vázlatos összefoglaláshoz Túrmezei Erzsébetnek 
Reményik Sándorhoz címzett s a Petőfi  Irodalmi Múzeumban ta-

lált két levélen, valamint néhány költeményen kívül 
Essig Józsefnek és Győri János Sámuelnek Erzsé-
bet testvérrel készített interjúi adnak támpontokat. 
Mindketten rákérdeztek a két költő kapcsolatára.24

Erzsébet testvér már hét-nyolc éves korában hal-
lott Reményik Sándorról. Két bátyja teológusként 
szavalóversenyen vett részt, s otthon is tanulták, sőt 
hangosan szavalták a verseny Lutherről szóló kötele-
ző költeményét, Az óriás című verset.25 Gimnazista 
korában néhány versét megtanulta, egyetemistaként 
pedig különös érdeklődéssel forgatta Reményiknek 
a Kolozsváron megjelenő Pásztortűz című folyóira-
tát. Amikor diakonissza lett, zsebpénz híján nem 

jutott hozzá irodalmi folyóiratokhoz, így a Pásztortűzhöz sem.

 24 Győri János Sámuel: „Fény előttem, fény utánam”. Túrmezei Erzsébet élete. 
Zákeus Médiacentrum, Budapest, 199. Essig József 1988-ban a Karácsony Sándor 
utcában, illetve 1992-ben a kolozsvári evangélikus templomban elhangzottakról 
és a Házsongárdi temetőben történt látogatásról készített műsora. A DVD-k 
tartalmának felhasználásáért a szerkesztőknek hálás köszönetet mondunk. 
 25 Az óriás – A wormsi birodalmi gyűlés 400 éves évfordulójára. Reményik 2008, 
1: 267. o.

A Reményik Sándornak Szar-
vasról 1940. december 22-én 

címzett levél borítékja

Id. Zászkaliczky Pál
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Az interjúkból nem derül ki, hogyan indult a közvetlen kapcsolat. 
Mindenesetre Erzsébet testvér első, Őszből tavaszba című kötete 
Reményik kezébe került, amelyet ő meleg hangú kritikát tartalmazó, 
kedves hangú levélben megköszönt. Ugyanakkor a Kenyér helyett 
című kötetnek egy példányát dedikálva küldte el Túrmezeinek. 
A dedikáció szövege ez volt: „Jézus Krisztus poétájának”.26 Ezek 
a testvéri szavak „útjelzővé váltak, a jövőbe világítottak és vágyat 
ébresztettek” Erzsébet testvér szívében. Később a dedikációra em-
lékezve költemény született:

„…Bár az lehetnék!
Életutam akármerre vezet még,
méltatlan voltom bármennyire érzem…
bár lehetnék mindig, egészen
Jézus poétája, soha más!
Boldog elhívatás!”27

1940 nyarán Reményik Sándor Budapestre került kórházi kezelés-
re. A kolozsvári református diakonissza anyaház vezetője levélben 
kérte Túrmezei Erzsébetet, hogy helyettük és ottani barátai helyett 
látogassa meg a beteg költőt a Lórántff y Kórházban.28 Ezt a kérést 
Erzsébet testvér örömmel teljesítette, s így néhány alkalommal ott 
találkoztak Reményik kórházi ágyánál. Ez a kórházi kezelés mintegy 
öt hónapig tartott.29 Az első látogatás alkalmával Reményik kérdé-

 26 Reményik 1932. Ez a versgyűjtemény régebbi és kötetben meg nem jelent 
újabb verseiből a kiadó biztatására Reményik maga állította össze. „Istenes énekeit” 
tartalmazza. Az Erzsébet testvérnek dedikált példány egyelőre lappang valahol.
 27 Emlékezés egy dedikációra (Reményik Sándor dedikálta így Kenyér helyett 
című kötetét). Most élni küldetés című kötetben. Túrmezei 2007–2010, 3: 13.o. 
 28 Lorántff y Zsuzsanna Egyesület Diakonisszaképző Gyógyintézete, Budapest, 
Nürnberg u. 57. (A kórházat 1925-ben a szomszéd saroktelekkel bővítették, így 
az Ajtósi Dürer sor 35. is odatartozott. A Nürnberg utca ma Ilka utca.)
 29 „Öt hónapi pesti kezelés embertelen szenvedései után viszonylag jó telem 
volt…” – írta Reményik Sándor a Kolozsváron 1941. április 28-án kelt levelében 
Rafaela nővérnek. Zászkaliczky 2011, 37–48. o. Ha a télen már Kolozsváron volt 
Reményik, akkor a pesti tartózkodás ideje körülbelül 1940. júliustól novemberig 
tartó időszak volt.

Reményik Sándor (1890–1941)
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sére prózában mondta el Erzsébet testvér, hogyan lett költő, beszélt 
édesanyjáról, Annáról, a „niklai leányról”, aki Berzsenyi Dániel sír-

emléke  mellett azért imádkozott, 
hogy az Isten olyan gyermeket ad-
jon neki, aki versben „…dalolhassa 
ki, / mit lelke érez, szíve gondol. 
/ És dal legyen a kacagásból, / és 
dal legyen a fájdalomból.” A kór-
házból történt hazaérkezése után 
megszületett A nik lai leány című 
vers, melynek utolsó sora válaszol a 
feltett kérdésre: „egész költészetem 
– meghallgatott imádság”.30 Egy 
másik alkalommal négy másik köl-
teménnyel együtt ezt a verset is át-
adta Reményiknek, s ez jelent meg 
az Ének földrengéskor című kötetben 
való megjelenése előtt Kolozsvá-
ron, a Pásztortűz 1940. decembe-
ri számában.31 Erzsébet testvér a 
megjelenés miatt Zulauf Henrik, 
a Fébé egyesület vezető lelkésze 
előtt magyarázkodni kényszerült: 
„Nagyon sajnálom, hogy múltkori 
válaszom nem volt elég világos. Úgy 
emlékszem, cím szerint felsoroltam 
a Reményiknél levő öt verset, és ír-
tam, hogy ő a feleletekről és A niklai 

leányról beszélt. Engedélyt semennyire nem adtam, hisz megmond-
tam, hogy Nagytiszteletű Úrhoz kell fordulnia, amit meg is tett. 
De úgy látszik, mégis engedélynek minősítette valami olyan nyilat-
kozatomat, hogy nekem nincs a közlés ellen kifogásom, aminthogy 

 30 A niklai leány. Megjelent az Ének földrengéskor című kötetben. Túrmezei 
2007–2010, 1: 343. o. 
 31 Pásztortűz. Erdélyi irodalmi és művészeti folyóirat, XXVI. évf. 12. sz. 1940. 
december, 534. o.

Üdvözlőkártya 
Reményik Sándornak
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nincs is. Hisz a Pásztortűzön keresztül olyanokhoz juthat egy ott 
megjelent versben evangélium, akiknek a Fénysugár soha nem kerül 
a kezébe. Szépirodalmi lap, egészen más az olvasótábora… Nyugodt 
a lelkiismeretem: nem mondtam semmit, amit kedves Nagytiszteletű 
Úr ne helyeselhetne…”32

Más versekkel is emlékezett Erzsébet testvér a kórházi látogatá-
sokra, kettejük kapcsolatára. Mint költők, más szinten, szinte fél-
szavakkal is értették egymást, verseiket olvasták fel 
egymásnak. Kapcsolatuk költők kapcsolata volt. Ám 
ez a kapcsolat a Krisztusban megvalósuló testvéri kap-
csolattá szublimálódott, imádsághoz vezetett. Erről 
szól a Beteglátogatás című vers.33

Beteglátogatás
Reményik Sándor emlékének

Akkor jelent meg Babits Jónás-könyve, 
és kórházi szobádba beköszönve, 
nagy örömmel olvastam fel neked.
Utunk az imádsághoz vezetett, 
hogy mi is azt kérjük: „bár verseim 
csücskére Tőle volna szabva rím, 
előre kész, s mely itt áll polcomon, 
szent Bibliája lenne verstanom!”

Szívünkben áment mondtunk mind a ketten. 
Elbúcsúztunk, és én hazasiettem, 
hogy Jónás imájára emlékezve, 

 32 Kéziratos levél, kelt Szarvason, 1940. dec. 28. EOL. Fébé Egyesület, ikt. ira-
tok, 704/1940. „Két felelet” Kunszery Gyula Divina poetica című versére. Címek: 
Ecce homo, Felelet. Megjelent az Ének földrengéskor című kötetben. Túrmezei 
2007–2010, 1: 271–274. o. 
 33 Beteglátogatás. Reményik Sándor emlékének. Most élni küldetés című kötetben. 
Túrmezei 2007–2010, 3: 21–22. o. A vers befejező soraiban idézőjelbe tett sor: 
„Vidám viszontlátásra – mégis, mégis” idézet Reményik Sándor Viszontlátásra 
című verséből. Reményik 2008, 1: 537. o.

A Petőfi  Irodalmi Múzeumban, 
Reményik hagyatékában őrzött 
Túrmezei-vers
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boldog sorokat rójak aznap este: 
„Elindulhatunk keletről és délről, 
hegyek ormáról és völgyek öléről, 
bús, vak utakra vihetett a vérünk, 
most mégis mind az Egyetlenhez érünk, 
ki küzdve elébb kétellyel, közönnyel, 
ki friss, harmatos hajnali örömmel.”

Mintha mindez most történt volna nemrég, 
olyan eleven még a kedves emlék… 
halk hangod és fénylő tekinteted, 
amint te olvasol új verseket.

Hazamentél. Többé nem láttalak.
Pihensz a házsongárdi hant alatt.

Ilyen az életünk. Tűnő lehelet.

Amikor ott állhattam sírod mellett, 
könnyet hullatott a borongós ég is. 
„Vidám viszontlátásra – mégis, mégis!” 
– biztattak drága, örökül maradt 
soraid, mint fénylő napsugarak.

A következő, a Tudsz-e valami jót34 című vers ihletőjéről 
a Házsongárdi temetőben készített interjú során derült 
ki, hogy a kérdező mögött Reményik rejtőzött. Ezt a 
verset annyi év után a sírja mellett mondta el Erzsébet 
testvér.

 34 „Tudsz-e valami jót?” Az Emberré lettél, hogy ember legyek című kötetben. 
Túrmezei 2007–2010, 2: 346. o.

A Petőfi  Irodalmi Múzeumban, 
Reményik hagyatékában őrzött 

Túrmezei-vers
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„Tudsz-e valami jót?”

Kérdést őrizgetek szívemben.
Kérdője rég elköltözött.
De milliók szomjúsága, reménye 
rejtőzik tréfás kérdése mögött.
Mert olyan emberi jó hírre várni!
Derűs mosollyal egyet tudakolt, 
ha beléptem: „Tudsz-e valami jót?
Mert ha nem, hát találj ki!”

Tudtam valami jót. Kitalálni se kellett.
Betegágya, halálos ágya mellett 
az a jó hír volt az erő, a béke, 
utolsó, boldog menedéke, 
szenvedést beragyogó, drága cél, 
örökké új örömhír: Jézus él!

„Tudsz-e valami jót?” – visszhangzik egyre bennem. 
Tudok! Azóta sem kell bús bajpostásnak lennem, 
fénytelen szeműek közt fénytelen szívvel mennem. 
Örömmondó lehetek énekkel, tettel, szóval, 
jó hírre szomjazókat itatva örök jóval, 
szeretni és szolgálni szent, új erőt adóval, 
bánatot oszlatóval, szívet vigasztalóval!
Évek hulló levelét űzheti őszi szél.
Örök tavaszi jó hír énekel a szívemben 
diadalmasan, frissen: Jézus él!

A Budapesten töltött öt hónap alatt augusztus 30-án ünnepelte Reményik 
Sándor 50. születésnapját. Otthoni barátainak távolléte miatti szomorú-
ságát próbálta enyhíteni Erzsébet testvér, s nemzetiszínű szalaggal kötött 
virágcsokorral köszöntötte a beteget. S ugyanezen a napon született 
meg a második bécsi döntés. Ez Erdélyt kettészakította, Észak-Erdélyt 
Magyarországhoz csatolta. Reményik a kettészakítással egyáltalán nem 
értett egyet. Erdélyt „csonka Erdélynek” nevezte. Állapotát pedig csak 
súlyosbította az, hogy nem lehetett otthon azokban a hetekben.

Reményik Sándornak címzett 
Szarvasról Kolozsvárra 1940. 
december 23-án érkezett levél
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Karácsony előtt Erzsébet testvér rövid levélben35 köszöntötte 
Reményiket, megírta, hogy a decembert Szarvason tölti, a gyülekeze-
ti diakonisszát kell helyettesítenie, majd az evangélizáció munkájába 
állítja be őt a Fébé egyesület. A levél első mondatában is áldott kará-
csonyt kívánt, de ezzel fejezi is be: „Még egyszer áldott karácsonyt 
kívánok. Vagy úgy írjam csak: karácsonyt kívánok. Nyáron beszélget-
tünk ádventi életről és arról, hogy »minden ádventnek van karácsonya«. 
Karácsonyt kívánok, igazi, ragyogó, Krisztussal ünnepelt karácsonyt! 
Vele induló, boldog újesztendőt. Kevesebbet nem kívánhatok, többet 
nem tudok kívánni. Imádkozó szeretettel üdvözli Erzsébet testvér.”

A Petőfi  Irodalmi Múzeumban talált másik levél fél évvel később 
született.36 Ebben Erzsébet testvér „Kedves Testvéremnek” szólítja 

Reményiket. Beszámol a fél év alatt történtekről. 
Az előre kitűzött egy hónap helyett három hónapot 
töltött Szarvason. Részt vett – valószínűleg lelkész 
mellett szolgálva – két evangélizáción Gércén és Óz-
don. Szóba került, majd kútba esett egy kolozsvári 
utazás. Összeállította a második kötete, az Ének föld-
rengéskor anyagát, ebbe ötvenkét vers került. Közben 
írt a Fénysugárba és a Fébé naptárába. Fontos híre 
az, hogy a Fébé egyesület ősszel leány-népfőiskolát 
akar indítani, s ennek vezetése valószínűleg reá vár. 
Örömmel írja azt is, hogy „…most már rendszere-
sen olvasom a Pásztortüzet. Zulauf nagytiszteletű 
úr megrendelte kérésemre. S olyan jólesik forgatni 
az önkéntes hosszú böjt után. Szinte úgy találom, 

megszépült és elmélyült az alatt a tíz év alatt.” Majd egy megküldött 
antológiáért hálából néhány verset mellékelt: „Az egyik ugyan régi 
ismerős, de most új ruhában mutatkozik be.” Levelét így fejezi be: 
„Az Úr áldja meg kegyelmének és szeretetének gazdagsága szerint! 

 35 Szarvas, 1940. dec. 21. PIM 2007/22/141.
 36 „Sziklavár”, 1941. júl. 27. A sziklavár egyik diakonissza testvér nénjének villája a 
piliscsabai anyaház felett a hegycsúcson. A tulajdonos üdülése idejére átengedte a házat 
a testvéreknek. A levél egyébként négy verset vitt Reményiknek (Ének földrengéskor; 
Krisztusvirág; Futhat az élet, Lin Yutang; A régi gyermek) s egy ötödiket Bíróné Váró 
Évának, aki versben válaszolt Túrmezei Erzsébet A niklai leány című versére.

A Budapesten 1941. július 28-án 
feladott levél

05 Levelezes.indd   158 2012.09.11.   16:16:35



159

Szűnjék meg minden vihar, csituljon el minden gyötrő kérdés magától, 
kegyelemből. Teremjen friss gyümölcs magától, kegyelemből. Isten 
békességével köszönti Erzsébet testvér.”

A legutolsó nyári kórházi találkozás alkalmával nem tudhatták, hogy 
kettejük számára az volt az utolsó, a földi búcsú. Reményik Sándor 1941. 
október 24-én hunyt el a kolozsvári Diakonisszakórházban. Erzsébet 
testvér három vagy négy kolozsvári látogatása alkalmával tette le virágait 
a számára legfontosabb költőtárs sírjára. A már felsorolt verseken kívül 
még kettő idézte fel csokroknál maradandóbban Reményik emlékét.

Az egyiket két esztendő határán írta Erzsébet testvér, s először „sír-
ban porló”, majd „hazatért Testvérnek” nevezi Reményiket. Szeretné 
megőrizni „halálig” s „hajnalhasadtáig” a benne járó fényt, addig, amíg 
„Annak, Aki adta, könnyes köszönettel kezébe tehetné!”37

Visszhang
Reményik Sándor emlékének

„Nem enyém ez a fény, csak bennem jár…”
Ez a sorod, te sírban porló testvér,
oly régen kísér már.
Mondogatom utánad,
s ma egyszerre zengő visszhangja támad
két esztendő határán.
Te hazaértél,
én még bujdosom,
s a földi úton, nem tudom, mi vár rám.
A búcsúzó év annyi drágát, szentet
elrabolt-temetett.
Vetek reájuk ma újra egy áldó,
könnyes tekintetet.
Azután – térdre hullok hálát adni,
hogy megmaradt a fény,
amelyik nem enyém,

 37 Visszhang. Reményik Sándor emlékének. Az Itt és most című kötetben. Túrmezei 
2007–2010, 2: 134–135. o.
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csak bennem jár.
Nem olthatták el süvítő szelek,
és győzött minden változás felett.
Kísér a nagy éjszakai úton.
Nem az enyém, tudom.
Őrzöm, őrizgetem.
Nagyobb féltenivalóm nincs nekem,
mint ez a fény.
Ha kihamvadna, s úgy mennék tovább
sötéten, feketén,
nem is lenne élet az életem.

Hazatért Testvér, csak megőrizhetném
ezt a fényt halálig,
hajnalhasadtáig,
s Annak, Aki adta, könnyes köszönettel
kezébe tehetném!
Ő ad erőt, hiszem.
Őrzöm, viszem,
és a mérföldek lassan fogynak már.
Fogynak az évek is, de nem a fény…
Halkan mondogatom utánad,
és lelkemben zengő visszhangja támad:
„Nem enyém ez a fény, csak bennem jár.”38

A másik vers Reményik Sándor halálának ötvenedik évfordulójára 
született, s a költő egy jelentős költeményének továbbgondolása. Az 
eredeti Reményik-versben egyszerre van szó egyesek és népek vét-
kéről;39 Erzsébet testvér is együtt látja az egyének és a nagy emberi 
közösségek vétkeit és „ezer átkos mulasztását”. S bár „azóta vasfüg-
göny szakadt el, ledőltek gőgös kőfalak”, nemcsak a felelettel vagyunk 
adósok, de az emberek és a népek feletti csodahíd építésével is.40

 38 Idézet az Azt mondják… című versből. Reményik 2008, 1: 291. o.
 39 Ne ítélj. In: Reményik 2008, 2: 69–70. o.
 40 Csodát virágzik a jelen című kötetben. Túrmezei 2007–2010, 3: 241. o. 

A Petőfi  Irodalmi Múzeumban, 
Reményik hagyatékában őrzött 

Túrmezei-vers
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Épül-e már a csodahíd?
„Istenem, add, hogy ne ítéljek – 
Mit tudom én, honnan ered, 
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.”

Reményik Sándor

Ötven év szállt el, mint egy pillanat, 
mióta nem vagy már velünk, 
nem halljuk többé intő, halk szavad, 
és te nem hallod, amit felelünk.

Azóta vasfüggöny szakadt el, 
ledőltek gőgös kőfalak, 
s még adósok vagyunk a felelettel, 
a biztatással: „Meghallgattalak!”

„Istenem, add, hogy ne ítéljek!”
– kérted… Bár kérnénk mind veled, 
hogy csodahíd ívelne át vétkek 
és ezer átkos mulasztás felett!

Ha vasfüggöny szakadt, kőfal ledőlt, 
őrizzük-e még szavaid?
Megbocsátásból, testvérszeretetből 
épül-e már a csodahíd?

Bár feleletünket mint koszorút, 
házsongárdi sírodra tehetnénk:
„Építjük a hidat! Nehéz az út, 
de ha Isten segít, felépülhet még!”

A Petőfi  Irodalmi Múzeumban, 
Reményik hagyatékában őrzött 
Túrmezei-vers
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Túrmezei Erzsébet levele Reményik 
Sándornak 1941. július 28-án
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A Túrmezei Erzsébet és Reményik Sándor levelezéséről szóló fejezethez 
illusztrációként felhasznált dokumentumokat és reprodukciókat a Petőfi  
Irodalmi Múzeum bocsátotta rendelkezésünkre.
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Verses levelezés Bíróné Váró Évával

A már idézett, Reményik Sándornak írt második levélben megírta 
Erzsébet testvér, hogy egy leánykonferencián kérdezték, ő-e az a di-
akonissza testvér, akihez verset írt valaki a Pásztortűzben. S miután 
erre a kérdésre felelni nem tudott, hozták a lapot. Elolvasta a neki 
ajánlott verset, a Csendes irigységet. Imádkozik is a költőnőért, „…a 
személyesen nem, de lélek szerint ismerős testvéremért, Bíróné Váró 
Éváért.41 A felelet is készült a szívemben, de csak kb. egy hónapja 
tudtam megírni, s azóta egyre szándékozom küldeni. (…) Kérem, 
legyen szíves továbbítani a verset, ha nem szerez fáradságot. Előre is 
hálásan köszönöm.”

Bíróné Váró Éva
Csöndes irigység

Egy diakonissza testvérnek

Valakiről, kit nem láttam soha,
kitől csak néhány verset ismerek,
azt mondták: »tudja, az a valaki,
akiről érzik, hogy beérkezett«.

Beérkezett! Mily profán fogalom:
magas polc, hírnév, gazdagság, erő…
De nála szentté simul ez a szó:
Isten szerény szolgálólánya ő.
Beérkezett. S a szeme pillantása
– mondják – nyugodt, mint szélcsendben a tó
s az ajakán a csöndes kis mosoly
annak örül, mi örökkévaló.
A verseiben nincs riadt miért?
és nincsen marcangoló hátha, hátha!

 41 Bíróné Váró Éva (Székelyudvarhely, 1915 – Drobeta-Turnu Severin, 1949) 
erdélyi költő, a Pásztortűz munkatársa. Tanítónőképzőt végzett, verseit az Ifj ú 
Erdély és a Pásztortűz közölte. Kötete: Tavaszból nyárba (Kolozsvár, 1939). 1944 
után élete holtvágányra futott, elhagyta családját, majd öngyilkos lett. 

05 Levelezes.indd   164 2012.09.11.   16:16:59



165

Csak béke van, csak tiszta-fehér csend,
csak szent bizonyosság és hála, hála…

…Gonoszul hangzik, – nincs más szó reá –:
irigylem tiszta-fehér csendedet;
irigylem csöndes kis mosolyodat
s hogy benned nincs kérdés, csak felelet.

Én eltévedtem. Nem az én hibám,
felsőbb parancs: predesztináció.
Csak bolyongok lélek-vakító ködben
s nem jut el hozzám haza-hívó szó.
Mint fuldokló, kit fel-felvet a víz,
a fénybe néha fel-felbukkanok;
egy pillanatra enyém a világ,
egy pillanatra látom a Napot.
Egy pillanat… és üstökön ragad
s a mélybe nyom ismét a Hatalom.
Elsülyedek, a Nap nincs már sehol,
vak ködbe kapkod fáradt két karom.

…Ó testvérem, ki beérkeztél már,
gondolsz-e azokra, kik ködben járnak?
Ó mondj értem egy rövid kis imát,
hátha lesz foganatja az imádnak.42

A vers költője elismeréssel ír Túrmezei Erzsébetről, akiről azt mondják 
a szerkesztőségben, hogy „beérkezett”, de nem magas polcra, nem övezi 
őt hírnév, gazdagság vagy erő. „Nála szentté simul ez a szó: / Isten 
szerény szolgálóleánya ő…” Ezzel szemben ő eltévedt, de ez nem az ő 
hibája, ez felsőbb parancs, predesztináció. Vannak reményteli pilla-
natok életében, ám olyankor is „üstökön ragadja és a mélybe nyomja 
a Hatalom…” A befejező sorokban „rövid kis imát kér” a testvértől, 
„hátha lesz foganatja…!”

 42 Pásztortűz, 1940. január, 42. o.
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Nem tisztünk állást foglalni abban a kérdésben, hogy kel-
lően megalapozott-e a költő védekezése, az, hogy sorsának 
alakulása előre elrendelt-e, vagy azt ő maga rontotta el. Akart-e 
igazán kitörni, más utat járni, vagy egyszerűen kényelmesebb 
volt életének kudarcait a magasabb Hatalom döntésének hinni 
és hirdetni? Ez a Hatalom nem a Jézus Krisztusban megismert 
mennyei Atya. Mindenesetre a költő szánalomra méltó sorsá-
ban sokan osztoznak. Erzsébet testvér imádkozott is érte, s 
válaszolt is a Csendes irigység című versre.

A válasz címe Bíróné Váró Éva nevéből alakított nagyszerű 
költői játék: „Várni bölcs, de bírni bölcsebb.”43 A vers a Betle-
hemben született gyermek Jézust meglátogató bölcsekről szól, 
akik nemcsak várták a csillag megjelenését, de addig men-
tek, amíg célhoz nem érkeztek. Amikor pedig elérkeztek a 
„csillagoknak Csillagához”, csillagvárókból csillagbírók lettek. 
Erre az útra hívja „csillagváró bús testvérét” Erzsébet testvér: 
„Menjünk, mint a / három bölcsek! / Aki lehet / csillagbíró, 

/ ne maradjon / csillagváró!”

Várni bölcs, de bírni bölcsebb
Bíróné Váró Évának

Csillagbíró, 
boldog bölcsek 
elindultak 
régesrégen 
csillag útján 
csillagoknak 
csudafényű 
Csillagához,
Aki felkelt 
Betlehemben.
„Maradjatok 
három bölcsek!”

„Édes férjem, 
ne menj tőlem!”
„Édesapám, 
ne hagyj engem!”
„Hív a csillag: 
el kell mennem.
Várni bölcs, 
de bírni bölcsebb!”

Csillagbírók 
csillag útján 
csillagváró 

  Túrmezei 2007–2010, 1: 242–244. o.

Túrmezei Erzsébet 
kézírásos verse
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népre leltek 
„Hova mentek 
nagysietve 
sivatagnak 
vad homokján?
Három bölcsek, 
hova mentek?” 
Módja szerint 
megállnak és 
rendje szerint 
ráfeleltek: 
„Virrasztottunk, 
fenn vigyáztunk, 
s csillag intett 
csendes éjjel. 
Nem törődünk 
semmi kéjjel, 
sivataggal, 
sok veszéllyel. 
Csillagoknak 
Csillagához 
égi csillag 
elvezérel. 
Csillagvárók, 
nyergeljetek! 
Várni bölcs, de 
bírni bölcsebb!”

Csillagvárók 
csodálkoztak, 
s rendje szerint 
ráfeleltek: 
„Álmodozva 
üldögélünk 
várogatjuk 
csillagunkat. 
Várni könnyű! 

Várni édes! 
Menjetek csak, 
három bölcsek.”
Három bölcsek 
elköszöntek. 
„Várni bölcs, de 
bírni bölcsebb!”

Csillagváró
életemen
csillagbírók
átvonultak.
S lettem én is 
csillagbíró. 
Mentem én is 
csillag útján, 
csillagoknak 
Csillagára 
felragyogva 
rátalálni: 
el egészen 
Betlehembe… 
hol világol 
hófehéren!
Add a kezed 
a kezembe, 
csillagváró 
bús testvérem. 
Menjünk, mint a 
három bölcsek! 
Aki lehet 
csillagbíró, 
ne maradjon 
csillagváró!
„Várni bölcs, de 
bírni bölcsebb!”
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Erzsébet testvér biztatása teljesen biblikus. A pásztorok is azt mond-
ták egymásnak: „Menjünk el egészen Betlehemig!” Ha ott maradtak 
volna a mezőn, nem találták volna meg az angyalok által bejelentett 
újszülöttet. Jézus számos esetben indította útra a hozzá fordulókat. 
„Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak” – mondta a tíz 
bélpoklosnak, s azok útközben meggyógyultak. „Menj és mosakodj 
meg a Siloám tavában!” – mondta a vaknak, s az meggyógyult. Nem 
elég várni, indulni kell, s a Jézusra hallgató, parancsának engedel-

meskedő „útközben” meggyógyul, útközben 
megtörténik a csoda. Útközben lesz a „váróból” 
Isten ajándékait elfogadó, „bíró”, azaz birtokló, 
hívő ember.

Isten „azt akarja, hogy minden ember üdvözül-
jön” (1Tim 2,4). Aki ezt hallja, bizonyos is lehet 
abban, hogy ez rá is vonatkozik. Ezzel az isteni 
akarattal szemben szomorúan tapasztaljuk, 
hogy sokan nem értik, nem hallják, vagy nem is 
akarják hallani az üdvözítő evangéliumot. S fáj 
a szívünk azokért, akik Krisztusba vetett üd-
vösséges hit nélkül távoznak ebből a világból. 

Abban bizonyos a reménységünk, hogy Túr-
mezei Erzsébet és Reményik Sándor nemcsak „kedves testvérek” 
lehettek, és az üdvösségnek nemcsak „várói”, hanem „bírói” is.

Felhasznált irodalom

Reményik Sándor: Kenyér helyett. Előszó: Áprily Lajos. Kolozsvár, 1932.
Reményik Sándor: Összes verse. 1–2. köt. Polis Kiadó, Kolozsvár; Kálvin 

Kiadó – Luther Kiadó, Budapest, 2008.
Túrmezei Erzsébet: Így leszel áldás. Magyarországi Evangélikus Egyház 

Sajtóosztálya, Budapest, 1968.
Túrmezei Erzsébet: Összegyűjtött művei. 1–4. köt. Szerk. Dénes Pál. Fébé, 

Piliscsaba, 2007–2010.
Zászkaliczky Pál (id.): Reményik-levelek nyomában. Credo, XVII. évf. 

2011/1. 37–48. o.

Reményik Sándor sírja 
a házsongárdi temetőben
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„Édes Mancikám!”

Levelezés Gubek Máriával

Túrmezei Erzsébet egy doboznyi – közel ötszáz – levelet, képeslapot 
és igéslapot küldött a sok évtized alatt csömöri címzéssel Gubek Má-
riának. Ezekben a címzettet legtöbbször Édes Mancikám-
nak szólítja, és mindvégig jellemző az a közvetlen, testvéri 
hang, amely a két személyt 1946-os megismerkedésük óta 
a diakonissza főnökasszony haláláig összekötötte. Sőt, 
több is volt ez annál. A leveleket olvasgatva megállapít-
hatjuk, Erzsébet testvér szinte lányának tekintette Gubek 
Máriát, hiszen az írásos üzenetekben foglalt ilyen sok sze-
mélyes elintéznivalót csak a családtagjától kér az ember.

Gubek Mária pedig mindig szívesen, első szóra telefo-
nált, postázott, ügyintézett. Ebben nagy segítségére voltak 
a munkahelye adta lehetőségek is. Ugyanis abban a kor-
szakban, amikor legtöbben még csak vágytak telefonra, 
a csömöri posta vezetőjeként alkalma nyílt a telefonos el-
intéznivalók lebonyolítására. Például ha a susztert kellett 
felhívni vagy Kovács Katalin főorvos asszonnyal kellett 
egy baráti beszélgetésre időpontot egyeztetni.

Erzsébet testvér leveleiből kiderül az is, a másik ember 
számontartása nem függ távolságoktól. Mindenkiről tudni akart – so-
kat kérdez például az ő szeretett és kiskorától szívproblémákkal küzdő 
Mancikája hogylétéről –, de számára is sokat jelentett, ha lelki testvérei 
imádságos hátteret biztosítottak egy-egy nehezebb helyzetben vagy 

Gubek Mária Túrmezei Erzsébet 
megőrzött leveleivel 2012-ben
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egy-egy fontos döntés előtt. A levelekben sok népfőiskolás, diakonissza 
vagy evangélikus testvér neve szerepel. Erzsébet testvér szívébe sok 
ember belefért. Így az a Márikaként emlegetett csömöri gyülekezeti 
tag is (lánykori nevén Gerlei Mária, később Szlaukó Ferencné), aki 
Gubek Máriához hasonlóan ugyan sosem volt hivatalosan népfőis-
kolás, de a kezdetektől fogva eljárt a találkozókra, konferenciákra.

Ez a levélválogatás is tükrözi: Túrmezei Erzsébet „Krisztus-hordo-
zó” volt. Mindent Megváltója kezébe tett le, ezért nem olvashatunk 
tőle soha sehol senkiről egy rossz szót sem. Pedig bőven lett volna 
oka panaszra. De ő még a legnehezebb időszakban is inkább másokat 
vigasztalt, bátorított, imádságra buzdított.

Boda Zsuzsa

Kedves Mancikám és Zsuzsikám!

Bizony szomorúság volt, amikor helyettetek csak levél érkezett. Na-
gyon imádkoztunk érte, hogy még eljöhessetek, ha késve is, de úgy 
látszik, az Úr ezt az évet várakozási évnek szánja életetekben. Helye-
teket nem hagyta üresen, hanem betöltötte négy nagytarcsai lánnyal, 
akik viszont nem jelentkeztek előre, csak felpakolódtak és eljöttek. 
Először egy, aztán még három. Mikor az első megjött, azt gondoltam 
hirtelen, hogy közületek valamelyik. Velük 16 tagú lett a család s egy 
kaskantyúi megkésett leánnyal 17.

Együtt ünnepeltük meg karácsonyt, vártuk be az újesztendőt. S 
most már mindegyikünknek nagyon gyorsan telnek a napok, nem úgy, 
mint a legelején, amikor még minden szokatlan volt. Hiszen most már 
összemelegedtünk, s Isten Lelke azon munkálkodik, hogy igazán test-
vérek legyenek a népfőiskolások. Tettünk már kedves kirándulásokat. 
Első vidéki utunk alighanem Tarcsára vezet, oda kaptunk meghívást.

Sokat gondoltam Rátok is, Mancikám. Szerettem volna hamarabb 
válaszolni leveletekre, de ünnepek előtt nagyon el voltam foglalva, 
nemigen jutottam a levélíráshoz. Természetesen szeretettel látunk, 
csak gyertek el látogatóba, amikor tudtok. Legalább megismeritek 
a mostani népfőiskolásokat. Hírből már ők is ismernek benneteket, 
hiszen sokat emlegettünk, amikor nem jöttetek.
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(…)
Az Úr áldjon meg benneteket ebben az új esztendőben! Biztasson 

benneteket az ígéret: „Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked 
szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd 
Ő teljesíti.”

Imádkozva gondol rátok és meleg szeretetettel köszönt
Erzsébet testvér

Pesthidegkút, 1948. január 5. 

Zsolt 100,1
Édes Mancikám!
Kérlek, bocsáss meg, hogy ilyen későn köszönöm meg a ké-
peket, bélyegeket, és válaszolok kedves hosszú leveledre. Úgy 
szaladnak a napok! Közben vidéki szolgálataim is voltak. Most 
itt készülünk gyermek-szeretetvendégségre, evangélizációra. 
(Novemberben Ipolyszögön is lesz!)

Örültem a kedves képeknek. Sajnálom, hogy éppen a 19-iek 
nem sikerültek, amikor többen voltunk. A meglevők mind jók 
lettek, csak az nem, amelyiken hárman vagyunk és szemben 
állunk. Talán épp mondtam valamit abban a percben, s mint-
ha a szemem is csukva lenne. Ahol egymásra nézünk, sokkal 
jobb. A gyülekezeti ház melletti képekből még 2-2 db-ot légy 
szíves küldeni. 

(…)
Az Úr adjon Neked is sok erőt, Mancikám, a sok munká-

hoz, és sok bölcsességet, hiszen arra is nagy szükséged van a 
megnövekedett felelősség mellett. Ha Rá bízol mindent, az Úr 
eligazítja utadat, és minden javadra lesz.

Vajon sikerült-e eljutnotok a nagytarcsai konferenciára? 
És a fótira készültök-e? Milyen kegyelem, hogy megint van-
nak konferenciák! Így jövőre egy konferenciával kapcsolatban 
jobban tudunk találkozót tartani a távolabbiakat is bevonva.

Az Úr áldjon Benneteket, édes Mancikám! 
Erzsébet néni

Bgyarmat, 1956. október 8-án

Nagytarcsa, 1956. augusztus 19. és 20.
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Zsolt 100,2
Édes Mancikám!
Milyen gyorsan szaladnak a napok: már két hete, hogy együtt voltunk! 

(...)
Örömmel gondolok vissza az együtt töltött kis időre. Azóta meg-

kaptam a német Útmutatót. Idén az eddigitől eltérően fedőlapján egy 
kerek pecsét van: a győzelmes húsvéti bárányt ábrázolja, körülötte 
latinul ez a felírás: „A mi Bárányunk győzött. Őt kövessük!” A fedő-
lap belsején magyarázat van, s abban ez a mondat: „A keresztyének 
mindennap elölről kezdhetik Urukat követni és érette élni.” Beszél-
getésünkre gondolva ez jut eszembe. Mancikám, mindennap elölről! 
Kezdd minden nap elölről Jézus Krisztus követését! Ő maga segítsen 
ebben kegyelmével!

Imádkozva gondol Rád és meleg szeretettel csókol:
Erzsébet néni

Bgyarnat, 1957. január 19-én

JerSir 3,22–25
Édes Mancikám!
Köszönöm kedves lemondó leveledet. Majd csak elhozza az Úr megint 
azt az időt, amikor Gyarmaton találkozhatunk. Remélem, szíved már 
nem rosszalkodik, csak átmeneti dolog volt. S remélem, ha nem is 
Gyarmaton, de Fóton találkozunk a hitmélyítő konferencián, ame-
lyikkel kapcsolatosan most találkozónkat is tartjuk. Programja sok 
jót ígér. Hiszem, Isten mindnyájunk számára meg fogja áldani.

(…)
Búcsúzom, édes Mancikám, de abban a reményben teszem, hogy 

ezt a levélben kezdett beszélgetést élőszóban folytatjuk nemsokára. 
Addig is imádkozva gondol Rád és meleg szeretettel csókol

Erzsébet néni
Bgy. 1957. július 24-én 
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Fil 4,19
Édes Mancikám!
Nagyon köszönöm én is a tegnap érkezett 
váratlan meglepetést! Mivel Lenke néninek (?) 
sajnos szűk volt az a vászonkosztüm, nekem 
pedig pontosan jó lett, én lettem a tulajdono-
sa. (S azt is elárulom, hogy éppen egy ilyen, 
a nyári blúzokhoz alkalmas szoknya vételén 
törtem a fejem. Már kerestem az üzletben 
is, de nem találtam alkalmasat. Most ez a 
kérdés ilyen váratlanul megoldódott! „Van 
jó Atyánk, nincsen gondunk, este-reggel 
hálát mondunk.”) Köszönöm szeretetedet, 
Mancikám! Köszönöm a kapott könyvet is.

Sajnálom, hogy a fl anelképes csomag 
hiába utazgatott. Ili néni nem értette meg 
jól az üzenetet, úgy látszik. Ezt azonnal láttam a csomag vétele után 
írt leveléből is, siettem is rá válaszolni, mert nálunk most vasárnap a 
gyermek-szeretetvendégség miatt feltétlenül szükség volt a képekre. 
Most már ezen is túl vagyunk. Hála az Úrnak, kedves alkalom volt és 
elég sokan együtt voltak a gyerekek.

Az Úr áldása és kegyelme legyen Veled, szeretteiddel és minden 
csömöri kedves testvérrel, ismerőssel.

Márikával, Zsuzsi és Mári nénivel együtt sokszor csókol meleg 
szeretettel

Erzsébet néni
Bgyarmat, 1962. május 15-én 

Édes Mancikám!
Sajnálom, hogy nem tudtunk ma se beszélni. Tegnap Terényben vol-
tam szeretetházunk új vezetőjével gyűjteni az otthon részére. S ma se 
kellett bemenni, mert festik az irodát. No de püspök úr1 megmondta, 

 1 Szabó József balassagyarmati lelkész (1948–1978), a Dunáninneni Evangélikus 
Egyházkerület püspöke (1948–1952).
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hogy a kért dolog már el van intézve. Még vasárnap a postára került 
ajánlottan Lenke néni munkakönyve, pontosan olyan bejegyzéssel, 
ahogyan írtad és ő már előzőleg tőlem is kérte.

A könyvek meg is érkeztek, hálásan köszönjük őket. A most kapott 
könyvet már egyetemista koromban olvastam, a kötelező olvasmányok 
között szerepelt és akkor is nagyon tetszett. 

Köszönjük az új jegyzéket: kijelöltem, mit kérünk, illetve püspök úr 
is a maga részéről és én is a magam részéről. Az általam megjelöltek 
magyar könyvek, természetesen szívesen elállok tőlük, ha Ti szeret-
nétek ezeket megrendelni.

Úgy képzeltem, hogy a szabadság alatt rengeteg időm lesz az írásra. 
Akkor készültem Neked is írni a találkozó képeivel kapcsolatban. De 
bizony elmaradt. Nagyon köszönöm az eddig kapottakat. Kb. elég is 
arra, hogy a közös levelekben is körözzek egyet-egyet. Sőt, útközben 
adtam is már belőle itt-ott. Talán legjobb lesz közölnöm a jelenvoltak 
címét, s akkor egyet-egyet küldhetsz nekik abból a felvételből, amelyi-
ken az illető a legjobb. Etelka néninek és a péteri Erzsónak én küldök 
még. (Emma n. és Kornélia t. részére küldheted Lenke nénihez, sőt 
Emma néni Pethőékét is át tudja adni a templomban.)

Kurucz Anna, Mogyoród, Csizmadia Istvánné, Bp. XV. Rá-
kospalota. (Neki küldheted Kati és a velük levő két kislány részére 
is, ha ők is kértek.)

(…)
Sopronban nagyon jó és szép volt, az Úr gyönyörű időt adott. 

Csak ne repült volna el olyan hamar!
Gondolom, Te is élvezted a szép aggteleki kirándulást. Számom-

ra is felejthetetlen élmény az a barlang. Most biztosan sokkal szebb 
és többet látni belőle. De Ti nem énekeltétek el a „csillagvizsgáló 
torony” tövében, amit mi akkor az ózdi evang. ifj úsággal elénekel-
tünk: „Nagy vagy Te, Isten!”

Az Úr áldjon és oltalmazzon, édes Mancikám! Imádkozva 
gondol Rátok, még egyszer köszöni minden szeretetedet és 
Mári néniékkel, Márikáékkal együtt sokszor csókol

Erzsébet néni
Bgyarmat, 1962. okt. 16-án 

1962. szeptember 9. Balról a 
harmadik Túrmezei Erzsébet
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Édes Mancikám!
Bocsáss meg, kérlek, hogy ilyen késve köszönöm meg a küldött kedves 
könyveket. Köszönöm bennük szereteted újabb jelét, és külön köszö-
nöm a tegnap érkezett kedves húsvéti üdvözletet.

Hadd küldjem most már én is viszonzásul ezt a legutolsó és csak 
gépelt formában létező verseskönyvet. Fogadd szeretettel!

Az Úr adjon Neked és szeretteidnek, Márikáéknak is nagyon ál-
dott nagyhetet, nagypénteket és húsvétot! Ragyogtassa fel előttetek 
a kereszt és a nyitott sír titkát!

Régen hallottam már hangodat. Igaz, most délelőtt is megszakí-
tásokkal vagyok csak bent, mert közben konfi rmandus óra van, s az 
alatt más munkát keresek. Nem nehéz találni.

Isten kegyelméből jól vagyunk az otthonban is. 
(…)
A tavaszi szünetben itt van Pestről egy kis keresztfi am, hogy konfi rmá-

ciója előtt tudjak egy kicsit foglalkozni vele. Nem tudom, eljutok-e aztán 
a konfi rmációjára is, mert ütközik az ittenivel. De talán azért sikerül.

Az Úr áldása legyen mindnyájatokkal, édes Mancikám! Imádkozva 
gondolok Rátok, és meleg szeretettel csókol mindnyájatokat

Erzsébet néni
Bgyarmat, 1963. április 9-én 

Édes Mancikám!
Bizonyosan valami céllal küldted a postán érkezett 100 Ft-ot. Köszö-
nettel megkaptam és várom jelentkezésedet.

Újból megköszönöm a telefonban már futólag megköszönt kedves 
fényképeket is és húsvéti üdvözletedet.

Mivel még mindig a húsvéti örömidőben élünk, szeretettel kívánok 
Neked és mindnyájatoknak a hétköznapokat is beragyogó igazi húsvéti 
örömöt az élő Jézussal való boldog közösségben!

(…)
Mi jól vagyunk Isten kegyelméből. Bakonycsernyéről van most egy 

kislányunk. Igazán kislány még, most lesz 15 éves. Imádkozzál, hogy ne 
legyen hiába életében az itt töltött idő. Most még nagyon vonja a világ.
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Remélem, Ti is jól vagytok, édes Mancikám.
A 116. zsoltár 1–2. versével köszönt és sokszor csókol Benneteket 

meleg szeretettel
Erzsébet néni

Bp. 1964. május 3-án

Édes Mancikám!
Amikor felhívtál és megbeszéltük, mikor lenne legjobb eljönnöd, 
nem jutott eszembe nov. 7. Arra gondoltam csak, hogy szerdán nincs 
bibliaóra, amire készülni kell.

Mivel nov. 7-én természetesen nem kell az irodába bemennem, az 
lenne a legeslegjobb, ha akkor jöhetnél. Meg tudod még így változtatni 
a programodat? Légy szíves ez esetben még felhívni (holnap, pénteken 
bent leszek), vagy megtáviratozni: hétfőn 9-kor vagy 10-kor érkezem. 
Örömmel és szeretettel várlak.

A buszok aznap ünnepiesen közlekednek. A 6:35-ös gyorsjárat 
mindennap jár, de van egy kb. egy órával későbbi ünnepi járat is. Az 
10 óra felé ér ide, s ünnepen 7 óra 5-kor indul vissza este az utolsó 
busz. A jegyet jó előre megváltani.

Urunk áldása, kegyelme legyen Veled addig is! Imádkozva gon-
dol Rátok, Márikával együtt sokszor csókol a visz.látásig meleg 
szeretettel

Erzsébet néni
Bgy. 1966. november 3-án

Édes Mancikám!
Biztosan elképzelni se tudod, mi lehet hallgatásom 
oka. De mielőtt rátérnék, legelőször is szeretném 
megköszönni a küldött verses könyveket… (velük 
valóban megoldódott a probléma…), kedves hosszú 
leveledet, a jól sikerült fényképeket és a kedves név-
napi megemlékezést, jókívánságokat.

Kedves leveledet örömmel olvastam, hiszen rajta 
keresztül beleláttam szívedbe s láttam ott az Úr 

Balassagyarmat, 1966. november 7. 
A levélben említett fénykép
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munkáját. Látogatásodra, az együtt töl-
tött verőfényes napra is örömmel gon-
dolok vissza.

Ha röviden, egy lapon akartam vol-
na válaszolni, már rég kezedben lenne a 
válasz. De mivel levelet készültem írni, s 
annyi minden összetorlódott, egyik nap-
ról a másikra maradt a levélírás. 24-e óta 
pedig úton vagyok: Nagykanizsán túl Iha-
rosberényben volt tegnap szolgálatom, s 
menet rokonokat ejtettem útba. Most is 
vonaton írom levelem. Holnap reggel érek 
haza, néhány délutáni, esti órát még Bp-
en is töltök. Lehet, közben kerestél is telefonon. Ennyiből jobb lett 
volna már menet írnom.

A jól sikerült képek kedves emlékei bgy-i látogatásodnak. A nénik 
is örültek a róluk készülteknek. Kérnék abból még egyet, amelyiken 
Te vagy Manyi nénivel, s abból néhányat, amelyiken egyedül ülök a 
padon. Előre is köszönöm.

S még egyszer köszönöm a könyveket, az elküldésükben megnyil-
vánult szereteted és önzetlen lemondás mindkettőtök részéről. Igyek-
szem a kérésnek eleget tenni, s már most mellékelek is két új verset. 
Fogadjátok szeretettel.

Urunk áldása, kegyelme legyen Veled, édes Mancikám! Áldott, 
kegyelemteli ádventot kíván, Zak 9,9 versével köszönt és sokszor 
csókol meleg szeretettel

Erzsébet néni
Vonaton, 1966. november 28-án

Édes Mancikám! Édes Márikám!
Nagyon köszönöm mindkettőtöknek a sok szép bélyeget. Ilyen tarka 
lepkeszárnyakon biztosan gyorsabban repülnek a levelek.

Örülök, hogy a nagy munkában már akkorát haladtatok, Manci-
kám, és hogy az Úr megadta hozzá az erőt, segítséget. Nem kétlem én, 
hogy nagy szükség van arra az új házra, csak azt szeretném, ha nem 
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betegednél bele ebbe az új építkezésbe. Hát annyira nem lehet 
munkaerőt kapni, hogy a Te munkád és kedves szüleid munkája 
nélkül el se készülne? Persze én ezt messziről nem tudhatom.

Ha az Úr akarja és élünk, most készülök újra Kistarcsára, 
Piliscsabára menet. Szombat este leszek ott és valószínűleg 
vasárnap de. is.

Holnap 11–12-ig bent leszek az irodában. Örülnék, ha fel 
tudnál hívni, Mancikám.

(…)
Ismételten sok áldást, erőt kíván és sokszor csókol mind-

kettőtöket a viszontlátásig szeretettel:
Erzsébet néni

Bgy. 1969. április 29-én 

Édes Mancikám!
Írnom sem kell, mennyire megörültem, amikor meghallottam ma 
hangodat. S nagyon örültem az első hírnek is, de annak, hogy beteg 
vagy, annál kevésbé. Szeretettel kívánok mielőbbi gyógyulást, s sze-
retném remélni, hogy sikerül megoldást találnotok, és otthon tudsz 
maradni. Hiszen a bejárás nemcsak számodra veszélyes, hanem a 
munkatársaid és az ügyfelek számára is. Imádkozom, hogy adjon az 
Úr jó megoldást és tegye áldott idővé betegséged idejét is!

Feltétlenül írasd fel a Morgalin nevű gyógyszert, mert most hallot-
tam püspök úréktól,2 hogy a mostani infl uenzának ez a csodaszere!

Hálásan köszönök Neked is, kedves szüleidnek is minden szerető gon-
doskodást! Örömmel gondolok vissza az együtt töltött kedves napokra, 
s imádkozom, hogy teremjen gyümölcsöt az elvetett mag a szívekben!

Ragyogja be életetek útját az a „minden”, meg a többi ilyen „min-
den”! Pl. Róm 8,32 és a mai áhítatunk igéje: 5Móz 28,11. Ezekkel 
köszöntelek.

Imádkozva gondol Rátok sok csókkal, meleg üdvözlettel, nagy 
szeretettel:

Erzsébet néni
Bgy. 1970. február 17-én

 2 Lásd 1. lábjegyzet.

Csömör, 1969
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Édes Mancikám és Márikám!
Hát csak nehezen jutok én most levélíráshoz. Beszámolóra nem is 
vállalkozom, csak annyit írok meg, hogy mivel Rónay nt. úr3 is sza-
badságon van, meg otthonvezetőnk is hazautazott két hétre, s ezért 
a szeretetház gondjai is rám hárultak erre az időre, egyelőre semmi 
sem lett nagy levélírási terveimből, szegény fi nn könyvem meg hiába 
várja, hogy a kezembe vegyem.

(…)
Viszont tart a probléma: az állandó, jó segítség hiánya. Ezért na-

gyon kérem imádságaitokat!
A. M.-tól4 tegnap kaptam kedves levelet. Készítgetik a kinti útiter-

veket. Itthon annyira betemet a sok feladat, hogy rá se érek gondolni 
a nagy útra. Mintha nem is lenne igaz! – Nehezen alakul az is, hogy 
merre és hogyan induljak útnak. Lehet, hogy Leningrádig repülök, 
mégpedig odafelé. Ha e mellett döntök, akkor jövő kedd-szerdán kell 
Bpesten elintéznem ezeket az ügyeket.

A mai EvÉletből tudom a hírt, hogy a verseskönyv megjelent. Vi-
szont éppen iratterjesztési szünet van aug. 15-ig, s addig csak kész-
pénzzel lehet vásárolni. Nagy kérésem lenne, Mancikám: be tudnál 
menni egyik nap 45 példányért és fel tudnád adni nekünk? (Persze 
mást is küldhetsz, pl. Pityut, ha ráér.) Ha igen, nyomban postára 
adjuk a 45 kötet árát. Légy szíves, hívj fel holnap, pénteken, 10–11-ig. 
Előre is köszönöm!

Sietek befejezni levelem, hogy odaérjen holnapra.
Remélem, az egészséggel nincsen baj!
Urunk áldása, oltalma legyen veletek!
Zsid 13,8 versével köszönt Benneteket sok csókkal, meleg üdvöz-

lettel, nagy szeretettel
Erzsébet néni

Bgy. 1970. július 16-án 

 3 Rónay Zoltán balassagyarmati lelkész.
 4 Anna-Maija Raittila fi nn evangélikus költőnő.

Mancika a kertjében
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Kedves Mancikám és Márikám!
Ma este érkeztünk haza Anna-Maijával gyönyörű hosszú utunkról, 
megpróbálok hát legalább röviden egy kis beszámolót adni, bár igen las-
san megy a gépelés, mert egészen máshol vannak ezen a gépen a betűk.

19-én érkeztem, s már 21-én reggel indultunk repülőn Lappföld-
re. Ragyogó idő volt, gyönyörű volt az út. Rovaniemiig repültünk, 
Rovaniemi Lappföld kapuja. Onnét több órás (5 órás) autóbuszút 
után megszálltunk Saariselki turistaházának egyik faházikójában, 
másnap onnét tettünk a tundrákra kirándulást (6 órásat). Ismerkedés 
volt ez a zuzmófajtákkal és a rénszarvasokkal. Este értünk jött autón 
Ivalo lelkésze, s a vasárnapot ott töltöttük. Hétfőn Inariba mentünk 
autón. Gyülekezetileg Ivalóhoz tartozik, de külön fi atal missziói lel-
késze van. Az Inari-tavon, Suomi legnagyobb taván motorcsónakon 
mentünk aztán a lappok hajdani áldozati szigetére, az Ukonsaarira 
s a gyülekezet két temetőszigetére. (Régen a medvék, farkasok miatt 
csak szigetekre lehetett temetni.)

Látom már, hogy ilyen részletes beszámolóra nem vállalkozhatom, 
nem érek a végére. Kedves napokat töltöttünk a svéd határon, a Tornio 
folyó partján, Ylitornioban. Onnét csodálatos hegycsúcsokra tettünk 
kirándulásokat és Pajalába, Laestadius régi parókiájába és sírjához. 
Szép volt a szombat este egy ifj úsági táborhelyen. Vasárnap A. M. 
unokaöccse esküvőjén vettünk részt Rovaniemiben. Másnap Ouluba 
látogattunk el. Aztán Pyhäjoki, Kalajoki, Haapavesi következtek. 
Hangulatos esték parókiákon, tengerparti nyaraló-házikóban: ro-
pognak a kandallóban a fahasábok és gyertyafény mellett üldögélünk, 
közben sül a parázson vacsorára a sziika vagy a lazac… A tengerparton 
az egyik este még az északi fény is megmutatkozott. Halvány nyári 
változatban, de mégis. Volt néhány kedves magyar esténk is: közösen 
olvastunk A. M.-val fi nnül-magyarul verseket.

Nagyon szép napok voltak, de hazaérni is jó volt, hiszen itt várt 
nagy örömre a közben összegyűlt hazai posta friss hazai hírekkel. 
Jártomban-keltemben úgyis annyit gondolok haza…

Túrmezei Erzsébet 
és Anna Maija Raittila
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*
Csakugyan összegyűlt két hét alatt szépen a postám, közte a Te kedves 
leveled és két szép lapod is, Mancikám. Nagyon köszönöm mindegyi-
ket. Igen, nagyon jó a távolban hazulról postát, híreket kapni. Persze 
főleg jókat. S amit egészségedről írtál, az nem valami megnyugtató. 
Imádkozva gondolok Rád, szeretettel kívánok javulást, s azt, hogy 
szabadságodat jól ki tudd használni pihenésre. – Ha láttál a gép lép-
csőjén, akkor biztosan láttad, hogy még búcsút is intettem.

Hazaérkezésem pontos idejét majd megírom, most még csak azt 
tudom, hogy innét 17-én indulok.

Ragyogó vasárnap van. Itt ma volt a konfi rmáció. Nagyon örülök 
a csömöri híreknek. Szeretettel köszöntöm nt. úrékat, Péteréket, 
Ágiékat,5 Arit – az egész kedves gyülekezetet!

Sok csókkal, üdvözlettel, nagy szeretettel
Erzsébet néni

Tapiola, 1970. szeptember 5–6. 

Zsolt 29,11
Édes Mancikám!
Ha Isten akarja és élünk, pénteken 16.12-kor érkezem Hozzátok.

De valamit elfelejtettem megkérdezni: van-e a gyülekezetben vagy 
valamelyikteknek magnó, illetve lemezjátszó. Mert akkor esetleg meg 
lehetne szólaltatni valamelyik este a fi nn beat-istentisztelet néhány 
énekét. Kicsit későn kérdezem, de talán fel tudsz még 
hívni holnap 11–12 között, és megmondod.

(…)
Mindnyájatoknak sok csókot, üdvözletet küld a kö-

zeli viszontlátásig meleg szeretettel
Erzsébet néni

Bgyarmat, 1971. február 24-én

 5 Solymár Péter és testvére, Ágnes (Baranyay Kálmánné), aki Csömörön kántori 
szolgálatot végzett.
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Édes Mancikám!
Ma egy hete még együtt voltunk Nálatok. Örömmel gondolok vissza 
azokra a kedves napokra, s most itthonról még egyszer megköszönöm 
Neked és kedves Szüleidnek a meleg vendégszeretetet.

Isten kegyelméből jól érkeztem haza, s persze gyorsan telnek itthon 
is a napok. A köhögés már elmúlt, de a tél itt is tart még keményen. 
Pedig közeledünk március derekához. 

Mához két hétre megint nem leszek már itthon. Ózdon leszek 
akkor. Ugy-e, gondoltok hordozó imádsággal ottani szolgálatomra 
is? Köszönöm!

Végre kaptam János bátyámtól levelet. Nem hiába aggódtam ér-
tük: kb. 100 km-re laknak a földrengés központjától. Hajnalban ő is 
felébredt a dübörgésre, recsegésre, de mire megállapította, hogy ez 
földrengés lehet, már el is múlt, s csak reggel hallotta aztán Zolitól, 
micsoda pusztítást okozott a földrengés ott, ahol a középpontja volt. 
Utórezgéseket azóta is gyakran észlelnek.

Sok szép élménye közül különösen egyet említ, egy nagy összejöve-
telt 6000 résztvevővel. (4000 már nem fért be.) Az igehirdetőt Isten a 
gyógyítás ajándékával is megáldotta, s bátyám is szemtanúja lehetett 
sok csodálatos gyógyulásnak.

Márc. végén várjuk haza. Megkérdeztem most, Bpesten át érkezik-e, 
mert akkor szívesen elébe mennék akár csak néhány szóra is. (Kifelé 
Hegyeshalomnak ment, nem Bpesten át, hanem közvetlenül Gércéről. 
Gondolom, most is így lesz, de azért megkérdeztem.)

Meleg szeretettel köszöntöm minden kedves munkatársadat!
Sok csókkal, meleg üdvözlettel, nagy szeretettel

Erzsébet néni
Bgyarmat, 1971. március 6-án

Édes Mancikám!
Örömmel gondolok vissza az együtt töltött kedves napra. A vadász-
kiállítás élményén túl nagyon jó volt együtt lenni és együtt tölteni azt 
a kedves napot. De sok országot be is kalandoztunk, igaz?

Isten kegyelméből sikerült megtenni mind a két, még tervben lévő 
látogatást, találkozni a keresztfi am édesanyjával, és jól hazaérkezni 
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este. A meglátogatott néni azt üzente velem, hogy visszajön télire. Már 
autót is szereztem, amelyik elhozza, s tegnap mégis azt írta, meggon-
dolta, nem jön. Sajnálom, mert helyes néni, 
mindenki megszerette ittléte alatt.

S most jön a bomba: képzeld, rájöttem, 
hogy helikopter nélkül is megoldható! Me-
gyek pénteken az osztálytársaimmal együtt 
Sopronba, szombat este visszautazom 
Bpestre, ott alszom, és vasárnap reggel in-
dulok tovább Szarvasra, ahol csak du. lesz 
szolgálatom. Végigutazom szép hazánkat, 
de hiszem, az Úr ad erőt és megáldja mind 
a két utat.

Holnap én őrzöm 9-től az irodát, mert 
lelkészgyűlés lesz, de nem kérlek, hogy hívj 
föl, hiszen pénteken már én hívhatlak. Állapodjunk meg abban, hogy 
mindjárt 9 után próbállak hívni, amikor az Engels térre érkezem.

Isten áldjon, óvjon Mindnyájatokat addig is! Imádkozva gondol 
Rátok sok csókkal, üdvözlettel, nagy szeretettel:

Erzsébet néni
Bgyarmat, 1971. szeptember 29-én

Édes Mancikám és Márikám!
Nagyon köszönöm mindegyikteknek a kedves névnapi köszöntést, 
jókívánságokat. A szép lapokat, a kedves konfi rmációi képet!

Örömmel olvastam a nehezen várt hírt, hogy már meggyógyultál, 
édes Mancikám. Hála az Úrnak, szer. házunkba se tört be az infl u-
enza, bár városszerte sok a beteg nálunk is. 

(…)
Nekem – úgy gondolom – nem infl uenzám volt, bár közben 38 fölé 

én is eljutottam egyik este, de légcsőhurutom még most is makacsko-
dik. Igaz, hogy mitől gyógyulna szegény, amikor minden gyógyszer-
szedést abbahagytam. Ami régebben használt, a Codacisal, megártott 
a gyomromnak. S nem értem rá felmenni az egészségházba, hogy mást 
írassak. Pedig nagyon várom, hogy elmúljon, mert szer. házi ügyben fel 
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kellene menni Pestre. A próbaidős két néni nem vált be s egy nénikénk 
meghalt, így 3 üres helyünk van. Újra gondoljatok imádságotokban 
erre az ügyünkre. – Egyébként dec. 5-én ünnepeljük szer. házunk 
40 éves jubileumát.

Szeretném remélni, hogy jövő héten feljutok. Akkor majd felhívlak, 
Mancikám. Szeretnék Kistarcsára is kimenni.

Szeretettel mellékelek mindkettőtök számára egy-egy képet a ta-
lálkozóról. Ez Taisto6 felvétele, az enyém persze gyengébb és kisebb 
alakú. De ebből A. M. a nekem dedikált példányon kívül csak ezt a 
kettőt küldte, máshova csak az enyémből jut. Készen vannak azok is, 
csak időm nem volt szétküldeni. (Egyik ok, hogy éppen Ti kapjátok a 
nagy képeket, hogy a kicsiken Neked, Márikám, csak a fél arcod látszik. 
Persze biztosan nagyon örültek volna ezeknek a képeknek a tarcsaiak 
is, mert ők meg nagyon jók ezen a képen mind a hárman. De hiába, 
kettőből öt nem telik.)

Isten áldjon, óvjon Benneteket! Szeretettel kívánok mindnyája-
toknak nagyon áldott ádventot! És jó egészséget az egész családnak!

Imádkozva gondol Rátok és sok csókot, meleg üdvözletet küld (a 
munkatársaknak is!) nagy szeretettel

Erzsébet néni
Bgy. 1971. november 26-án
U. i. Biztosan tudjátok, hogy Túróczy püspök urat ma du. temették 
Győrött.

Édes Mancikám és Márikám!
Nagyon köszönöm Mindkettőtöknek a gyönyörű virágos bélyegeket! 
Mennyi örömöt szerezhetek velük éppen a karácsonyi levelezésnél! 
Köszönöm szereteteteket!

Szeretném remélni, hogy levelem mindkettőtöket jobb egészségben 
talál már. Szeretettel kívánok mielőbbi gyógyulást mindkettőtöknek!

(…)
Vasárnap ünnepi istentiszteletben emlékeztünk meg kis szere-

tetházunk 40 éves jubileumáról. Ebből a 40-ből 20-at már én is itt 

 6 Anna-Maija Raittila fi nn evangélikus költőnő férje.

Erzsébet testvér igéslapokat is 
rendszeresen küldött
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töltöttem! Így futnak az évek! Ahogy a 25 éves jubileum versében 
írtam:

Fogynak az évek… futnak, sietnek.
A kacagásnak és a könnyeknek
és a tetteknek és a jajoknak
évei… mennek, sietnek, fogynak…
25 év elfogyott, sietett.
De soha nem fogy el a szeretet!”
Hiszen tudjátok, ez a mondás van a szeretetházunk tábláján a kapu 

mellett… éppen az ablakom mellett. Hányszor hallom nyáron, hogy 
gyerekek, felnőttek hangosan is elolvassák.

(…)
Gyorsan beteszek még mindegyikteknek egy énekszöveget. Mohá-

cson énekelgettük már. Nagyon szeretem a refrénjét, sokszor eszembe 
jut és mondogatom, vagy dúdolgatom magamban: Add a Te békéd 
erejét, fényét életemhez minden nap! Milyen jó, hogy Ő adja is! Csak 
el kell fogadnunk!

Áldott ádventot kíván mindnyájatoknak, imádkozva gondol Rátok, 
ismételten köszöni a szép bélyegeket és szeretteiteknek, munkatársaid-
nak, édes Mancikám és mindkettőtöknek sok csókot, meleg üdvözletet 
küld nagy szeretettel

Erzsébet néni
Bgyarmat, 1971. dec. 7-én

Édes Mancikám és Márikám!
Nagyon köszönöm mind a két kedves család karácsonyi üdvözletét és 
imételten köszönöm a mai hívást.

Köszöntésül szeretettel küldöm Nektek a mellékelt, frissiben for-
dított karácsonyi éneket. Énekeljétek el otthon karácsonykor, hiszen 
a dallama ismerős!

S szeretettel küldöm a két Bibliát. Azért nem írok most beléjük, mert 
Ti döntsétek el, melyikre melyikteknek van szüksége. Az egyik, a nagy 
alakú, otthoni használatra alkalmas, a másik kisebb alakjával inkább arra, 
hogy magatokkal vihessétek. Majd aztán írok mindegyikbe, ha találko-
zunk. Fogadjátok szeretettel és használjátok sok áldással mind a kettőt!
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Most búcsúzom is, hogy – ha már az indításról ma le is késtem – 
legalább fel tudjam ma adni a kis csomagot.

Ismételten áldott, boldog karácsonyt kíván mindnyájatoknak, sze-
retteiteknek, munkatársaidnak, édes Mancikám, és sok-sok csókot, 
meleg üdvözletet küld nagy szeretettel:

Erzsébet néni
Bgyarmat, 1971. december 23-án

Édes Mancikám!
Nagyon köszönjük a két füzetet és kedves leveledet. Sajnálom én is, 
hogy nem tudtunk beszélni. Hamarosan megérkeztem, de akkor már 
megtörtént a beszélgetés.

Elszomorít újabb megbetegedésed, édes Mancikám, s az, hogy 
most sem tudod kifeküdni a bajt! Pedig még újságközlemény is fi -
gyelmeztet az infl uenzával kapcsolatban, hogy a lázas beteg maradjon 
otthon, hogy elkerülje a szövődményeket, s mást se fertőzzön. Csak a 
postásokra ne vonatkoznék ez?! Hiszen ott annyi ember megfordul, 
és – saját életveszélyeteken kívül – még terjesztitek is a ragályt!!! Be 
kell zárni azt a csömöri postát!!! Hát csak akkor adnak valakit, ha 
már összeestek, ha meghal valaki?! Ennyire nem szabad az életünkkel 
játszani, hiszen nem a magunkéi vagyunk! Lenne erélyesebb az or-
vosotok, és lépne fel ő az ügyetekben, tiltakoznék a postánál az ilyen 
eljárás ellen, tenne feljelentést!…

Úgy-e megbocsátod, ha mindezt ilyen keményen írom, de az aggo-
dalom és a méltó felháborodás késztet rá.

Imádkozom megoldásért, gyógyulásotokért, szeretettel kívánok 
Neked is, Áginak is mielőbbi javulást, gyógyulást!

S szeretettel küldök köszöntésül néhány írást. Egyik példány min-
denből Márikáé, akit Veled együtt sokszor csókolok.

A „Jézus-év” úgy kezdődött, hogy rögtön az éjféli istentisztelet után 
orvosért kellett telefonálni, mert Fábián Bözsike, aki nálunk akarta 
bevárni az éjféli istentiszteletet, nagyon rosszul lett, epebántalmai stb. 
voltak. Másnap délutánig itt feküdt az én szobámban, akkor vitték el 
autón, még mindig nagyon gyenge.

Aztán 4-én Galgagyörk és Püspökhatvan közt a tükörsima, jeges és 
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nem homokozott úton perdült velünk egyet a kisbuszunk, és lefeküdt 
velünk az árokba. Ott voltak Isten angyalai is: én voltam az egyetlen 
sérült, de én is csak a fejemet ütöttem bele az autó falába. Jókora 
púp keletkezett nyomban a halántékom fölött, másnapra pedig szép 
monoklit kaptam a szemem köré. Isten kegyelméből nem lett semmi 
komoly baj, még a kocsival is tovább tudtunk jönni, amikor markos 
segítséggel sikerült talpra állítani.

(…)
S imént kapta meg Zsófi a testvérünk húga 

halálhírét. Holnap indul a temetésre.
Közben a te betegséged híre…
„Jézus-év?”
De nem ilyenkor érezzük-e leginkább szüksé-

gét szeretetének, segítségének, erejének, vigasz-
talásának?! Annyira rászorulunk!

Búcsúzom most, édes Mancikám!
Szeretettel kívánok ismételten javulást, és 

mindnyájatoknak sok áldást.
Szeretteiteket, kedves munkatársaidat melegen 

köszöntve, imádkozva gondol nagy szeretettel
Erzsébet néni

Bgyarmat, 1973. január 12-én

Édes Mancikám!
Zsófi a testvérünknek a felülvizsgáló orvos sürgős fogyást javasolt, 
Szűcs Tilda néni pedig ehhez a mellékelt papírkán felsoroltakból 
készített gyógyteát javasolta. (Sajnos nehezen olvasható az írása, de 
azért talán megfejthető.)

Arra kérlek, ha volna valaki, aki Bp-en meg tudná venni ezeket, 
légy szíves megvetetni és az ár közlésével Zsófi a néninek megküldeni. 
Előre is nagyon köszönjük!

Miskolc-Nyíregyházára indulóban nem is írok most többet.
Imádkozva gondol rátok sok csókkal, üdvözlettel, meleg szeretettel

Erzsébet néni
*
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Édes Mancikám!
Még egy nagy kérés! Se Bgy-on, se a környéken nem kapunk bejárati 
ajtót. Légy szíves a bpesti Tüzép-telepeken érdeklődni. 411. sorszámú 
bejárati ajtó, ára 2059 Ft.

Ha van valahol, kérlek telefonáld meg Bgy-ra. S persze jó volna 
valahogy lekötni, vagy megrendelni. Előre is köszönjük ezt a fárado-
zásodat is!!

Sok szeretettel
Erzsébet néni

Bgy. 1973. március 22. 

Édes Mancikám!
Nagyon köszönjük sok fáradozásodat az ajtó-
ügyben. Hála Istennek, megoldódott a prob-
léma, tegnap Bpesten járt innét valaki, aki 
rábukkant, megvette és feladta. Így megvan 
a remény, hogy a jövő héten befejeződik ez a 
munka, s nem leszünk már ajtó nélkül.

Hamarosan írok bővebben, s beszámolok 
kicsit utamról is. Jó volt, szép volt, csak a mis-
kolci helyzet szomorú, mert változatlan. 

(…)
Imádkozva gondol mindnyájatokra sok-sok csókkal, üdvözlettel, 

nagy szeretettel
Erzsébet néni

Bgy. 1973. március 31.

*

Édes Mancikám!
Nagyon köszönöm a fáradságot, a teafüvek megvásárlását. De nem írta 
meg, Mancikám, hogy mibe került. Hogy el tudjam küldeni az árát. 
Bárcsak eredménye lenne a kúrának! Még egyszer nagyon köszönöm. 
És Urunk gazdag áldását kérem Mancika minden munkájára, életére.

Nagy-nagy szeretettel csókolom:
Zsófi a néni
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Édes Mancikám!
Vajon sikerült-e a júliusi kirándulás? Püspök úr kifejezte, örülne, ha 
még ő kalauzolhatna Benneteket, de ehhez bizony az volna jó, ha 
minél előbb nyélbe lehetne ütni a kirándulást, hiszen elköltözésük 
ideje közeledik. Azt is kéri, légy szíves a Madách-gyűjtemény számára 
leírni, hogyan és miért lettetek ti Madách-brigád.

Alakulnak már nálunk is a terminusok: az iktatás szept. 12-én lesz. 
Mivel azon itt volna a helyem, a műtétet talán sikerül az azt követő 
hétre megbeszélni. (Ez a megbeszélés csak aug. második felében lesz, 
így kérte Lugossy tanár úr.) Aug. elején azért már munkába áll új 
lelkészünk, csak július nehéz még – most csak ketten vagyunk Rónay 
lelkész úrral.

Ma kaptam vissza Henninger bácsitól megtalpalt cipőmet. Azt írja: 
„az ára ugyanaz, ami volt legutóbb.” Ó, ha tudná, milyen jó viszonyban 
vagyok én a számokkal!!! Kérlek, légy szíves megkérdezni telefonon. 
(120-ra emlékszem, de lehet, hogy 150, nem tudom már.) S aztán légy 
szíves megírni nekem. Ugy-e, János a keresztneve? Csak Henninger 
J-nak írja alá magát. Előre is köszönöm!!!

Remélem, nem visel meg túlságosan ez a sok vihar! Szeretettel 
kívánok Mindnyájatoknak jó egészséget és a munkához sok erőt.

(…)
Urunk áldjon, őrizzen Benneteket! A 25. zsolt. 10. versével köszönt 

Benneteket, a munkatársakat, családtagokat melegen köszönti, Téged 
Márikával együtt sokszor csókol nagy szeretettel

Erzsébet néni
Bgyarmat, 1973. július 9-én

Édes Mancikám!
Sietek megírni, hogy ezen a héten átcserélődött csütörtöki inspekcióm 
az irodában szerdára, mert a lelkészgyűlés kivételesen szerdán lesz. 
Így – ha hívsz – akkor várom hívásodat.

Imádságban Veletek vagyok az egész (farsangi) imahéten, ma is! S 
örömmel várom a közelgő viszontlátást.

Péntek éppen annak az évfordulója, amikor Luther 1522-ben el-
hagyja Wartburg várát, a választófejedelem oltalmánál magasabb 
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oltalomra bízva magát. Aznap este – NDK-beli élményeimre em-
lékezve – ehhez az eseményhez szeretnék kapcsolódni. Tudnátok 
jó diavetítőt szerezni? S alkalmas lenne ott, a teremben a vetítés? 
Mert akkor, ha mást nem is, de a wartburgi diákat elvinném, s ez is 
élénkítené és rögzítené az elmondottakat. (Saját gépemet ezért nem 
volna értelme elcipelni.) Erre talán kapok is Tőled szerdán választ.

Imádkozva gondol Rátok – mindenkinek sok csókot, üdvözletet 
küldve és Téged, Márikát, Lenke t-t Zs. testvérrel együtt külön is 
sokszor csókol meleg szeretettel a viszontlátásig

Erzsébet néni
Bgy. 1974. február 25-én

Édes Mancikám és Márikám!
Legelőször is még egyszer megköszönöm Nektek és szeretteitek-
nek az ottlétem alatt kapott sok szeretetet, gondoskodást! Olyan 
jó volt arra a néhány napra ismét közöttetek lenni! Hálásan 
gondolok vissza a szolgálati alkalmakra, a sok kedves, fi gyelő 
arcra… Hiszen az Úr végzi tovább munkáját a szívekben ígérete 
szerint, hogy „beszéde nem tér vissza hozzá üresen”.

Az Ő kegyelméből jól hazaértem, s itthon „viszonylag” egész-
ségben találtam szeretetházi családomat. 

(…)
Anna-M. végre írt nagyon kedvesen. Csakugyan jönnek má-

jusban és június közepéig maradnak. Hívólevele is megjött, de 
először megpróbálok turista-útlevélhez valutát igényelni, mert 
jobb lenne így menni. Csak ha a valutakérést elutasítják, akkor 
adom be a hívólevéllel az útlevélkérést. Idő van még. 

Különösen a verseskönyv visszhangjáról írt A. M. nagyon ked-
ves dolgokat. „Sokfelé ment mindegyre tovább a versesköteted! 

Az üdítő, bátorító üzeneted! Annyi beszélnivalóm lenne erről!” Aztán 
csak egy-két friss esetet írt le. Múlt hétfőn pl. betoppant hozzá egy 
volt fogoly – most munkás egy közeli gyárban –: látta A harmadik 
egy sorát. Levélben kapta, s kérdezte, honnan való a vers. Kapott A. 
M.-tól egy kötetet. „Hogy örült neki!”

A Galagonya-szonett 1973-ból
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Azért írtam ezt le, mert tudom, Nektek is öröm. Különben pedig 
„soli Deo gloria!”

S búcsúzom is, hiszen még annyi sürgős írnivalóm lenne.
Urunk áldjon, óvjon Benneteket!
Ef 6,24 versével köszönt kedves mindnyájatokat s szeretteiteket, 

Solymár nt. urat,7 a gyülekezetet és a kedves postai munkatársakat 
melegen köszöntve nagy szeretettel

Erzsébet néni
Bgy. 1974. március 8-án

Édes Mancikám és Márikám!
Sietek megírni, hogy Isten kegyelméből jól megérkeztem Tapiolába, 
már szombat reggel 8.55, magyar idő szerint 7.55-kor. Leningrádban 
sikerült elérni az utolsó pillanatban az éjszakai vonatot.

Egészen a mai ige: 85. zsolt. 10. szerint történt minden: mindenütt 
közel volt Isten segítsége! Köszönöm a hordozó imádságokat, meg-
hallgattattak. 1. A repülő nem késett, inkább pár perccel hamarabb 
érkezett. 2. Minden hivatalos aktusnál elég hamar sorra kerültem. 
3. Az a bácsi, aki a repülőgépről érkező csomagokat a futószalagról 
leemelte, amikor látta, hogy elkészültem a hivatalos dolgokkal, min-
den kérés nélkül, „magától” (s úgy-e, tudjuk, hogy „ez a magától, ez 
a kegyelem”) fogta két koff eromat és elindult velük a taxiállomásra, 
ott pedig elfogta nekem a legeslegelső taxit. A sofőr mellett ültem, 
tudott egy kicsit fi nnül. Vitt, vitt bennünket (még két orosz nő tartott 
ugyanarra a pu.-ra) az óriás Leningrádon keresztül-kasul. Úgy tűnt, 
sohse érünk oda, de a vonat indulása előtt 5 perccel mégiscsak oda-
értünk. A második, akit megkérdeztem, hol áll a vonat, egyenruhás 
vasutas volt, egy férfi val ment, aki látva, hogy nem egészen értem a 
magyarázatot, felkapta a koff eromat, s futólépésben elindult velük 
az indulásra kész vonat felé, megkereste a Helsinkibe tartó kocsit, s 
köszönetet se várva, eltűnt a szomszéd kocsiban. Így sikerült reggelre 
ideérnem. Szívem tele van hálával.

 7 Solymár Péter csömöri lelkész és felesége, Márta baráti kapcsolatot ápolt 
Túrmezei Erzsébettel.
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A repülőút csodálatosan szép volt, egészen másképpen szép, mint 
’70-ben. Hófehér gomolyfelhők felett repültünk, mintha hómezők 
lettek volna változatos alakú, csillogó hóhegyekkel, illetve jéghegyek-
kel, egész hegykoszorúkkal. Azokat csodáltam, akik képesek voltak 
újságot olvasni, mintha azt nem olvashatnának otthon eleget. Ami 
engem illet, csak forgattam  a fejem, hol az egyik ablakon néztem ki, 
hol a másikon, hogy semmit el ne veszítsek a csodálatos látványból.

Leningrádban viszont esett az eső, s pillanatnyilag itt is borongós 
az idő, de ez igazán nem baj.

Kaija várt és nagy örömmel fogadott. Nagyon kedves, szép az ott-
honuk, csupa virág. De csupa virág Tapiola is, virulnak már az egész 
nyáron nyíló, liláspiros futórózsák, s most virágzik az orgona, spirea. 
Mondta is Kaija, milyen jól meghosszabbítja Anna-Maija a nyarat, 
neki már régen elkezdődött Mo.-on a nyara, s itt csak folytatódik.

Az Engels téren tegnap A. M.-ék, Manci és Etelka is kint voltak, a 
repülőtérre Manci kísért ki, neki intettem utoljára búcsút.

De zárom is ezt a hosszúra nyúlt beszámolót. Természetesen vál-
tozatlanul sokat gondolok haza imádkozva, kedves betegeinkre s 
mindnyájatokra.

Urunk áldjon, óvjon Benneteket!
Sok csókkal, meleg üdvözlettel (szeretteiteknek és a munkatársak-

nak is) meleg szeretettel
Erzsébet néni

Tapiola, 1974. június 29-én 

Drága Mancikám!
A mellékelt igével kívánok Neked áldott, boldog új életévet!

Törtem a fejem, mivel szerezhetnék Neked igazán örömöt, s úgy 
vélem, kitaláltam. Tudtommal nincsenek birtokodban Reményik 
Sándor versei. Légy hát örököse egy nagyon kedves kis könyvemnek, 
diákéveim, magatartásomat is formáló egyik legkedvesebb könyvének!

Nálam megvannak R. S. „Összes versei”, bennük ennek a kis kö-
tetnek a versei is, azért tudok megválni tőlük. Szeretettel kívánom, 
találj bennük annyi örömöt, amennyit én találtam és találok!

Urunk áldjon meg és hordozzon életed új évében kegyelmesen!!
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1-jén du. készülök Főorv. asszonyhoz. Ott leszel? Jó volna Veled 
is találkozni!

(…)
Imádkozva gondol Rátok, melegen köszönti a családtagokat, mun-

katársakat, Téged Márikával együtt sokszor csókol nagy szeretettel
Erzsébet néni

Bgy. 1974. november 26-án 

4-6/1975. sz. Másolat 
Túrmezei Erzsébet
otthonvezető
Balassagyarmat

Hivatkozva f. hó 15-én a Lelkészi Hi-
vatalban tett azon kijelentésére, amikor 
felkértem csupán a Szeretetház további 
vezetésére, közölte, hogy csak a Szere-
tetház vezetését és az azzal járó gondo-
kat nem vállalja, – kérem 3 napon belül 
írásbeli, végleges válaszát elhatározásáról, 
hogy nemleges válasza esetén a szükséges 
intézkedéseket megtehessem.

Ez a kijelentése is újra meggyőzött önző beállítottságáról, hogy a 
szolgálatból csak azokat vállalná, amelyek hiúságát szolgálják, de az 
egyszerű, hétköznapi feladatokat (pl. irodaügyelet, gépírás, adminiszt-
ráció, szeretetházi áldozatos szolgálat, stb.) nem vállalja. Sértődöttsé-
gében képes magával rántani 2 társát is a létbizonytalanságba, akiknek 
munkája, szolgálata iránt semmi kifogás nem merült fel soha, s akik 
nem szóval, hanem tettekkel bizonyítják naponta a szolgáló szeretetet.

Kérem mielőbbi végleges írásbeli nyilatkozatát!

Balassagyarmat, 1975. január 16.
Erős vár a mi Istenünk!

Garami Lajos sk.
igazgató lelkész

Garami Lajos igazgató lelkész 
eredeti levele
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Édes Mancikám!

Amikor múltkori levelem írtam, még nem alakult ki minden, azóta már 
igen: Zs. t-rel együtt el[menni] készülünk Bgy-ról. A másik munkakö-
röm már megszűnt, itt addig maradunk, amíg utódot nem találnak. 
Mi meg közben lakást keresünk, ahova együtt készülünk költözni. Zs. 
néni éppen tavaly adta fel a vecsésit a háziak kérésére. Lehet, hogy ott 
tud másikat szerezni, készül oda hamarosan ebben az ügyben. (…) Itt 
se tudják még a nénik, ezt a közlést próbáljuk elhalasztani, amíg lehet.

Persze ebben a helyzetben ne gondoljatok a csömöri meghívásra, s ne 
küldjetek ilyet, nem tudnám úgysem elfogadni. Nehéz napok, hetek, 
sok imádságot kérünk, hogy Róm 8,28 valósuljon most is.

Köszöni kedves leveledet, s a szer. házi család minden tagjával 
együtt sokszor csókol meleg szeretettel:

Erzsébet néni
Bgy. 1975. január 16.

Drága Mancikám!
Nagyon köszönjük ma reggel kapott ked-
ves leveledet. Sajnos nem tudtam a választ 
hamarabb megírni, mert vendégek voltak 
egymás után. Mária is hazaérkezett.

Isten kezéből fogadjuk az új lehetősé-
get. Légy szíves Zs. [Zsuzsa] néninek át-
adni levelemet. S kérlek, írd meg a pontos 
címet, nem találom, pedig megvolt már. 
A részleteket illetőleg az volna a legjobb, 
ha vasárnap újra el tudnál jönni. Talán 
nem lehetetlen, s Isten ad hozzá erőt. 
Hátha ismét akadna autós lehetőség is. 
Annyit már most, hogy jó úgy volna, ha 
teljesen üres lenne a szoba. Jó volna a mér-

teket előre megkapni, hogy egy kicsit tervezhessünk. Mindent viszünk, 
s ami nem fér, bizonyára lesz ott hol leraktározni. Esetleg oda, ahol 
Juliska bútorai vannak.

Gubek Mária háza 2012-ben
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29-ig azonban semmiképpen nem tudunk a csomagolással elké-
szülni, hiszen hozzáfogni csak 27-én este tudunk. S annyira mért is 
sietnénk?

1-jén, pénteken tudnánk indulni. Tudom, Te így nem tudsz eljönni 
a csomagoláshoz, de majd akad segítség. E. néni biztosan jön, esetleg 
több napra.

Kérjük válaszodat, várhatunk-e vasárnap. Addig is köszönünk min-
den szeretetet, imádságot, mindenkinek sok kézcsók, csók, üdvözlet! 
Zsolt 57,2!

Zs. és E. n.
1975. január 24.

Jn 13,7!
Drága Mancikám!
E percben futott be nagy örömünkre E. néni, s hozta a kedvesebbnél 
kedvesebb híreket. Holnap új és bővebb levél megy a mérések után. 
Most csak annyit: nagyon köszönünk mindent!

Várjuk a zsinegeket. Azaz hogy nem is, van itt is erős zsineg. Vi-
szont jó lesz, ha fóliákat is hoztok majd a kocsin, hátha esik az eső 
vagy a hó. (…)

A holnapi levélváltásig is sok-sok csókot, üdvözletet küldünk ked-
ves mindnyájatoknak, az Úr áldását, kegyelmét kérve számotokra és 
mindnyájunk számára,

sok-sok csókkal
Zs. és E. néni

Bgy. 1975. január 28.
U. i. Kérlek, légy szíves Anna-M.-nak megírni röviden, hogy mi lesz 
febr. 3-tól az új címem, s kérd meg, legyen szíves olyanokkal közölni, 
akikkel levelezem és a Kotimaa szerkesztőségével. A nyugd. ügyben 
talán elég lesz onnét írni.

Drága Mancikám!
Tegnap nem volt időm a levelet megírni, már biztosan nagyon várod. 
A csomagok közben már érkeznek is, Etelka néni igen jó segítség, 
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ők pakolnak Bözsikével, nekem nemigen jutott rá eddig időm, igen 
keveset tudtam segíteni benne.

Méregetéseink eredményét mellékelve küldöm. A nagyszekrény 
sajnos sehogy sem fér be a szobába, a könyvespolc talán igen. Persze 
két ilyen kis szekrényben ketten sehogy sem férünk. Jó volna, ha a nagy 
pl. az előszobába férne. Vagy a szuterénben lenne legrosszabb esetben 
hely neki, de arra mindenképpen ott a házban van szükségünk. Így 
csak a kanapé és egy kisebb méretű szekrény kerülne máshová.

(…)
Urunk áldjon, őrizzen Benneteket!
Imádkozva gondol Rátok és sokszor csókol a viszontlátásig E. és 

Zs. nénivel együtt meleg szeretettel
Erzsébet néni

Bgy. 1975. január 30.
U. i. Azt mondják, a fóliát lefújja a szél. Jobb a ponyva, persze, ha van…

U. i. Nem ment el mindjárt a levelem, így egy-két fontos népfőiskolai 
dátumot közölni tudok: 18–21-éig lesz a népfőiskolán evangélizáció, 
25-én valószínűleg Tarcsára rándulunk ki s febr. 1-én adja vissza 
látogatásunkat a tarcsai ifj úság. 

Kedves Zsófi a Testvérem és Mancikám!
Talán megkapjátok még légi úton ezt a levelet péntekig. Ma jött egy 
lap Bp-ről 15-i bélyegzővel.

Hazautazásunk körül ugyanis bonyodalom támadt.
Frau Ruth, aki a berlini repülőtéren fogadott, és olyan szeretettel a 

gondjaiba vett bennünket, magánál tartotta a vasúti jegyeinket, hogy 
a helyjegyeket beszerezze, s aztán mindent ideküldjön E. t. címére. – 
E. t. csak múlt kedden este érkezett meg, s másnap még szabadságon 
volt. Mihelyst lehetett, kezdtem a jegyeket emlegetni, nyugtalanított, 
hogy még nem jöttek meg. Ígérte, hogy felhívja Frau Ruthot. Péntek 
este a vihar akadályozta meg ebben, szombat este nem találta otthon. 
Tegnap aztán kiderült a következő. Frau Ruth megérkezésünk után 
hétfőn nyomban akcióba lépett, sort állt egy óráig a helyjegy-ügyben, 
de csak rá 2 hétre kapta meg újabb egyórás sorban állás után a jegyeket, 
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tehát ma egy hete. Akkor azonban nyomban postára adta a jegyeket, 
helyjegyeket u. n. Liege vagonjegyekkel együtt. Ajánlottan és expressz.

Sajnos eltűntek, még ma, hétfőn sem érkeztek meg. Természetesen 
reklamált azonnal, ez az itteni postán is megtörténik. Imádkozunk 
azért, hogy az elveszett jegyek még előkerüljenek. De nem tudhatjuk, 
mennyi idő alatt ér el valamit a reklamáció, s ha új jegyet kell válta-
ni, sikerül-e ilyen rövid idő alatt helyjegyet kapni. S ha igen, melyik 
vonatra.

Az elveszett helyjegy se a Metropolra szólt, hanem egy Berlinből 
délben indulóra. Amelyik szombaton kora reggel ér a Nyugatiba.

Így állunk e pillanatban. Adél néni kicsit nyugtalan. Gyakorolhatjuk 
1Pét 5,7-et. A legjobb kézben vagyunk most is ezzel az üggyel együtt.

Mindenesetre táviratot kaptok érkezésünk időpontjáról. Remény-
kedem, hogy sikerül szombaton megérkeznünk, mert ha mégsem, 
akkor bizony veszélybe kerül az isaszegi szolgálat. (Programját még 
nem kaptam meg.)

Továbbra is, a szombati viszontlátás reményében imádkozva gondol 
Rátok szerető testvéretek:

Erzsébet
Ludwigslust, 1975. augusztus 18.

Ézs 54,10!
Drága Mancikám!
Legelőször is: hangom, hála az Úrnak, javulóban van, s ma már hőemel-
kedésem sincs. Azért ma őrzöm még az ágyat. – Köszönöm a hordozó 
imádságokat! (S természetesen Neked is gyors javulást, gyógyulást 
kívánok!!!) Fülemmel nyilván el kell majd mennem a fülészetre, de ez 
maradhat a jövő hétre, hiszen nem fáj, csak nem hallok vele, alig valamit.

S hadd térjek most a levélre. Köszönöm, hogy olyan pontos, rész-
letes, s különösen köszönöm Jn 12,21 üzenetét. Minden vágyam, 
kérésem, hogy valóban így legyen!

A délelőtti istentiszteleten veszem én is a náluk kijelölt textust a 
„királyi menyegzőről” (Mt 22,1–14). Az istentiszteletet záró „Eljön, 
eljön” c. verset nem ismerem, de biztosan szép lesz és alkalmas az 
istentisztelet zárására. (Ezt csak azért tartom fontosnak megemlíteni, 

Csömör, ’80-as évek
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hogy „tévedés ne essék”. Hiszen tudod, hányszor terjed, mint T.-vers 
olyan, ami nem az. Viszont akárhogy töröm a fejem, nem emlékszem, 
hogy ilyen című versem volna.)

(…)
Mindenkit sok szeretettel csókolok, akivel be-

szélsz, édes Mancikám.
Örülök, hogy tegnap láttalak, és sokat gon-

dolok Rád! Urunk áldjon, erősítsen, hordozzon 
Téged, szeretteidet, kedves mindnyájatokat Csö-
mörön!

Erzsébet néni
Bp. 1977. december 7.

Drága Mancikám!
Trarara! Indul a postakocsi! Igaz, most nem ilyen 
havas tájon át… Viszi a gépelésre váró verseket. 
Mind jól olvasható. Ha sok, visszaküldhetsz 
belőle. A nevemet mindről elhagyhatod. Majd 
kézzel írom alá, ha adok valakinek.

Előre is hálás köszönet!!!
Imádkozva gondol Rátok sok csókkal, meleg 

szeretettel
Erzsébet néni

Bp. 1983. június 15-én
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Élethosszig tartó barátság

Túrmezei Erzsébet és Gubek Mária testvéri 
szeretetkapcsolata

– Erzsébet testvér és a Fébé-diakonisszák élete, valamint 
a Te életed, Mancika, szorosan összekapcsolódik. Mikor 
kezdődött, hogyan találkoztál először Erzsébet testvérrel 
és a diakonisszákkal?

– Tizennégy éves koromban ismertem meg Erzsébet 
testvért. Előtte már ismertem a verseit, ugyanis a vasár-
napi iskolában sokszor szavalták a gyerekek. Nagyon tet-
szett akkoriban az Első találkozás című verse, amelyben 
leírja első találkozását a Bibliával. Leírja, hogyan dugta 
el az ágy alá. Két bátyja teológus volt, akkor jöttek sza-
badságra. Az egyik nagyon elmerült egy nagy könyvben, 
a Bibliában. János bácsinak, az édesapának nem tetszett 
ez az elmélyedés, és szólt, hogy ebben a korban más is 
érdekelheti a fi úkat. És kérte, hogy tegye el. A bátyja 
nem akarta letenni. A szülők korholták a bátyját, és 
Erzsébet testvér, hogy mentse a helyzetet, játékosan s 
észrevétlenül fogta a könyvet és eldugta. Majd később 
sokáig nyomoztak utána, hova lett. Végül bevallotta, 
mondván, hogy ez szent könyv. S mint később írta, ez 
lett legkedvesebb könyve, ez lett élete legjobb barátja.

Tizennégy éves koromban, 1946-ban voltam először 
Fébé-leánykonferencián, ez éppen a háború után volt, 
az anyaházban tartották, egy hétig voltunk ott. Akkor ott találkoz-

Levél a kishunhalasi népfőiskola 
indulásáról
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tunk. Utána minden hónap harmadik vasárnapján ifj úsági nap volt, 
oda is eljártam. Reggel mentünk, és estig maradtunk az anyaházban. 
Sok fi atal vett részt az ifj úsági napokon, amelyeken Erzsébet néni 
egyetemistáknak és főiskolásoknak tartott bibliakört. Szólt nekem 
is, hogy vegyek részt én is, pedig még csak tizennégy-tizenöt éves vol-
tam. Ott hallottam és csodálkoztam is, hogy milyen jó hozzászólásai 
vannak az egyetemistáknak az igéhez. Már ekkor kialakult közöttünk 
a jó kapcsolat. Akkor még úgy volt, hogy én is főiskolás leszek, de a 
szüleim nem engedték. A népfőiskolások befogadtak maguk közé, 
tiszteletbeli tag lettem. Így aztán minden népfőiskolás találkozóra én 
is kaptam meghívót Erzsébet testvértől. E találkozásokat minden év-

ben megtartottuk. 1978-tól 1998-ig 
nálam voltak az összejövetelek. Az 
ország különböző pontjairól jöttek 
a népfőiskolások (Orosháza, Pécs, 
Magyaróvár). Negyven-ötvenen vol-
tunk egy-egy ilyen találkozón.

– Hol fértek el itt ennyien?
– Kinyitottam ezt az ajtót, ösz-

szetoltuk az asztalokat. Reggel 
megfőztem az ebédet, és délben el-
láttam a vendégeket. Ez húsz éven 
át minden évben így zajlott. 1978 
előtt másutt is voltak találkozók 
különböző helyeken, többek közt 

Oroszlányban is, de ott nagyon kevesen voltunk, csak tizennégyen. 
A vidékről jövőknek nagyon körülményes volt az utazás, sokszor 
Pesten kellett átszállni. Kétszer voltunk Nagytarcsán, Mogyoródon 
többször, s akkor aztán 1978-tól nálam. Erzsébet testvér minden év-
ben megkérdezte, hol legyen a következő találkozó. Kórusban mondta 
mindenki: itt. Ha vidékiek feljöttek Pestre, felültek a HÉV-re, és már 
itt is voltak. Így aztán én láttam vendégül a társaságot.

– Ilyenkor itt is ettek?
– Persze.
– Itt is aludtak?
– Nem. Bár felajánlottuk, hogy aki itt akar aludni, jelezze, és ak-

Népfőiskolás találkozó, 
Adyliget, 1961, a felső sorban 

balról a második Gubek Mária
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kor esetleg szétosztottuk volna a helyeket magunk között, de végül 
mindenki hazament.

– Egész napos program volt?
– Igen. Erzsébet testvér mindig hívott igehirdetőket. Délelőtt áhítat 

és két előadás volt. Délután, ebéd után pedig beszámoló magunkról, 
kivel mi történt egy év alatt.

– Akkor hát életed húsz évén át 
végezted ezt a szolgálatot.

–Azért segítségem is volt olykor. 
Voltak népfőiskolások és mások is, 
akik segítettek, de a legnagyobb fi -
zikai munka az enyém volt. Reggel 
4-kor keltem, hogy időben megfőz-
zem az ebédet, hogy mire jönnek, 
készen legyen. Eleinte leves is volt, 
aztán hol rántott hús, hol pörkölt 
volt. Aztán azt mondták a lányok, 
hogy nem kell leves, legyen csak 
egytálétel. Aztán áttértünk a sült 
krumplira, savanyúsággal, majd egy 
kis sütemény, üdítő stb. Mindig vet-
tem 14-15 kg lapockát, abból csináltam pörköltet.

– A környéken nem keltett feltűnést, hogy ilyen sok vendéged van időn-
ként?

– Nem. Ismertek. Én korán bekapcsolódtam a gyülekezeti életbe. 
A konfi rmáció után mindjárt jártam az ifj úságira és jártam az asz-
szony-bibliaórákra, a felnőttek bibliaóráira is. Az imaközösségben 
már tizenöt-tizenhat évesen részt vettem. Nemcsak én, hanem né-
gyen-öten eljártunk a felnőttek közé is. Ettől kezdve nagyon szoros 
volt a kapcsolatom mindenkivel.

– Erzsébet testvér itt lakott?
– A kisszobában.
– Mióta lakott veled?
– 1951. november 30-án kellett levetniük az egyenruhát, és az 

utolsó vasárnapot itt, Csömörön töltötte egyenruhában, másnap 
már civilbe kellett öltözniük. Ekkor Szabó püspök úr magához vet-

Makád, 1976. november 
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te Balassagyarmatra. Egyházi munkás, adminisztrátor lett. Tartott 
istentiszteletet Ipolyszögön, Patvarcon, vezetett vasárnapi iskolát. A 
püspök bekapcsolta az egyházi munkába.

– Az évnek melyik hónapjában volt ez?
– Ötvenkettőben, hogy melyik hónap volt az, nem tudom. Ami-

kor felvették a civil ruhát, akkor szanaszét mentek. Nem egyszerre 
széledtek szét, hanem eltelt egy-két hónap.

– Erzsébet testvér meddig szolgált Balassagyarmaton?
– 1975. február 2-ig. A püspök úr elköltözött Győrbe, és akkor 

Garami Lajos lett a lelkész Balassagyarmaton. Az ő ideje alatt Erzsé-
bet testvér ugyanazt csinálta, mint addig. Vasárnapi iskolát vezetett, 
istentiszteletet tartott a környékbeli településeken. Nagyon gyakran 
beszélgettünk telefonon. Én ugyanis postán dolgoztam. Megvolt a 
lehetőségem, mert kedvezményt kaptunk a telefonáláshoz. Hetente 
egyszer-kétszer telefonáltam neki. Amikor feljött Pestre, több helyre 
ment, és leadta nekem az utasításokat, kinek hova telefonáljak, és 
kinek mit mondjak. Reggelenként, amikor a postát bontottam, lát-
tam, hogy ott a levél Erzsébet nénitől. Gyorsan felbontottam, mert 
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sokszor olyan sakk-matt helyzet elé állított, hogy gyorsan kellett 
intézkednem. Volt úgy például, hogy Kistarcsára Kendeh Gyuri 
bácsinak egy nagyon komoly üzenetet kellett küldeni, egy óra állt 
rendelkezésemre. Dolgoztam egy óra hosszat, rohantam, az unoka-
öcsémet kértem meg, ugorjon át a szeretetotthonba, és aztán leírtam 
azt, hogy mit mondjon.

És egyszer jött egy levél. És abban az volt, ne hívj többet, mert nem 
járok be az irodába. Ez szeget ütött a fejembe, valami probléma van. 
Mindjárt írtam neki, írja meg, hogy mi a probléma, mert e mögött a 
mondat mögött valami bajt sejtek. De nem is vártam meg a választ. 
Hanem az egyik kolléganőmnek a férje, aki a csepeli gyárban párttit-
kár volt – nagyon jóindulatú ember –, azt mondta: Manci, elviszlek 
téged a nénihez kocsival. Elmentünk személyesen Balassagyarmatra. 
Tudni akartam, hogy mi van. Akkor már Garami Lajos volt ott a 
lelkész. A kolléganőmék elmentek a városba, így négyszemközt beszél-
gettünk. Akkor elmondta nekem, hogy azonnali hatállyal felmondtak 
neki, és nincs hova mennie.

– Milyen indokkal mondtak fel neki?
– Nem indokoltak semmit. A munkakönyvében az a bejegyzés volt: 

azonnali hatállyal felmondva. Abban az időben nagyon veszélyes volt 
az ilyen, egy évig nem lehetett elhelyezkedni az ilyen bejegyzéssel. És 
a személyi igazolványába is ez írták: azonnali hatállyal elbocsátva. 
Erzsébet néninek nagyon fájt ez a bejegyzés. Amikor már a Karácsony 
Sándor utcában élt, számtalanszor említette, mennyire bántja ez a 
bejegyzés a személyi igazolványában. Mondtam neki: Erzsébet néni, 
tessék nekem adni azt a személyit, és mondtam, hogy utoljára tetszik 
látni. Hazahoztam, bedobtam a kazánomba és elégettem. Mondtam 
aztán, hogy tessék majd kérni újat. Így szabadult meg a rossz bejegy-
zéstől, amiről akárki akármit gondolhatott, hogy mi rejlik mögötte. 
Háromszor mentem hozzá Balassagyarmatra.

– Balassagyarmaton hol lakott?
– A szeretetotthonban volt egy szobája. Amikor elmentünk Balas-

sagyarmatra, velünk volt két népfőiskolás is, összeültünk, hogy most 
mit is csináljunk. A Petőfi  utcában, a templom utcájában lakott egy 
evangélikus tanítónő, aki az evangélikus iskolában tanított: Dömötör 
Zsuzsika néni, egy nagyon hívő asszony. Háromszobás háza volt, 
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amelyben egyedül lakott. Elmentünk hozzá, megkérdeztük, hogy 
Erzsébet nénit nem tudná-e befogadni valamelyik szobájába.

Azonnal igent mondott. Hárman kitakarítottuk az egész lakást, 
felmostunk mindent. Ez volt január vége felé, nagy hó volt és hideg. Ho-
zattunk 20 mázsa szenet, behordtuk, még apukám is segített. Január 
29–30-a táján Zsuzsika néni közölte velem, hogy nem tudja befogadni 
Erzsébet testvért, a fi a nem engedi, mert a ház felét férje halála után a 
fi a örökölte. A fi a megtiltotta, hogy beengedje Erzsébet testvért. 

Itthon a fürdőszoba még nem volt berendezve. Sikerült a téesz-
ben elintézni, hogy majd teherautóval elmenjünk Balassagyarmatra. 
Itthon se éjjelem, se nappalom, hó végén rengeteg a munka, zárások 

stb. Egész éjjel dolgoztam, hogy valahogy utolérjem 
magam a munkában. Apám látta a kínlódásomat, és 
azt mondta, nincs más hátra, ideiglenesen engedjük 
be a kisszobába. Igen ám, mi ugyanis azt hittük, hogy 
ő egyedül jön. De hozta magával a Nagy Zsófi át, aki 
szintén diakonissza volt. Február 2-án felpakoltunk 
mindent és ideköltöztek. Kocsival mentünk értük, 
és karamboloztunk valamelyik nógrádi településen, 
ugyanis nagy köd volt, rosszul lehetett látni. Végül 
aztán megérkeztünk Csömörre. Akkoriban még egy 
pár napig nem nálunk aludtak, hanem az egyik ba-
rátnőmnél, aki népfőiskolás volt. Ez a szobánk nem 
volt fölparkettázva, a kisszoba csak betonozva volt. És 
akkor a kolléganőm és a kézbesítők nyakukba vették a 
falut. Persze éppen szombat volt, a Tüzép zárva, nem 
tudtunk sehol parkettához jutni. Az egyik kolléganő 
szerzett valahol jó minőségű régi parkettát és egy mes-
terembert is, aki – mivel a parkettát ingyen kaptuk 
– ingyen rakta le.

Így aztán itt laktak nálam, Csömörön, 1975. február 
3-ától 1977. július 28-áig. Innen nem a Karácsony Sán-

dor utcába mentek, hanem Adyligetre. Ott volt egy özvegy papné, akinek 
szintén ilyen kockaháza volt, mint az enyém. Gyermekei nem voltak, a 
férje szlovák lelkész volt. Az asszony hívta magához Erzsébet testvéréket 
azzal, hogy majd rájuk hagyja az egész házat, ő ugyanis jóval idősebb volt 
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náluk. Erzsébet testvér örült, és „dicsekedett” is, hogy most már nekik is 
lesz házuk. De a Zsófi ka miatt fél év után az asszony kiadta az útjukat, 
ugyanis az a diakonissza testvér sajnos igen nehéz természetű volt… 
Természetesen Adyligeten is többször meglátogattam Erzsébet nénit. 

1978-ban tervbe vette az egyház az énekeskönyv megújítását, s a 
munkába bevonták Erzsébet testvért is. Ebben a munkában is segí-
tettem neki. Bizonyos énekeket ke-
restem ki a református és a baptista 
énekeskönyvből. Szinte naponta 
jártam hozzá munka után. Fél év 
után visszajött aztán a Karácsony 
Sándor utcába.

– Erzsébet testvér és Zsófi a között 
jó kapcsolat volt?

– Erzsébet nénivel nem lehetett 
nem jól kijönni, olyan jó természete 
volt. A Karácsony Sándor utcába 
költöztek ezután. Volt ott egy üres 
lakás, ahol fürdőszoba nem volt, azt 
már ők csináltatták hozzá. 1985-ben 
infarktust kapott Erzsébet néni, a 
Vas utcai kórházba került. Zsófi a 
testvér ’86-ban halt meg, akkortól 
Erzsébet testvér egyedül maradt a Karácsony Sándor utcában. Ide az-
tán hetente jártam be hozzá, én mostam rá, sokszor nagytakarítást is 
csináltam. Mindennap telefonáltam, megbeszéltük, hogy pontosan 
egy órakor hívom. A Karácsony Sándor utcában a folyosón volt egy 
nyilvános telefon. Volt egy aranyos Anna néni, aki mindig szólt, ha 
valakit kerestek. Erzsébet testvér mindennap egy órakor odament a 
telefonhoz, télen, nyáron, várva a hívásomat. És ha véletlenül elmaradt 
egy hívás, mert rossz volt a posta telefonközpontja, kétségbeesve hívta 
Kati barátnőmet, aki a Rókusban dolgozott, hogy mi van a Mancival, 
nem beteg-e. Egyébként gyenge voltam én is, a szívemmel mindig, szü-
letésemtől kezdve. Minden héten be kellett mennem, ha azt mondta, 
gyere be, mert nagyon sok a megbeszélnivaló. Minden problémáját, akár 
családi, akár a Fébével kapcsolatos, velem beszélte meg, nagyon bizalmas 

Ebéd a balassagyarmati 
szeretetházban
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volt hozzám. A véleményemet 98 százalékig elfogadta. Azt még el kell 
mondanom, hogy amikor befogadtam Erzsébet testvért – nem nevezem 
meg, kik, de – a pesti papok is üzentek nekem, hogy legyek felkészülve, 
mert lehet, hogy az állásomba kerül. Ekkor már vezető állásban voltam. 
Azt mondtam: ám ha ezen múlik, legyen. És befogadtam.

– És nem került az állásodba?
– Nem.
– Ellenőrzések voltak?
– Félévente kellett volna, hogy jöjjenek, de azt mondták, itt minden 

rendben van, minek jöjjenek.
– A Fébé újraindulása után hogyan alakult a kap-

csolatod Erzsébet testvérrel?
– Az anyaházba is nagyon sűrűn jártam. Utána is, 

akármilyen problémája volt, mindig velem beszélte 
meg. Utolsó éveiben nagyon sokat volt kórházban. 
Mindennap meglátogattam, ezt nagyon elvárta. Egy-
szer mondtam, hogy leadom a könyvelést, azt mond-
ta, akkor én is lemondok, és nem leszek főnökasszony. 
Anyukám is sokat volt a Rókusban, cukorbeteg volt, 
így alakult ki a jó kapcsolatom az orvosokkal. Kati 
barátnőm, aki főorvos volt a Rókusban, a kistarcsai 
szeretetotthonba került. 1996-ban én is bekerültem 

a Rókusba a szívemmel. Egyszer szól az egyik főorvosnő, Bojkó Éva: 
„Jaj, Mancika, hallom, hogy Túrmezei Erzsébet mindennap látogatja 
magát. Úgy szeretném megismerni. Nagyon szeretem a verseit.” Mond-
tam, hogy egyelőre nincs rá lehetőség, mert öt napra elmentek Bécsbe 
valamilyen konferenciára, de ígérem, hogy három héten belül bejövök 
vele, s akkor megismerheti. Jaj, de jó lesz! – mondta. De mit tesz Isten, 
rá talán két hétre Erzsébet néni nagyon rosszul lett. Ekkor kapta a 
második infarktust. Bevitték a János kórházba. Hiába mondták a test-
vérek, hogy a Rókus kórházba vigyék, mert ott szokták őt kezelni. Azt 
mondták a mentősök, hogy ez a legközelebbi kórház, és súlyos esetben 
csak ide vihetik. Nagyon rosszul volt a Jánosban, tüdőgyulladást is ka-
pott. Mindennap meglátogattam. Egyszer mondtam, hogy holnapután 
jövök, azt mondja, az nagyon soká lesz. Másfél hét után mondja az 
osztályos orvosnő, hogy Erzsébet nénit holnap hazaküldjük. Majdnem 

Túrmezei Erzsébet Sándor és 
János bátyjával, Csömör, 

1975. szeptember
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elájultam. Ilyen állapotban? Hazaküldik meghalni? Felhívtam a Katit, 
intézze el, hogy a Rókusba kerüljön. Sikerült is, Éva főorvosnő mindjárt 
„elhappolta” magának. Mikor megvizsgálta, azt mondta, semmi bizta-
tót nem tud mondani, nagyon rossz állapotban van. Éva két hónapig 
kezelte, és utána még vagy négy-öt évet élt. Ő lett továbbra is az orvosa, 
jó sokáig tartotta bent és csak egészségesen engedte ki. Kórház után 
mindig kihoztam ide, itt töltött néhány hetet. Időközönként elment 
Németországba, nyáron az anyaházba. Azt mondta: a szabadságomat 
nálad töltöm. Mondtam, jó, s egy-egy hónapra mindig nálam volt. Egy 
alkalommal, éppen főzöm az ebédet, 
azt mondja: Tudod, mire gondoltam? 
Kérdem, mire? Arra, hogy ha az Úr 
hazaszólít, én a csömöri temetőben 
szeretnék pihenni. Semmi baj, mon-
dom, van nekem lefoglalt helyem a 
szüleim mellett, de átadhatom Er-
zsébet néninek. 2000. május 22-én 
a Rókus kórházban halt meg.

– Ki temette?
– Zászkaliczky Pál és Madocsai 

Miklós lelkészek. Sok lelkész volt 
még ott.

– Sokan voltak a temetésen?
– Becslések szerint úgy 2000 ember volt jelen. Vidékről buszok-

kal jöttek fel nagyon sokan. Temetése után előkerült a végrendelete, 
amelynek ismertetésénél velem együtt ott volt Túrmezei Marika is. 
Meghagyta, hogy valami emléktárgyat vegyünk magunkhoz. Egy-
formán nem kértünk semmit. Erzsébet néni nagyon takarékos volt. 
A pénzét én kezeltem. Ha volt egy kis pénze, szólt, hogy tegyem be a 
takarékba. Sokat adakozott. Gyakran szólt, hogy most adjál fel ide, 
adjál fel oda 10 000 Ft-ot. Sok szervezetet támogatott.

– Mi lett a megmaradt pénzzel?
– Amikor meghalt, kifi zettem a temetési költségeket, a többit, 

kb. 900 000 forintot átadtam Zászkaliczky lelkész úrnak. A Fébé 
tulajdona lett, a Fébé anyaház céljaira fordították.

Lejegyezte: Endreff y Attila

Túrmezei Erzsébet temetése 
Csömörön. Az ülő sorban balról 
a második Herzog Csaba, tőle 
jobbra id Zászkaliczky Pál és 
Madocsai Miklós. A kép jobb 
szélén Solymár Péter helyi lelkész
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„Szeretete sosem múló emlékem!”

Túrmezei Erzsébet levelezése Tóth Józsefné 
Madarász Máriával, Manyi nénivel

„Szarvasi vagyok, 80 éves múltam 
decemberben. A háború alatt jártam 
a polgárit. 1945-ben ismertem meg 
Túrmezei Erzsébetet itt, Szarvason, 
az árvaházban,1 amikor gyülekezeti 
testvér volt. Amit be kellett szerezni 
a testvéreknek vagy az árvaházi gye-
rekeknek, abban igyekeztem segíte-
ni. Szolgálatnak tekintettem, hogy 
segíthetek a diakonissza testvér-
nek. Mindig a nehezebb utat keres-
tem, nagy hatással volt rám Albert 
Schweitzer lepramissziója, ezért én 
is a külmisszióba szerettem volna 
menni, misszionárius akartam lenni. 

Nagytarcsára mentem, és a külmisszióba kértem az irányításomat.2

 1 Szarvasi Luther-árvaház, alapítási éve: 1915. Túrmezei Erzsébet 1940. decem-
ber 1-jétől 1941. április 1-jéig Szarvason a gyülekezeti diakonisszát helyettesítette, 
s azokban a hónapokban az árvaházban lakott. Az interjúban említett 1945-ös 
évszám minden bizonnyal téves.
 2 Nagytarcsán, a Tessedik Sámuel Evangélikus Népfőiskola épületeiben műkö-
dött az Evangélikus Egyház Külmissziói Intézete 1948-tól két tanéven át. Később 
a budapesti Gyarmat utcába költözött, majd állami nyomásra megszűnt. 

A nagytarcsai Missziói Intézet 
növendékei, 1848–49. Középen 

Madarász Mária, Manyika

Id. Zászkaliczky Pál
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A háború alatt találkoztunk, majd 1984-ben, amikor az öcsém 
hirtelen meghalt, ő rögtön írt nekem. Akkor kezdődött közöttünk az 
a mély, baráti kapcsolat, amely hosszú évekig kitartott. Azt mondha-
tom: Erzsébet testvér »nem hagyott el«. Nagyon sok levelet írt nekem, 
mindig tudatta, mikor mit csinál, merre jár. Akkor Mórahalmon 
laktam, jószágokkal foglalkoztam – ezer libám volt –, mert elhelyez-
kedni sosem tudtam. Egész életemben a hit tartott meg. Wartburgi 
útja előtt egy öltözet ruhát vásároltam neki, mert annyira szerény 
körülmények között élt, hogy úgy éreztem, segítenem kell. Onnan 

azután ajándékot is hozott nekem. Kolozsvári útjáról, melyre én is 
elkísértem, Essig József készített dokumentumfi lmet, ahol Erzsébet a 
verseit szavalja a templomban, majd kilátogat a Házsongárdi temetőbe, 
Reményik Sándor sírjához. Reményik, amikor beteg lett, Budapestre 
jött, diakonisszák ápolták. Ez úgy 1940–41 körül lehetett. Erzsébet 
testvér meglátogatta őt – úgy tudom, akkor a Kútvölgyi kórházban 
feküdt.3 A stílusuk, a hangjuk, az érthető kifejezésük nagyon hasonló 
volt. Istenről hasonlóképpen tudtak szólni. Itt őrzöm ezt a kolozsvári 
fi lmet, nagy becsben tartom. Közös képünk is készült Kolozsváron: 

 3 Reményik Sándor budapesti kórházi kezeléséről és annak idejéről lásd 153–
155. o.

Balra: kolozsvári út, középen 
Túrmezei Erzsébet, a kép bal 
szélén Manyika 

Jobbra a Karácsony Sándor 
utcai kulcs
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Erzsébet, egy fi nn diakonissza és én, a szélén. Sosem szerettem a 
középpontban állni.

Kapukulcsot csináltatott nekem a Karácsony Sándor utcai ház-
hoz, hogy bármikor be tudjak menni. Szép fényes volt valamikor ez 
a kulcs…

Éveken át küldtem csomagokat Erzsébet testvérnek Mórahalomról 
– mikor mit, amire szüksége volt. Élelmiszert: 
rántott csirkét, gyümölcsöt, készételt.

Egyszer együtt elmentünk a baptistákhoz is. 
Úgy mutatott be mindenkinek, hogy én voltam a 
»Manyikája«. Ha valamit nem értettem, azt el-
magyarázta nekem – a vallások közötti különb-
ségeket. A temetésére is elmentem Csömörre. 
Túrmezei Erzsébetnek nagyon erős kisugárzása 
volt, ahogyan ránézett valakire, vagy megsimo-
gatott valakit. Esténként még ma is előveszem, 
olvasgatom a verseit, az Ámon, az ácsot nagyon 
szeretem. Nagyon hiányzik Erzsébet testvér. 
Szeretete, odafi gyelése sosem múló emlékem.”

Ennyi a Manyi nénivel készített interjú. „Nyo-
matékként” Túrmezei Erzsébet több mint 
negyven levele, két tucat képeslap, köszöntések 
névnapra, köszöntések a testvér európai útjairól. 
Mindez négy esztendő termése, 1987. áprilistól 
1991. márciusig, a legtöbb a Karácsony Sándor 
utcából íródott, átlagosan havonta egy. A kézzel 
írott levelek 2-3-4 oldalasak. Valamennyi bibliai 
igével vagy versrészlettel kezdődik. Minden levél 
tartalmaz biztatást, a sok munkát végző asszony 
bátorítását a Krisztushoz való hűségre, a min-
dennapokban élettel történő bizonyságtételre 
is. Több alkalommal hívja „Manyikáját” láto-
gatásra vagy az éppen megtörtént találkozást 
nyugtázza. S hogy a címzett közelgő pesti útja 
idején el ne kerüljék egymást, mindig ponto-
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san leírja az esedékes szolgálatait. 
Így ezek a levelek tehát Túrmezei 
Erzsébet négy esztendőre szóló 
szolgálati naplóját tartalmazzák, 
s köztük néhány rendkívüli ese-
ményt is. Szinte minden levél hírt 
ad a szerteágazó Túrmezei csa-
lád eseményeiről, halálesetről és 
keresztelőkről, konfi rmációról és 
lelkészszentelésről, tartós és gyors 
lefolyású betegségekről… s arra fi -
gyelmeztették a címzettet: „Örülje-
tek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal!” 
(Róm 12,15) Ám benne lehetett az 
a tapasztalat is, hogy aki felveszi 
más terhét, annak könnyebb hordoznia a sajátját is!

A továbbiakban „beleolvasunk” a gazdag tartalmú levelekbe. Erzsébet 
testvérnek 1987. április 5-én Gyömrőn lesz szeretetvendégségi szol-
gálata, 10-én Balassagyarmaton a szeretetházban Kormos Gizella 
néni 100. születésnapi köszöntése, s egyben őt is köszöntik a 75. 
születésnapja alkalmából. 12-én gödöllői szeretetvendégség, 15-én 
egy budapesti városi szociális otthonba hívták.4 19-én dunavarsányi 
szeretetvendégségen szolgál, de közben írnia kell a jövő évi naptárba 
verseket, „…amiket még ezután kellene ajándékba kapnom. Kérlek, 
gondolj erre is!”5

Rendkívüli eseményről tudósít Erzsébet testvér a következő levél-
ben.6 A fi nn bibliatársulat negyvenkét tagja járt itt Budapesten, a velük 
töltött estén Anna-Maija Raittila őt is bemutatta. Azt is elmondta, 
hogy „már kétszer jártam Suomiban, de mivel »ilyen fi atal vagyok«, 
szeretettel várnak harmadszor is”. Aztán elég sok vers hangzott el 
fi nnül és magyarul, többek között az Első találkozás is.7 „Ez utóbbihoz 

 4 A levél kelte: Budapest, 1987. április 3.
 5 Budapest, 1987. április 24. 
 6 Budapest, 1987. május 7. 
 7 Reméljetek velem című kötet. Túrmezei 2007–2010, 1: 357. o.

Kelt: 1987. április 24-én
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Anna-Maija kérésére be is vittem a drága nagy Bibliát, amelyiket öt-
évesen eldugtam az ágy alá János bátyám elől. (…) S ha az Úr akarja 
és élünk, s idén valóban eljutok Finnországba…”, az a budapesti „Ka-
levala kör” utazásának keretében történik, az utazási kedvezmények 
miatt a kör együtt utazik oda és vissza, de közben mindenki a saját 

programját valósítja meg. Ezek után sor kerülhet majd egy mórahalmi 
látogatásra is. S ezért nyilván nem volt véletlen a levél elejére választott 
ige sem: „Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden 
akaratnak.” (Préd 3,1)

A többhetes szünet után született újabb levélből8 arról olvashatunk, 
hogy Erzsébet testvér a könyvhéten egy könyvsátorban dedikálta ver-
seskönyvét. A vásárlókat nem számolta, de „…volt, aki több könyvet 
is vitt és dedikáltatott (…), voltak ismerősök és ismeretlenek. Erre a 
célra félre volt téve az első kiadásból. Azóta megjelent, s erősen fogy 
a második (ötezres) is.”9

A fi nnországi út előkészületeit részletezi Erzsébet testvér, azt kér-

 8 Budapest, 1987. június 16.
 9 Ez a Csodát virágzik a jelen című kötet.

Anna-Maija és 
Túrmezei Erzsébet 

a Halászbástyán
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te a vendéglátóktól, hogy a három hétre ne zsúfoljanak össze sok 
programot. Július 17-én indul, s augusztus 11-én érkezik vissza.10 
Kapcsolatukra jellemzőek ezek a sorok: „Köszönöm, hogy imádságod 
kíséri utamat, mint ahogyan az enyém is a Te dolgos, szorgos életedet. 
– A fi nom szalámi alighanem velem jön Suomiba, ott igen szeretik 
a kolbászféléket. Első utamra is vittem, emlékszem, s Anna-Maija 
kis darabokra vágva osztogatta mindenütt, ahova akkor mentünk.” 
Finnországból több képeslap is indult Mórahalomba, valószínűleg 
borítékban, mert azokon a címzés helyén is írott szöveg olvasható, 
a képen láthatók ismertetése. Erzsébet testvér a mohácsi gyülekezet 
ötvenéves évfordulójára, majd Tamásiba készül. Közben egy szabad-
szállási szolgálat várja. Manyika „csendes hetének” a szeptember 27-
től október 6-ig terjedő időt javasolja. Ez a kifejezés az ő budapesti 
pihenését jelentheti.11

Hosszabb szünet után hosszú levél12 viszi a hírt, hogy január 21-e 
óta működik a kényelmes gázfűtés a testvér lakásában. S miután a 
szeretetotthon mindegyik szobája készen van, püspöki szolgálattal 
hálaadó istentiszteletet tartottak az előző vasárnap. Előzőleg a jó-
zsefvárosi baptista gyülekezetben szolgált Erzsébet testvér, s készül 
a csömöri böjt előtti imahét szolgálataira. Majd március 3–6-ig a 
tiszamogyorósi református gyülekezetben, 18–20-ig pedig Ózdon 
szolgál. Szarvasra is várják áprilisban vagy májusban. Ezután Csapó 
Margit testvérrel két hétre Eisenachba utaznak. Közben nem feled-
kezik meg Manyika gondjáról-bajáról sem, aggódva kérdezi: „mi volt 
az elmúlt hónap küszködése? Kérlek, írd meg! És nagyon örülnék 
annak, ha megéreznéd, mit jelent, ha imádságok ölelnek körül! És leg-
inkább annak örülnék, ha a mi Urunkkal való közösséged lenne olyan 
valóságos, az ő közelsége tölthetne úgy be, hogy nem éreznéd magad 
egyedül!!” A levél „szarvasi szokás” szerint névnapi köszöntéssel zárul. 

A csömöri és a már beharangozott szarvasi szolgálatokat pontosítja 
a két héttel később indított levél.13 Halálesetek sorjáznak az otthon-
ban: „búcsúznak a vándorok, ki fi atalon, ki öregen… ahogy Urunk 

 10 Budapest, 1987. június 30.
 11 Budapest, 1987. szeptember 9.
 12 Budapest, 1988. február 1. 
 13 Budapest, 1988. február 16–17.

Képeslap Manyikának 
Eisenachból
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az időt kiméri.” Négy rövid kis születésnapi köszöntésre alkalmas 
verssel béleli ki a borítékot Erzsébet testvér, németből való fordítások. 
Az egyiket idézzük:

Akár virág nyílik ösvényeden,
akár vihar próbálja utadat,
szíved vigasza mindig az legyen:
Isten szeretete veled marad.14

Örömmel nyugtázza Erzsébet testvér Manyika nagyon várt levelének 
megérkezését,15 várja őt a nagyhéten több napra is. Ózdon volt szol-
gálata, s virágvasárnapra Gércén várják, április 10-én pedig Szügyön 
és Patvarcon. Ezekre a hívásokra nem tudott nemet mondani, hiszen 
Gércén szolgált évtizedekig János bátyja, Szügyből pedig könnyen 
eljut Balassagyarmatra, édesanyja sírjához. A szarvasi szolgálatra 
14-étől vasárnapig, 17-éig kerül sor, de autóval viszi-hozza őt Erzsike, 
a gyülekezet lelkésze. A sok munka között is minden napra elegendő 
kegyelmet és belső csendet kíván.

Két sűrűn teleírt képeslapot tartalmazott a következő boríték.16 
Az egyikről kiderül, hogy Manyika váratlanul megjelent a szarvasi 
esték egyikén, nagy örömet okozva többeknek is. Erzsébet testvér 
két nap múlva már Németországban lesz Margit testvérrel, de „…a 
szeretet és az imádság legyőzi a távolságot!” Egy Wartburg váráról 
készített s Eisenachból érkezett képeslap után hosszú, részletes be-
számolót hozott a posta.17 Nagy öröm volt meglátogatniuk „György 
lovag” szobáját, s részt venni a várban tartott istentiszteleten, de „…a 
legszebb a testvéri közösség átélése volt Lehninben is, Eisenachban 
is (…) Lehninben vannak nemrég felszentelt fi atal testvérek is, jelölt 
is néhány (…) Mindkét helyen van kórház, egészségügyi szakiskola, 
öregotthonok, evangélikus óvoda…” Erzsébet testvér megköszönte 
a „szeretettel elkészített, gazdag tartalmú” csomagot, amellyel a ha-
zaérkezésük utáni reggel csöngetett be a postás. A köszönet mellett 

 14 Fritz Schmidt König: Veled marad! (Kötetben nem szerepel.)
 15 Budapest, 1988. március 23.
 16 Szarvas, 1988. április 15. és Budapest, 1988. április 19. 
 17 Budapest, 1988. május 3. 
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ott vannak az elismerés szavai is: „Ilyen gyorsan megnőttek azok a 
csirkék, hogy már meg is történt egy leadás, és megérkezett az új sereg! 
Mennyi munka van ebben! Adjon Urunk naponta új erőt hozzá!” Vé-
gül két adat a „szolgálati naplóból”: 15-én a Wesselényi utcai baptista 
imaházban, június 15-én pedig a dömsöd-dabi református gyülekezet-
ben várják Erzsébet testvért.

Kedves zsörtölődéssel kezdődik 
a következő levél:18 „Micsoda nagy 
csend borult Mórahalomra! Csak 
nem vagy beteg? Már azzal akar-
tam kezdeni levelem, hogy Ma-
cit, Tinit, Nérót, Bobót (…) 
a ház-

őrzésen kívül írni is jó 
lett volna megtanítani, hogy gazdájuk helyett 
ők írjanak levelet!” Az is aggasztja Erzsébet 
testvért, hogy eltűnhetett egy közben fel-
adott ajánlott levél, amely „csekély wartburgi 
emléket” is vitt Mórahalomba.

Két levelet és a tartalmas csomag köszönetét vitte a következő bo-
ríték.19 Erzsébet testvér örömmel várja Manyika beígért látogatását. 

 18 Budapest, 1988. június 15.
 19 Budapest, 1988. július 2. 
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Közben megtörtént a kis lakás festése, ennek idejét az éppen távol 
lévő Békésék lakrészében vészelte át Erzsébet testvér. A szükséges 
takarítás és a könyvek helyrerakása még hátravan, ahhoz Szarvasról 
segítség is érkezik. Alig néhány nap múlva szinte távirati stílusban 
megy a hír Budapestről Mórahalomba: „…július 12-én, szerdán 16.06-
kor érkezem Szegedre.”

Nem derül ki, ez az út sikerült-e vagy sem, mert a szeptember 20-i 
levél is egy készülő mórahalmi látogatást jelez. Előtte Perőcsényben, s 

közben még Makádon szolgál Erzsébet testvér, 
mindkét helyen református gyülekezetben, de 
mindenről majd élőszóban számol be.20

A legközelebbi, október 3-án született levél a 
hazaérkezésről tudósít. A szegedi pályaudvaron 
váltak el egymástól: „Remélem, jól hazaérkeztél 
Te is, rendben találtál mindent, s Néró sem ve-
szett el. Sokat vagyok Veled, nálad imádságban, 
gondolatban. Urunk adjon erőt, kegyelmet a ne-
héz feladatokhoz! (Az a sok szárnyasjószág!!!)” 
Október 2-án fi nn csoporttal találkozott Er-
zsébet testvér, Koren Emil volt velük a tolmács, 
„…így vele is tudtam a fi nn könyvről beszélni.21 
Szerinte most nem lesz probléma azzal a 3 vers-
sel. Változnak az idők.”

A hosszú pihenés után győri, magyarkeresztúri 
és mosonmagyaróvári szolgálatokat végzett Er-
zsébet testvér, majd a temetőjárás következik 
s néhány látogatás Balassagyarmaton. Utána 
újabb programokkal van tele a naptár: nagy-
kanizsai szolgálatok, Csömörön népfőiskolai 
találkozó, s végül november 20-án a nagytarcsai 
népfőiskola megalakulásának 50. évfordulója. 
A levél végén, a köszöntések között egy beszúrt 
mondat: „Örülök, hogy azt írod végre: »utána – 

 20 Budapest, 1988. szeptember 20. 
 21 Túrmezei Erzsébet verseinek fi nn nyelvű fordításáról van szó.
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nyilván egy leszállított csirkehadsereg után – szünetet tartok.« Nagyon 
kell az a szünet!”

Hosszú beszámolót s egy kedves szemrehányást tartalmaz a kö-
vetkező levél. Erzsébet testvér látogatást várt, de Manyika helyett 
csomag érkezett. Megvolt a csákvári és az őrbottyáni szolgálat. Szép 
és jó volt a nagykanizsai út, „…János bátyám lányáékkal, unokákkal és 
dédunokákkal együtt lenni, s látni köztük az Úr munkáját, megállni 
a kedves sír mellett. (…) A csütörtök esti sandi, vasárnap délelőtti 
és esti kanizsai szolgálatokhoz Urunk megadta a mondanivalót és 
erőt.” A levél végén biztató sorok szólnak Manyikának: „Holnap lesz 
a nehéz napod, drága Manyikám. A túloldali igével gondolok Rád. 
»Az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik 
hozzá menekülnek.« (Zsolt 18,31)”

Az újesztendő első levele22 rossz hírt vitt, a dia-
konissza testvérek közül Milán Irén „előrement” 
az örök otthonba. A szeretetotthon lakói közül is 
elhunyt a szomszéd Józsi bácsi. Akad örvendezni 
való is, Erzsébet testvér keresztlánya, Enikő ősztől 
egy évig az NSZK-ban tanul. Finnországban pedig 
megjelent a verseskönyv harmadik kiadása. Közeleg 
Manyika látogatása is, akit a vendéglátója nagyon 
vár, de a másnap feladott néhány sorral már az or-
szágutak síkosságára fi gyelmezeti a télen is hosszú 
útra induló vendégét. S miután közben kiderült, hogy vendége nem 
tágít, hamarosan nekiindul, lakása kulcsát a 7. lakásban hagyja, ha 
éppen Erzsébet testvér mogyoródi látogatása idején toppanna be. 
Más megoldás nincs, mert csak abban a lakásban működik a telefon, 
amelyiknek a lakója éppen tartósan távol van.

Közben Manyika Pesten járt, s hazaérkezése után írott levélben 
arról panaszkodott, hogy ugyan hazaért, de „haza nem talált”. Er-
zsébet testvér viszont igazán szerette volna őt egészen „hazasegíteni”. 
Imádságával most is vele van, azért könyörög, hogy Urunk közelsége 
„igen jó” legyen számára, ő erősítse, tanácsolja, vezesse és oltalmazza. 

Az április 19-én írott levélben Erzsébet testvér komoly aggodalmát 

 22 Budapest, 1989. január 4. 
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fejezi ki Manyika hallgatása miatt, nem kapott választ egy-két levelére, 
a húsvéti köszöntésre sem. Itthon van, egy pécsi utat leszámítva, ahol 
a baptista és az evangélikus gyülekezetben lesz szolgálata. Vár levelet 
is, látogatást is. 

Egy következő levél23 sátoraljaújhelyi és miskolci szolgálatokról, 
gyenesi pihenésről szól, nagykanizsai és balassagyarmati látogatásról. 
Tervben van egy soproni út, s utána Manyika Mórahalomra szóló 
meghívására is július 12–15. között kerülhetne sor. Augusztus–szep-
tem berben pedig Sándorékkal családi útra készül Németországba. Az 
oda- és visszaút lenne közösen, ehhez kell igazítania Erzsébet testvér-
nek saját programját. Az előzetes időpontban megtörtént a mórahalmi 
látogatás, olvashatjuk a következő levélben, Erzsébet testvér ismételten 
köszöni Manyika szívének és otthonának melegét. A helyjegyes vona-
ton egy tíz évvel ezelőtt megismert, s azóta sem látott testvér ült vele 
szemben, aki jó beszélgetőtárs volt, s a csomag cipelésében is segített.

A Népstadionban lezajlott tö meg-
evan gé li zá cióról olvashatunk beszámo-
lót az augusztus 4-én kelt levélben, az 
igehirdetés után „…sokan előretódultak 
a hívásra, volt nagy kavarodás, kevés lett 
az iratcsomag (…), ha ez nem is volt mind 
igazi döntés, hisszük, volt közte mégis 
(…) hordozzuk őket imádságban.” A né-
met országi utat Erzsébet testvér elha-
lasztotta, nem utazott el Sándorékkal. 

Mégis Németországban, Nie der jos-
bach ban kelt a következő levél, ahol a 
hivatalos, Bad Kreuznachban tartandó 
Csillagtalálkozó nevű konferencia előtt 

egy már korábban megismert magyar család vendége Erzsébet test-
vér. A már Budapesten feladott újabb levél a hazaérkezésről tudósít. 
A német beszámoló az Evangélikus Életben megjelent, ennek egyik 
példányát is viszi a posta, s biztatásul a kasseli jubileum jelmondatát 
is küldi: „A szeretet hordoz”. Balassagyarmati temetőlátogatás után 

 23 Budapest, 1989. június 19.

Finnországból is gondolt 
Manyikára…
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Csömörön lesz népfőiskolás találkozó, majd november 9–12. között 
a szarvasi evangélizáció.

Meghívót tartalmaz a következő levél:24 a Fébé Diakonisszaegye-
sület 1989. december 9-én a volt anyaházban ünnepli – a diakóniai 
szolgálatban eltöltött 27 és a szétszórattatásban átélt 38 év után – 
megalakulásának 65 éves jubileumát. Elkészült Erzsébet testvérnek 
az alkalomra írt hálaéneke is. A levélben sok szó esik 
a hívogatás, a vendégfogadás számos gondjáról, az új-
raindulás bejelentésének akadályairól. A sok tennivaló 
miatt szolgálatokat kellett lemondania (Dunapentele, 
Nyíregyháza). Megköszöni Manyikának a szarvasi szol-
gálat alatt nyújtott sokirányú kedves segítségét, s várható 
döntéséhez Isten kijelölését kéri.

Expressz ajánlott levél25 viszi a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház Országos Presbitériuma december 5-én 
tartott ülésének határozatát. Egyházunk a Fébé meg-
alakulásának 65. évfordulóján arra hívja fel a még élő 
testvéreket, hogy szervezzék újjá a diakonissza- és vele 
párhuzamosan a diakónustevékenységet, s ehhez támo-
gatást, intézményes hátteret és egyházi munkaalkalmat 
kíván biztosítani. A küldemény mellett nincs levél, való-
színűleg több helyre is elment ugyanez a sokszorosított 
határozat, ám ott van mellette a „diakonisszák him-
nusza”, az Együtt!26 És ott van a borítékban az Ancilla 
Domini című vers.27 Ez a két melléklet jelzi, hogy Isten 
segítségével megérlelődött a Fébé-testvérek döntése, any-
nyi év után felveszik a szolgálat terhét.

Az új esztendőben lépésről lépésre haladt előre a Fébé. Diakonissza 
és diakónus szolgálatra szóló jelentkezési felhívást tettek közzé,28 
várják azokat, akik a „tágabb körbe”, az egyesületbe lépnének be. Az 

 24 Budapest, 1989. november 24–25. 
 25 Budapest, 1989. december 12.
 26 „Egy az Úr, egy a hit, / Egy az út, egy a cél…”
 27 Eva Th iele-Winkler után németből fordította Túrmezei Erzsébet. Megjelent 
a Megtaláltam című kötetben. Túrmezei 2007–2010, 4: 282. o.
 28 Budapest, 1990. január 30.

… és Németországból is
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új lelkész Madocsai Miklós lesz, aki éppen most készül a budavári 
gyülekezetből nyugdíjba. Készülnek konferenciákra, s minden hónap 
első szombatján megbeszélést29 tartanak. A levél hírt ad „kedvesanya” 
betegségéről, a sok fi nomságot tartalmazó csomag megérkezéséről. 

A levelet még ma útnak akarja indíta-
ni Erzsébet testvér, de „…repül Feléd a 
»szívbeli levél« is, a magasba az imádság 
érted és ügyeidért!”

Expressz levél hozta Erzsébet testvér 
aggódó sorait.30 A rövid levél tele van 
kérdőjelekkel: „Hiszen csupa kérdőjel 
vagyok Veled kapcsolatban. Beteg vagy? 
A gondok, problémák, nehézségek, ba-
jok temettek el??! De hiszen akkor még 
szükségesebb volna azokról engem is tu-

 29 Ebből alakult ki a ma is szokásos Fébé-szombat (áhítat, jelentések, beszélgetés, 
közös imádság).
 30 Budapest, 1990. április 11.
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datnod!!!” Egy rövid hír Freytag lelkész és Helga testvér látogatásáról, 
a borítékban egy alig ismert ének: „Ím, csendben szívemre teszed, / 
Jézus, átszegezett kezed…”31

Folytatódik az aggódás, Manyikáért hangzó imádságok a további-
akban is. Három levelezőlap a borítékban,32 az egyiken három rövid 
felkiáltójeles mondat: „Tégy mindent Isten kezébe! – Hagyj mindent 
Isten kezében! – Végy mindent Isten kezéből!” A másikon idézet 
Friedrich Bodelschwinghtől, „a diakónia atyjától”: „Ha újra közele-
dik valami, ami sötétnek látszik, várok, visszatekintek Isten minden 
megtapasztalt segítségére, és egészen bizonyosan tudom, megint sza-
badítás lesz belőle.” 

Úgy tűnik, Mórahalomban „érkezett az Úrtól egy kis fénysugár”, 
s kedves levél jött onnan Pestre, amelyet együttérző szívvel olvasott 
Erzsébet testvér. Részleteire majd a következő levélben kitér, addig is 
biztatást küld Pál apostol szavaival: „Erősödjél meg a Krisztus Jézusban 
való kegyelemben!” (2Tim 2,1) Erzsébet testvér Sopronba készül szolgá-
latra, onnan egy rövid látogatást tesz az ausztriai gallneukircheni anya-
házba, majd szeptember 7-én a Taschner testvérekkel Heiligengrabéba 
indul a Friedenshort 100 éves jubileumára, majd Pestre várják a Bad 
Kreuznach-i anyaház küldöttségét. Három nap múlva indult is a 
hosszú levél, amelyet Erzsébet testvér a Balatonfüredről Siófok felé 
tartó hajón kezdett írni egy tíznapos pihenésre való utazás közben,33 
ebben részletesebben olvashatunk az előtte álló feladatokról, utakról. 
A csendes utastérben, ahol egyedül van, újra előveszi Manyika utol-
só levelét, megismétli a biztató igét, s hozzáfűzi: „Igen, Manyikám, 
összetartozunk! Te sem látsz még semmit, én sem magam előtt… s 
mégis bízni és indulni kell!” Majd személyes találkozásra hívja csüg-
gedt levelezőtársát, erősíti a napi ószövetségi igével: „Ezt mondja az 
én Uram, az Úr: …én emlékezem szövetségemre, amelyet ifj úkoromban 
kötöttem veled, és örök szövetségre lépek veled.” (Ez 16,60) – „Van-e 

 31 Jn 21,15–17 alapján írta Erzsébet testvér a Fóton 1957. március 25–27-én a 
teológusok számára tartott csendesnapokra, amelyen Szabó József nyugalmazott 
püspök szolgált. Dallam: Ó, Jézus, amikor sokan (EÉ 461). Megjelent: A kegyelem 
ege alatt. Száz év – száz vers. Luther Kiadó – Fébé, Budapest, 2012.
 32 Budapest, 1990. július 26.
 33 Kelt a Balatonon és Balatonfenyvesen, 1990. augusztus 20-án.
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hát ok csüggedésre, ha nem magunkra, nem emberekre, hanem őrá 
nézünk?!!” Végül lemásol számára egy verset,34 és egy éppen fordítás 
alatt álló versből idéz:

„Magányos? Nem! Magányos nem vagyok,
hisz soha nem vagyok magam.
Ha szól az Úr s szavára hallgatok,
minden magánynak vége van.”

Néhány soros levélből35 tudta meg Manyika, hogy Erzsébet testvér 
október 15-étől két hétig a Rókus kórház sebészetének lakója lesz. 
Két hétig volt bent a kórházban,36 azóta Csömörön van „Mancika 
gondoskodásában, jó falusi levegőn, napsugaras szobában és tele-
fonközelben”. Ugyanakkor készül egy csömöri népfőiskolás talál-
kozó, majd „autós megoldással, orvosi beleegyezéssel” elvállalt egy 
előadást Balassagyarmaton a Madách Imre Könyvtárban. Közben 
bent volt a hónap eleji Fébé-tanácskozáson, december 1-jén pedig a 
40 éve felszenteltek jubileuma lesz, „56-an voltak, 36-an élnek még… 
Hazafelé tartunk!” Egy hónappal később már örömmel írta,37 hogy 
27-en jelen is voltak, messziről is: Nyíregyházáról, Balassagyarmatról, 
Celldömölkről, Sárvárról, Bonyhádról és Kiskőrösről is. Az ünnep 
után felhívta őt Lengyel Anna, aki annak idején Balassagyarmaton 
gyermek-bibliaköröse volt. Kérte, hogy a közeli testvérek gyülekez-
zenek össze december 8-án, mert szeretne velük riportot készíteni 
egy karácsonyi rádióműsor számára. Néhány verssel ő is benne lesz! 

Aggódásra okot adó sorok érkezhettek Mórahalomról, mert exp-
ressz levelet küldött Erzsébet testvér Manyikának, s még karácsony 
előtt egy másikat.38 Verseket idéz, igékre hívja fel a címzett fi gyelmét, 
s imádságait ígéri. Kívánságait és könyörgését a betlehemi gyermekre 
hivatkozva így foglalja össze: „Igen, Ő, aki karácsonykor érted is eljött 
a földre, Aki most is ajtód előtt áll és zörget. Nem volt az Ő földi 

 34 Szárnyat is ad. Túrmezei 1995, 241. o. Túrmezei 2007–2010, 3: 263. o.
 35 Budapest, 1990. október 14. (A postabélyegző: Csömör, 1990. október 15.)
 36 Csömör, 1990. november 5.
 37 Budapest, 1990. december 5. 
 38 Budapest, 1990. december 11. és 21.
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útja nehezebb, mint a Tied, mint bármelyikünké? De Érted és értem 
végigjárta! S Vele előtted újra kinyílik a holnap! Jézus Krisztusnak 
terve van veled!”

A rendelkezésre álló legutolsó boríték39 egy 
teleírt képeslapot – verses lapot – vitt Manyiká-
nak. A ritkább levelezés miatt a „szolgálati napló” 
már töredékes, Csepelen lesz szolgálat virágva-
sárnap, Kaposváron pedig húsvétkor. S közben 
az örvendezés: „Örülök, hogy meggyó gyul tál, s 
szeretettel kívánok tovább is jó egészséget, erő-
sítést és útmutatást Urunktól.”

Sajnos Manyika válaszait nem ismerjük. Ez 
a levelezés mégis teljes képet mutat Erzsébet 
testvér hűséggel végzett szolgálatáról. A nyolc-
vanadik évéhez közeledve fáradhatatlanul 
utazik, verseket mond és előadásokat 
tart, sőt evangélizációkat végez. Hajón 
ír vigasztaló levelet, pihenése közben 
és a vonaton verseket fordít, kapcsola-
tokat épít és ápol. Jó pásztorként nem 
mond le senkiről, lenyűgöző szentírás-
ismeretének és saját versei tartalmának 
birtokában mindig tudja, mikor mit kell 
idéznie. Hiszi, hogy Urunk szava gyógyír 
és biztatás, előrelendítő erő és viharfelhő-
ket elkergető hatalom. 

Hogyan is mondta Manyi néni az in-
terjúban? „Nagyon hiányzik Erzsébet 
testvér. Szeretete, odafi gyelése sosem 
múló emlékem!”

 39 Budapest, 1991. március 14.
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Reménységre épülő versvilág

Túrmezei Erzsébet költészete

„Mit kerestem itt? Az voltam-e, aminek szánt Isten?” – teszi fel a 
pályaelemző kérdést Egy éve már című versében, mondhatni, az em-
berélet útjának felén – 1952-ben – Túrmezei Erzsébet, és „a jövendő 
város keresőjének”, „idelenn csak vándornak” nevezi magát.1

A szelíd és határozott szavú emberre, az idő haladtával egyre töré-
kenyebb, csaknem madárszerű, jóságos mosolyú Túrmezei Erzsébet 
diakonissza testvérre ma még sokan mint személyes ismerősükre 
emlékeznek. A nyilvánoság előtti vagy csak szűk körben való megszó-
lalásai, emberi gesztusai magukban is maradandó cselekedetkincsek, a 
közösségi élet (nem csak evangélikus) eseményei céljaira írt színjátékai, 
elbeszélései, meséi, értekezései szintén fi gyelmet érdemelnek. Nagy-
számú verse, énekszövege révén is olyan örökséget hagyott, amellyel 
számolnunk kell, és amelynek érdemes a költészet történetében is 
keresnünk helyét, jelentéseit. Egy nem rövid életút – amely alatt az 
európai költészet és közönsége mindenestől és többször is átalakult –; 
nem is olyan könnyű megragadni jellemzőit. Maga a vers is mintha 
kevesek ügyévé vált volna, vagy inkább a tréfák, a reklámok és az em-
lékezéskultúra területére szorult volna vissza a hosszú 20. században.

Túrmezei Erzsébet csömöri sírkövén a név után az áll, hogy költő és 
diakonissza testvér. Egyházi szolgálatának egészére bizonyára többen 

 1 Egy éve már. Túrmezei 2007–2010, 2: 217. o. A vers eredetileg az Itt és most 
című kötetben jelent meg.

Egyed Emese
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látnak rá, munkásságának egyik legjobb ismerője, az MTV 2012. 
március 18-ai adásában sugárzott Túrmezei Erzsébet-portré szakértő 
meghívottja, Zászkaliczky Pál nyugalmazott lelkész szerint költé-
szete legmaradandóbb részét énekei (az evangélikus énekeskönyvben 
azonosítható énekszövegei és -bővítései, fordításai) képezik.2 Tiszte-
letben tartjuk e megállapítás (egyházszervezési) szempontjait, mégis 
megkíséreljük ezt az eddig csak kötetpoétikai és 
alkalmazott költészeti szempontból érzékelhető 
lírát az 1982-ben közreadott evangélikus egyházi 
énekeskönyv anyagain túl is tanulmányozni.

Vallomás és dialógus verskötetekben

Keveházi László monografi kus tanulmánya 
szerint a diakonissza 870 verset és versfordítást 
közölt életében szerkesztett tizenegy kötetében 
(az 1951-ben, illetve az 1958-ban megjelent verse-
inek egy része későbbi köteteiben újra napvilágot 
látott).3 Más formában is hatott környezetére: 
gépírásos sokszorosításban több verse eljutott az 
olvasókhoz. 

Nyomtatásban megjelent kötetei sorát az 
1938-ban megjelent Őszből tavaszba nyitja (1945-
ben, majd 1997-ben újra kiadják). Ezt követik 
sorban az Ének földrengéskor (1941), a Reméljetek 
velem (1945), a Sürgess, tűnő nap (1951), az Itt és 
most (1958). Tíz év szünet következik a versek 
publikálásában; 1968-ban jelenik meg az Így leszel 
áldás (1970-ben újra); 1979-ben az Emberré tettél, 
hogy emberré legyek (új kiadása: 1991); 1984-ben két könyve is elhagyja 
a sajtót: a Most élni – küldetés, illetőleg az Adventtől adventig (korábbi 

 2 Túrmezei Erzsébet-portré. http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/03/18/12/
Turmezei_Erzsebet_portre.aspx.
 3 Keveházi 2012, 57. o.
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köteteiből való válogatott verseit tartalmazzák); ezeket ismét többévi 
szünet után követi 1995-ben a Csodát virágzik a jelen (1995). Gyer-

mekeknek szóló, illusztrált posztumusz kötetét 
Zümmögő dalocska címmel adták ki (megjelenési 
éve: 2003). 

A versek újrakiadása összehangolt munkával 
egyetlen sorozatban megtörtént 2007–2010-
ben, a címe Túrmezei Erzsébet összegyűjtött mű-
vei; öt kötetet számlál (ebben a műfordítások-to-
vábbírások is hozzáférhetők). Az egyes kötetek 
előszavát (részben változatlan, a szövegek fi lo-
lógiai és szerzői jogi kérdéseit illető szöveggel) 
Herzog Csaba jegyzi.4 „A Fébé Evangélikus 
Diakonisszaegyesület hivatásának vallja néhai 
főnökasszonya, Túrmezei Erzsébet diakonissza 
testvér, költő és műfordító szellemi hagyatéká-
nak összegyűjtését és kiadását. Az egyesületünk 
választmánya által kiküldött munkacsoport 
hat éven át végzett munkájának gyümölcse ez 
a többkötetes gyűjtemény.”5 Herzog Csaba kö-
tetbevezetője a közösségi mecenatúra esetére 
világít rá: az egyesület és általa azok is, akik 
az egyesület által vallott értékekkel egyetérte-
nek, magukénak vallják ezt a szövegörökséget, 
hozzájárulnak feltárásához, népszerűsítéséhez. 
Komoly lépés ez a költő tényleges megismerte-
tése felé még a mai, inkább képes információk 
felé forduló világban is.

Van olyan kötet is e sorban, amely röviddel 
a költőnő halála után látott napvilágot, ezt 

Megtaláltam címmel adták ki 2003-ban, a hagyatékban fellelhető 
versekből. A sajtó alá rendezők, Herzog Csaba és Zászkaliczky Pál 

 4 A továbbiakban ebből az Összegyűjtött versek című kiadványból idézem szö-
vegeit.
 5 Így kezdődik Herzog Csaba előszava, amely aztán az egyes kötetek saját kiadási 
problémáira is rávilágít.

Hirdetés az Új Harangszóban
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a kötetet beharangozó írásukban magára a kéziratos és nyomtatott 
hagyatékra utalva a következők közlését is fontosnak tartják: „El 
kellett határoznunk, hogy a több »pepita füzetet« megtöltő ifj úkori 
verseket, melyeket Túrmezei Erzsébet – igen csekély részüket kivéve 
– nem tartott megjelentetésre alkalmasnak, nem adjuk nyomdába. 
E költeményeket a költőnő megté-
rése és diakonisszának való elhívása 
előtt írta, s ha művészileg nem is volt 
ellenük kifogása, Krisztustól nyert 
hitével és hitvallásával már nem 
tudta összeegyeztetni őket. A most 
megjelenő új kötet tartalmazza a 
két, gépírásban terjesztett műnek 
a későbbi kiadásokban meg nem 
jelent verseit, ezenkívül az íróasz-
talfi ókból előkerült, valamint az 
innen-onnan kapott verseket és 
műfordításokat. Akadnak köztük 
olyanok is, amelyek sokak számára 
kedvesek és fontosak, például a fóti 
jegenyékről vagy a Deák téri oltár-
képről szólók, s igen sok német és 
fi nn költőt szólaltatnak meg a mű-
fordítások Tiele-Winckler Évától 
Anna-Maija Raittiláig és Fritz Schmidt-Königtől Jörg Zinkig.”6

Nem titok, hogy a szerző 17 évesen lett az evangélikus egyház tagja. 
Az evangélikus vallást szolgálatként, hivatásszerűen gyakorolta ettől 
kezdve, de az is tény, hogy költészetének egészétől, mint a legjobb szer-
zők műveitől, távol áll mindenféle (vallási vagy egyéb) elfogultság, előí-
téletesség, dogmatikai elzárkózás. Legnagyobb élményét az Újszövetség 
tanulmányozása jelenti; és a szolgáló életformát is választja, amikor 
a Fébe Evangélikus Diakonisszaegyesületbe belép, illetőleg, amikor 
évek múltán elfogadja – a próbaidő leteltével – a diakonisszává avatást.

 6 Herzog–Zászkaliczky 2003. http://www.evelet.hu/archivum/2003/46/52. 
(Letöltés: 2012. május 26.)
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Műveinek vallásossága inkább az elfogadó, a támogató, az erkölcsi 
elvárást támasztó és nem a szűken vett dogmatikai leckékre hivatkozó 
magatartásban áll. Világirodalmi dialógusai (a Lin Yutang ihlette 
verstől az Arndt-, Uhland- vagy az Anna-Maija Raittila-fordításokig) 
a kíváncsiságot és a bizalmat hordozzák és az  Evangéliumot mint a 
méltó életre vezető közös hagyományt használják.

Gondos és szerénysége mellett is öntudatos szerzőről van szó, aki 
egyre jobban megismerve közönségét, számot vetett írói közlendői 
esetleges népszerűségével, és nem bízta a véletlenre versei utóéletét. 
1996 áprilisában végrendeletet írt. Ennek értelmében halála esetén 
műveinek szerzői jogai a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesületet 
illetik, és irodalmi hagyatékának gondozását is ettől a szervezettől 
várja. Írásainak összegyűjtésére, rendszerezésére a Túrmezei Erzsé-
bet-emlékbizottság vállalkozott, ennek tagjai: Dénes Pál, Endreff y 
Attila, Herzog Csaba (elnök), Marschalkó Gyula és id. Zászkaliczky 
Pál. A Túrmezei-versek a Fébé Diakonisszaegyesületnek köszön-
hetően négy kötetben jelentek meg (Budapesten, a fent említett 
könyvsorozatban). A Petőfi  Irodalmi Múzeum 2012-es irodalmi 
évfordulós emlékeztetőjében mégsem bukkanunk Túrmezei Erzsé-
bet nevére azoké között, akik száz éve születtek. (Hogy a költő-mű-
fordítók „háza táján” maradjunk: az idei jegyzékben Gazdag Erzsi, 
Kálnoky László neve ott van.) Ennek az lehet az oka, hogy a hivatalos 
kultúrpolitika a vallásos tárgyú szövegeket évtizedekig szigorúan a 
„használati irodalom”, tehát az egyházi élet körébe rendelte. Nehéz 
a határokat átlépni, főleg, ha az elmében léteznek.

Az irodalmi kánonok kérdése

„A Krisztus beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcses-
ségben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki 
énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak” – olvasha-
tó az Újszövetségben, Pál Kolossébeliekhez írott levelében (3,16; 
Károli-ford.).

Akár az Evangélikus énekeskönyvet használjuk (gyülekezeti ének-
lésre vagy csak olvasásra), akár Túrmezei Erzsébet másutt megjelent 
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verseit olvassuk, megállapítható, hogy lírájának alapvető érzelme a 
teremtésért és a megváltásért tanúsított hála. Ez a hálasugárzás nem 
igényel világi érdempolcokat; a vallomásosság hagyományos kedvelése 
a versolvasók körében, az ismert szerzőkre, igehelyekre, élethelyze-
tekre való eredeti hangú utalások hosszú sora mégis felveti a magyar 
irodalomtörténeti értékelés kérdését (más szóval az irodalomtörté-
neti kanonizációt). Hiszen Babits Amor sanctusa (1933),7 Sík Sándor 
Himnuszok könyve (1943)8 és a klasszikussá lett 20. századi magyar 
irodalom még jó néhány alkotója istenélmények közvetítőjeként is 
jelen van költészeti hagyományunkban. Túrmezei Erzsébet együtt 

kiadott kötetei sorát olvasva érzékelhetővé válnak stílusa állandó je-
gyei. Ezek egyike éppen a himnikusság. A hangvételét meghatározó 
intellektuális-érzelmi határozottság vagy inkább rendíthetetlenség e 
himnuszéneklő magatartásban keresendő. 

 7 Amor sanctus. Szent szeretet könyve. Középkori himnuszok latinul és magyarul. 
Fordította és magyarázta Babits Mihály. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 
1933.
 8 Himnuszok könyve. A keresztény himnuszköltészet remekei latinul és magyarul. 
Ford. Sík Sándor. Szent István Társulat, Budapest, 1943.
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És abban a közönségben, amely leginkább fogékony közlendőire. 
Érdemes itt Túrmezei Erzsébet életrajzából két mozzanatra utalnunk: 
egyrészt a leány-népfőiskolára, amelynek vezetését a ’40-es évek elején 
mint próbaidős diakonisszára rábízták egyházi vezetői, és csaknem 
egy évtizeden át százhúsz leány nevelésére volt bizonyára meghatározó 

hatással; utalhatunk másrészt egyházi szolgála-
taira Balassagyarmaton és környékén. Tudott fi -
gyelni a vele kapcsolatban állókra; nem valószínű, 
hogy egykori hívei ne váltak volna versei olvasóivá 
is. Idős korában is meggyőzően, derűsen, apos-
toli erővel beszélt; nem lehetett ez másként az 
említett korszakban, sőt 1951–75 között sem. Ez 
a szerző és közönsége közötti dialógus létrejöt-
tébe vetett bizalom egyértelműen áthatja verseit, 
amelyek az egészet tekintve néha valóban verses 
igehirdetésként hatnak. Ezt a tényt tanúsítják 
a versei (például a Csak alagút vagy a Tedeum-
fordítás)9 gépiratban való terjesztéséről szóló 
meghatott emlékezések. Az ilyesmit recepciós 
ténynek nevezik, a mű fogadtatása bizonyítéká-
nak, a népszerűség, de legalábbis az értés és az 
ismertté válás egyik számottevő tényezőjének. 

Hogy ki milyen közlendők és milyen versbe-
széd alapján kerül be abba, amit költészeti ha-
gyománynak nevezünk, mennyire lesz ismertté 

a nyelvterületen, ahol olvasóközönsége él, az sok tényezőnek a 
függvénye; például annak, mit írnak róla a szintézisteremtő kézi-
könyvek és a lexikonok, hogyan értékeli munkásságát a szakkritika, 
műveinek és pályaképének helye van-e az iskolai (magyar iroda-
lom) tananyagban. Költészet, vallásosság, protestáns-evangélikus 
identitás, magyar nyelvűség, női szerepértelmezés, esszéirodalom, 
magyarságtudomány – ezek alapján többféle sorban is helye lehetne 
Túrmezei Erzsébet költészetének, költői magatartásjegyeinek.

 9 Mindkettő a Sürgess, tűnő nap című kötetében jelent meg, újraközlésük: Túr-
mezei 2007–2010, 2: 19., 92–93. o.

Túrmezei Erzsébet barátainak, 
ismerőseinek mindig dedikálta 

a verseit. Békés Józsefnek…
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Kezdjük az irodalomtörténet akadémiai kézikönyvével. A magyar 
irodalom története 1945–1975 költészetre vonatkozó, 1986-ban megje-
lent kötete említi Túrmezei Erzsébet nevét a Vallásos költészet fejezet-
ben (egyetlen női szerzőként egyébként) egy olyan sorban, amelyben 
Csanád Béla, Harsányi Lajos, Sík Sándor, Mécs László, Bódás János, 
Kunszery Gyula, Puszta Sándor neve szerepel. 
E kötetben, amely az MTA Irodalomtudományi 
Intézetében készült Béládi Miklós főszerkeszté-
sében, ennyi olvasható a költőnő pályájáról, költé-
szetéről: „Túrmezei Erzsébet (1912) a balassagyar-
mati evangélikus szeretetotthon vezetője volt. Az 
evangélikus egyházi lapok rendszeresen közölték 
verseit és műfordításait. Négy verseskönyvének 
válogatott anyagát fi nnül is kiadták, Anna-Marija 
Raittila tolmácsolásában. Líráját átlelkesült hit, 
benső alázat, kicsit keresett szókincs, hagyomá-
nyos képalkotás jellemzi.”10

Amint a fenti sorokban látjuk, az akadémai 
öszefoglaló múlt időben szól a költőről, noha 
még több mint negyedszázadig élt és alkotott. 
A bemutatásnak túl sommás szöveg e költészet 
vallomásossága hittartalmainak, érzelmi hite-
lességének elismerését, egyszersmind a formai 
megoldások enyhe bírálatát tartalmazza. Ne fo-
gadjuk el kritikátlanul ezeket az inkább elfedő, 
mint feltáró mondatokat. Túrmezei Erzsébet 
verseinek fentebb említett „hagyományossága” 
bizonyára nem a képalkotás, hanem a ritmus, a 
strófi kus megoldások, a rímhasználat tekintetében érvényes; olyan 
szerzőt érzékelünk a verssorok mögött, aki nem rejti bonyolult reto-
rikai megoldásokba mondandóját, hanem a nyelv leginkább hozzá-
férhető formájával kíván élni, hogy minél többen megértsék. Ismeri 
a költészet műhelytitkait, sőt több nyelv által közvetített költészeti 

 10 A név helyesen Anna-Maija Raittila.

…és Dúl Etelka diakonissza 
testvérnek 
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hagyományt ismer, de a nyelvet eszköznek tekinti, nem önmagában 
való értéknek. Erről így szól 1932-es ars poeticájában:

Kérés

Úr Jézus, tudod: nem érdemes írni,
csak, hogy a rímek muzsikáljanak.
Olyan dalokat ébressz, hogy a lelkek
Tehozzád közelebb találjanak!
Te rejtőzködj el a rímek közé,
Te simogasd meg a fáradtakat,
Te biztasd, akit csüggedés kísér!
Hisz írni csak azért,
hogy csengő rímek muzsikáljanak,
Uram, mit ér?
Minden dalomban légy jelen magad!
Te simogasd meg a fáradtakat!
A léleknek ne felém, Tefeléd,
Tefeléd adjon mindenikük szárnyat!
Nem akarok én üres muzsikákat.11

József Attila Lázadó Krisztusára adott feleletként is felfogható e vers.12 
Mint valami átírás-újraírás: olyan az indítása: „Ó uramisten, ne légy te 
a jóság” (J. A.) – „Úr Jézus, tudod, nem érdemes írni” (T. E). A szöveg 
indító lendülete nagyon is rokon a kettőben, ha a teljes strófa nem 
egybevágó is. Azonosulás (olvasás) és replika (versválasz) sajátos egy-

 11 Túrmezei 2007–2010, 1: 188. o.
 12 „A telked azért mégis tisztitom csak.

És már egy nagy sajgó gerinc vagyok –
Sokat görnyedtem, ne kivánd, hogy eztán
Rontsak.
Azért ameddig csak birom, csinálom,
Bár kezemen csalánmart hólyag ül.
S ha vihar jönne, mint a korhadó fa,
Állom.”
József Attila: A lázadó Krisztus (részlet)

Vers az Új Harangszóban, 
1950. június 4.
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ségbe von két különböző szerzőtől származó verset, ez a megoldás 
Túrmezei Erzsébet köteteiben nem ritka. 

Ott van-e hát a verskedvelő magyar olvasóknak szánt női versszer-
zők „hivatalos“ sorában? Hiszen érzékenységét, a női élethelyzetek 
iránti fogékonyságát olyan versek is jelzik, amelyek költészete ke-
resztény egyetemességére, ökumenikus tágasságára utalnak: például 
a Mária című:

Hegyek között, völgyek felett,
hol illatos zengő szelek
ölelnek át, kerestelek,
Megváltóm anyja, Mária,
s találkozott lelkem Veled (…)13

„Kicsit keresett szókincset” emlegetett az irodalom-
történet Túrmezei Erzsébet költészetéről szólva. E 
szókincset valóban alakítja egyfajta vallásos önképzés, 
amely a teológiai kérdésekről újra meg újra dialógust 
teremt: földi vagy már egy másik térbe költözött tár-
sakkal, magával Krisztussal, de a mindenütt jelenvaló 
isteni lénnyel is. Azok közé a szerzők közé tartozik, 
akik nem a szavak mennyiségével, meglepő voltával, 
hanem személyes közlendőjével és elfogadtatásával 
törődnek. Van valami anyai állandóság e magatar-
tásban. Méltán nézhetjük e verseket a női líra sajátos 
eredetiségű változatának.

Visszatérve a fentebbi kérdésre: a Magyar költőnők 
antológiáját S. Sárdi Margit és Tóth László állította 
össze 1997-ben (Akadémiai Kiadó, Budapest). Rövid pályaképpel 
és egy-két verssel jelennek meg benne a női szerzők a 16. században 
alkotó Dóczy Ilonától az 1990-es években indult László Noémiig, 
szép számban – több mint 350 oldalon. E kötetbe Túrmezei Erzsébet 
neve, verse nem került be (bár ekkor már rég nem esett tilalom alá 
költészete, és új könyvei is megjelentek).

 13 Mária. Túrmezei 2007–2010, 2: 158. o.

Dúl Etelka diakonissza test-
vér hagyatékában megőrzött 
gyermekének, Etelka testvér 
kézírásával
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Az olvasó ember

Ő maga mint a hasznos munkálkodás egyik lehetőségét nevezte meg 
az olvasást. Külön tanulmányt érdemelne írásai műveltséganyaga. 
E költészet egyik jellemzője valóban a fáradhatatlan olvasás és az olva-
sottak továbbgondolása, a szerzők emberi jelenvalóságának keresése: 
a megértés megannyi kísérlete; a képek mitikus történetté rendezése, 
beavatódás a régi vagy példázatosan időn kívüli élethelyzetekbe, ta-

pasztalat és képzelet határának megjelenítése, majd 
eltüntetése. 

Hogy milyen könyveket forgatott ifj úkorában Túr-
mezei Erzsébet, akár verseiből is kikövetkeztethetjük. 
A Pázmány Péter egyetem magyar–német szakos 
hallgatójaként módszeresen kellett tanulmányoznia 
mind a magyar, mind a német irodalom korszakait 
és egyes remekműveit, szerzőit, mind a világirodalom 
alkotóit. Próbaidős testvérként 1935 és 1945 között 
a vallási-egyháztörténeti szakirodalomban is el kel-
lett mélyülnie. Ezek az indulásban inspirálhatták, 
de egyértelmű folyamatos olvasói szokása és hűsége 
kedvenc szerzőihez, amely a műfordítói és versírói 
döntéseit is befolyásolja.

Mivel a Pásztortűz közölte egyik korai versét, 
érdemes megnéznünk, mi volt a sajátossága en-
nek az erdélyi – többek között Gyallay Domokos, 
Reményik Sándor, Dsida Jenő főszerkesztésében 
Kolozsvárt megjelent – folyóiratnak. 1929 nov-
emberében például (XV. évfolyam 23. szám) a lap 
egy Benczur József-festmény reprodukcióját közli: 
A nagy bánat című képét, ahol diakonissza vigasztal 

egy lelkileg láthatóan megrendült, szép és fi atal, magas társadalmi 
rétegből származó hölgyet…

Túrmezei Erzsébet később indult, mint néhány, a Pásztortűz-
ben szintén publikáló, transzcendentális élményekre is hangolt női 
szerző: Krüzselyi Erzsébet (1875–1953), az aradi Kövér Erzsébet 
(1895–1958) vagy Csűrös Emília (1897–1970), de munkásságukban 

Előadás Bácsfeketehegyen, 1977
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van hasonlóság (versek és irodalomtörténeti érdeklődés, pedagógusi 
pályaszakasz, egyesületi munka). A női szerzők sorában kortársai 
között még Solymos Idát (1922–1995) említeném, aki az induló Túr-
mezeiéhez hasonló szorongással, képteremtő erővel, illetőleg kozmi-
kus érzékenységgel keresi élete, éltünk értelmét, például az 1943-ban 
megjelent, A hold körülnéz című kötetében.

A hold ott rejtőzik fenn a ködlepelben,
Az éj méla kékje elzárja utamat,
Bús zörgető vagyok

Keresem magamat14

Ez a koldusságérzés, a társtalanság és a meg nem 
értettség élménye korábbi, de a 19. századtól fo-
lyamatos a magyar irodalomban – Vörösmarty 
A magyar költő című verse, Petőfi  Felhők-ciklusa, 
Juhász Gyula vagy Reviczky lírája, Ady kuruc 
tematikájú versei és A halottak élén című kötete 
révén. Erőteljesen megjelenik Reményik Sándor 
költészetében – már első verseitől. Az ember 
létezésélménye és a mindennapok észlelhető 
élményvilága egyszerre ad tárgyat Túrmezei 
Erzsébet verseinek. Az egyesben az általánost 
könnyen felismeri: a megértetés alkalmait nem 
hagyja ki. A klasszikus magyar irodalom nem-
zedékeken át közös élményvilágát az anya iránti 
ősi gyöngédség érzésével kapcsolja össze eredeti költői ötlettel a gyer-
mekéről álmodozó, érte fohászkodó A niklai leány. A diakonissza 
Berzsenyi Dániel niklai sírját látogató édesanyjáról írott verse az 
erdélyi, Kolozsvárt szerkesztett Pásztortűzben jelent meg.15

 14 Solymos Ida: Bús zörgető vagyok. 1943, 11. o.
 15 Pásztortűz, XXVI. évf. 1940/12. 534. o.

Levél Veöreös Imre lelkésznek, 
1950
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Rész és egész

Jó érzékkel választ címet verseinek, köteteinek, és kötetkompozíciós 
eljárásai is jellegzetesek. A hangütésszerű nyitóvers és a kötetzáró 
vers mindig hangsúlyt kap, Túrmezei Erzsébet erre különösen fi gyel. 
Mintha egy találkozás és egy búcsú közé illesztené lírai beszámolóját 

a megosztható életesemények és lelki tapasztalatok egy-egy újabb 
korszakáról. Valóságos érzelmi naplófolyamot ad; egyháza és saját 
élete történetét ismerve a versek jelentéstartalmai megsokasodnak.

Első kötete, az Őszből tavaszba versei az Élet-ének és a Nyíl akarok 
lenni című költemények magabiztossága mint jelszavak között sorakoz-
nak: tanúsítják a hivatás vállalásának örömét, a diakonisszaszerepre 
való készülődést (erre utal a kötet belső tagolása is verscikluscímeivel: 
Nyugtalan a mi szívünk…; Isten műhelyében; Köd-kísértés; Ádvent; 

Édesanyjának dedikált vers
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A megszegett kenyér; Az első és utolsó és az élő; „Írok néktek, gyerme-
kek…”; És testvér lettem.)

Az Ének földrengéskor már a világháború körülményei között jelent 
meg. Nyitóverse: Találkozás a vártán, a záró A niklai leány. Tagolása a 
fejezetcímek szerint: Őrök a vártán; Íme az ember; Gyermek 1941-ben; 
Futhat az élet Lin Yutang!; Forog a föld.

„Halott világban bátor éneket, / Bizakodó éneket mondok” – írja 
Téli fák című, 1944-es versében, a Reméljetek velem! című kötetben. 
E könyv nyitó darabja a Hajnali út, a záróvers lett a kötet címadója. Az 
életet énekli az egész könyv a háború rombolása ellenében, ciklusai: 
Hajnali út; Hívom az embert; Küszöbén a halálnak; A vezeték dalol; 
Reméljetek velem!

Az 1951-ben publikált, beszédes című Sürgess, tűnő nap! könyve 
A hívogató lábnyom című verssel indul, záró darabja a Te deum. Szer-
kezetét a belső címek határozzák meg: Útjelző tövisek; Ha több a csend; 
Hozsannázó napok; A titokzatos test; Sürgess, tűnő nap!; Két vers külön.

Az 1958-ban megjelent Itt és most a kötetcímadó verssel kezdődik, 
és az Elég! a záróverse. Szerkezetét kijelölő emblematikus közlései 
lesznek cikluscímekké: Most más madár dalol; Tárt kapuval; Hova? 
Hova?; Mária; Fehér csodák a lápon; Barázda mélyén; Kevés, kevés. 
A modern világ kihívásai között él, és sohasem hagyja magán elha-
talmasodni a fölöslegesség érzését. Nem háríthat el minden veszélyt 
személyes életútjából – alany és tárgy fájdalomérzetét összekapcsolva 
teremt szellemi feladatot magának: „megrepedezett nádszál életéről”16 
szól – az élet apró dolgai mind metaforikus erővel kelnek új életre ver-
seiben. A biztatás ereje és a személyes energiák újrateremtése minden 
baj között. Ritka képesség.

A végezhető életfeladat jelentkezik az Így leszel áldás című könyve 
verseiben. Ennek első darabja A megtalált sugár, utolsó a „Mindhalá-
lig!”, cikluscímei mint valami végeszakadatlan ima foszlányai: Annyi 
szent és országos munka vár…; Uram, testvéreimért áldlak…; Itt élni 
küldetés…; Akiért engem áld az Isten...

Az Emberré lettél, hogy ember legyek kötet fi noman, de jelzi a cselek-

 16 Megrepedt nádszál. Túrmezei 2007–2010, 2: 252. o. A vers 1957-ben kelet-
kezett.
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vési tér szűkülését. 
Nyitóverse: Kresz-
tábla, a záró: Ami 
megmaradt. Jelzések ebből a költőileg megélt és 
szöveggé váltott állapotból (cikluscímek): …Együtt 
élni, mint a testvérek; Szolgálni, mint a fény!; Jó reg-
gelt, kegyelem!; Édesanyák; …lehet, hogy az antenna 
hiányzik; …könnyű, mint a szalmaszál; Nincs itt! 
Előrement!; Emlékük felénk ragyog tűnő évszázado-

kon át…; Lefelé növünk! Archaikusságában megkapó a záróvers – há-
romsoros, azonos rímű strófái a végtelenség érzetét s ezáltal feloldozást 
sugallnak az egyébként veszteség-, lemondásélményekből indult versben. 

Ottlyk Ernő püspöknek dedikált 
kézírásos vers
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Emlékszőttes szétfoszlott, elszakadt
A hosszú, harci vándorút alatt.
Csak egy maradt: egy drága név maradt.17

Ez a vándorlásmotívum végigkíséri költészetét, nem jellemző a női 
szerzőkre, de az ő esetében erőteljesebb az evangéliumi metaforika, 
mint a nemi szerepek hagyományos közvetítése. 

A Most élni – küldetés az 1984-ben megjelent 
kötet címadó és nyitó versére utal, a feladat nehéz-
ségére és értékére. Kereszt és orgonasípok; Hajnali 
fényben; Eggyé ölel!; Évek és percek; Ragyogó kegyelem 
sötét szekerei; Betlehemi kenyércsoda; Átszegezett ke-
zednek köszönöm; Örök jelen; A kegyelem ege alatt – 
e kötettagoló fejezetek egyenként öt-tíz verse után 
záró költeményként következik A refrén. A 136. 
zsoltár visszhangja. Zsoltárparafrázis. A szóban 
forgó refrén: „Mert örökkévaló Isten kegyelme”. 
Valójában a refrén tudatos alkalmazásában kö-
zépkori himnuszok és romantikus költemények 
újrafelfedezője a diakonissza.

1995-ben jelent meg Túrmezei Erzsébet Cso-
dát virágzik a jelen című kötete. Ezt a Vigyázók 
éneke indítja, és a kötet címét is adó – 1984-ből 
származó – vers zárja (elhangzik benne a „Meg-
újulás és bűnbocsánat!” kijelentés, oly fontos jelszava a társadalom 
mindenkori megújulásának). A kötetben búcsú- és elhallgatásjelek 
váltogatják egymást, a biztató gesztusait vissza nem vonó, de erejé-
vel már alig rendelkező ember költeményei (cikluscímek: Vigyázó, 
meddig még az éjszaka?; Harangok hívnak; Kegyelem éve; Ölelje át 
őket fényed; Hol az a szent tűz?; A nagy titok; „Mi mindig búcsúzunk”; 
Üzenetek a csendből; A teljes dél felé; Sok híd kellene még!; Csodát 
virágzik a jelen!

E kötetben található himnuszparafrázisa is, Kölcsey-átírása: a 
„Szánd meg, Isten, a magyart!” és Reményik Sándor „Mi mindig bú-

 17 Ami megmaradt. Túrmezei 2007–2010, 2: 485. o. A vers keletkezési éve: 1967.

D. Szebik Imrének dedikált kötet
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csúzunk” sorának ötletéből született halottsiratása: a Csak másnapig 
búcsúztunk.18

A Megtaláltam című posztumusz kötet láthatóan azt a célt szol-
gálja, hogy az alkalmi és kötetben meg nem jelent versek 
is jussanak el az olvasóhoz. Nem ismerhető fel benne a 
diakonissza tudatos szerkesztői koncepciója. Így is ér-
tékes, de inkább egyes darabjaiban (a kötet olvasható az 
Összegyűjtött művei 3. kötetében is).

A műfordító döntései

Az Összegyűjtött művekben egy egész kötetet (4. kötet) tesz-
nek ki Túrmezei Erzsébet műfordításai és vállaltan más 
szerző művéhez kapcsolódó költeményei. Sokféleképpen 
nevezhető e műfaj, pasticciónak, parafrázisnak is. Az életút 
ismeretében elsősorban a német, aztán a fi nn műfordítások 
választása tűnik természetesnek Túrmezei Erzsébet pályá-
ján. (Az egyetemi nyelvi-kulturális stúdiumokon kívül alkal-
ma nyílt Finnországba, Kanadába, Németországba utazni.)

A Reméljetek velem! című kötetben szerepel a Tovatűnő 
nap „Eino Leino után fi nnből”,19 illetőleg egy Rilke-for-
dítás. Ez utóbbit fontosnak tarthatjuk a vándormotívum 
használata okán is.

A vándorok
R. M. Rilke Zarándokkönyvéből

A házakban nyugalom nem lesz már,
mert egyik meghal, s messze sírba jut.
A másik is csak titkos jelre vár,
vándorbotot vesz és vándorsarut,
és megy keresni, hogy merre az út,
amelyen megtalál, ha rajta jár.

 18 Túrmezei 2007–2010, 3: 204. o.
 19 Eino Leino fi nn költő, újságíró (1878–1926)
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S az utakról nem fogynak el soha, 
kik feléd, mint a rózsa felé mennek,
mely ezer évben csak egyszer virul. 
Névtelenek messze sötét sora
siet a föld minden tájairul.

Mióta láttam őket, a szelet
– tudom, – köpenyük kelti föl menet,
s akkor csitul el, ha ők megpihennek.
Olyan sebes a sodruk, amint mennek
és mennek – találkozni Teveled.20

A költő fordít és válaszverset ír nemcsak kortár-
sainak: a tépelődő költőknek, hanem általában 
a keresőknek. Hite bizonyosságával, de tapinta-
tosan és a stílust, a verszenei elemeket (hiszen 
válaszról van szó) tiszteletben tartva: Hermann 
Hessének, John Miltonnak. Ez a válaszírogatás, 
cáfolat vagy megerősítés, voltaképpen olvasói 
jelzés egyik sajátossága Túrmezei Erzsébet köl-
tészetének.

A női tanulást, a nők társadalmi szerepvál-
lalását szorgalmazó északi államok Finnország 
(és magyarul tudó fi nnek, fi nnül tudó magya-
rok) révén tagadhatatlan kapcsolatban álltak Magyarországgal a 20. 
század elejétől kezdve, ezt bizonyítja Vikár Béla példája is. Egyházi 
és intézményfejlesztési kapcsolatok (a nőképzés módszertanának 
elsajátítása) nyújthattak alkalmat arra, hogy Túrmezei Erzsébet sze-
mélyesen megismerhessen fi nnországi alkotókat, vagy olyan művek 
összekapcsolódására, mint Eino Leino vagy Anna Maija Raittila írásai 
(esetünkben számít az, hogy 1930 a fi nn–magyar kulturális egyez-
mény megújításának is éve). 

Kölcsönösségről is beszélhetünk. Anna-Maija Raittila (1928-ban 
született költő) elsősorban magyar irodalomból fordított, de olyan né-

 20 Túrmezei 2007–2010, 4: 30. o.

A költőnő a kórházban sem 
pihent…
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met alkotóktól is, mint Hermann Hesse, Dorothee 
Sölle és Rainer Maria Rilke. A fi nn irodalmi társa-
ság által kiadott Magyar líra után a Kaivojen maa 
(Kutak földje) 20. századi magyar költők anto-
lógiája fő fordítója ő, önálló köteteket is kiadott: 
Túrmezei Erzsébet verseiből: Hyvää huomenta, 
armo (Jó reggelt, kegyelem, 1973/1974, 2. kiadása: 
1976); Kasvamme alaspäin: valikoima runoja (Vá-
logatott versek), Herättäjä-Yhdistys, Lapua, 1988. 
A fi nn költőnő Ady Endre istenes verseiből Eliaan 
vaunuissa (Illés szekerén, 1977) címmel adott ki 
válogatást.21 

Egyébként Ady Endrének a korban nem csak a 
Nyugat hasábjain keresztül terjedő költészete bizo-
nyára Túrmezei lírájára is hatott – hagyományos 
strófáinak erőteljes képi világa, a ritmikussá tör-
delt, de teljes mondatok mint versépítő nyelvtani 
alakzatok, a világnak mint megfejtendő titoknak 
a megközelítése szintjén. Az én, az individuális 
ember mint világérzékelő, mint egyéni döntése-
it megszenvedő, mint küzdeni tudó teremtmény 
megjelenik mindkettejük verseiben – Ady elfogad 
és el is hárít, kísértésekről többet beszél, a diako-
nissza saját életét is példaként használva vállalja a 
keresztény vallás egész rendszerét.

És folytatni lehetne az Úti mozaik élményei kul-
turális asszociációival, olvasottak és látottak közös 
versbe szövésével, Árpádházi Erzsébet kórháza, 
Bach szülőháza, Weimar, „Gond nélküli” kastély 

– Potsdam, Sanssouci,22 nem véletlen, hogy Goethétől választott 
hozzá mottót.

 21 A magyar irodalom Finnországban, Tuomo Lahdelma (1984). http://ebooks.
gutenberg.cc/Wordtheque/hu/AAACWV.TXT.
 22 Túrmezei 2007–2010, 2: 408–409. o.

Dedikált vers Sulyán Marci 
bácsinak, 1953
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Énekszerző

Valaha ének, mondóka, vers egységet képezett. Túrmezei Erzsébet 
költészete az 1970-es évektől sajátosan gazdagodhatott: valóságos 
szövegíró, a ritmikus éneklés versszakértője lett, műfordító, kiegészí-
tő… A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma 
D. Káldy Zoltán püspök javaslatára döntött úgy 1970 decemberében, 
hogy szakbizottságot hoz létre új énekeskönyv szerkesztésére. A dia-
konissza testvér akkoriban költözött Budapestre; a szövegi bizottság 
tagja lett (dr. Bodrog Miklóssal, Ferenczy Zoltánnal, Gáncs Péterrel, 
dr. Muntag Andorral, dr. Koren Emil elnökletével).23 Teológiai, nyel-
vi, költői és prozódiai szempontokat vettek fi gyelembe – olvasható 
az énekeskönyvet szerkesztő bizottság által írott 
bevezetésben (kelt: 1981. március). A szövegi bizott-
ság munkáját olyan munkatársak segítették, mint 
Weöres Sándor. Ez a munka több évig tartott, és 
együttműködések, személyes kapcsolatok létrejöttét 
is lehetővé tette; Kodály Zoltán írta a dallamát, 
Túrmezei Erzsébet pedig a szövegét a következő 
éneknek (EÉ 542):

Megy a pásztor selyemfüves, tarka réten át.
Juha vagyok, követem a pásztor lábnyomát.
Dalba kezd a sok madár, / Szívem is dalolja már:
„Boldog, aki Jézussal, a jó pásztorral jár.
Megy a pásztor sötét völgyön, pusztaságon át.
Juha vagyok, követem a pásztor lábnyomát.
Ha a pásztor jár velem, / S őriz engem szüntelen,
Miért lenne szívem mélyén gond és félelem?
Megy a pásztor hazafelé a gyöngykapun át.
Juha vagyok: követem a pásztor lábnyomát.
Kitárják a gyöngykaput. / Jézus nyája hazajut. 
Jézus nyomán örök égi fénybe visz az út.

 23 A dallami bizottság tagjai: Fasang Árpád, Rezessy László, Sulyok Imre és 
Tóth-Szöllős Mihály. Trajtler Gábor mindkét bizottság munkájában részt vett.

Dúl Etelka diakonissza testvér 
hagyatékában őrzött 
énekfordítás
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Egyebütt egy hagyományos keresztény himnusz kap új formát a 
költőnő munkája révén. A Nagyszombati kódex (1651) 6. századi 
Venantius Fortunatus versével24 közölt éneket Vexilla regis prodeunt 
(lat. ’Király zászlói lengenek’) címmel. Ez a szent keresztről szóló 
himnusz az evangélikus énekeskönyv 189. éneke (a római katolikusok 
és az evangélikusok Babits Mihály és Sík Sándor fordításában ének-
lik: „Királyi zászló jár elöl”).25 A Venantius-éneket új szöveggel mint 

új éneket javasolja az evangélikus énekeskönyv 
(EÉ 184):26

Ha Jézus Krisztus jár velünk,
Ő a mi utunk, életünk. 
Bár évre évek tűnnek el, 
a szívünk hálát énekel.
Kegyelme hordoz szüntelen,
Nem gyötör gond és félelem.
És minden percnek célja van,
Ha őt szolgáljuk boldogan.
Keresztje győztes, szent jelünk,
Az élő Jézus jár velünk.
Ő áld meg percet, éveket,
Őnéki mondunk éneket.
Dicsérünk téged, Jézusunk, 
Nevedben bátran indulunk.
Követjük lábad szent nyomát,
És minden évünk téged áld. 

Van valami gyermeki: nem gyermeteg, de a teljes 
bizalom révén mégis inkább a gyermeki lélekre 

jellemző vonása e költészetnek: az elfogadás poétikája, ahol az elfo-
gadás a Szentháromságra vonatkozik. 

 24 A hagyomány szerint akkor írta, amikor Türingiai Szt. Radegundis királynő 
II. Jusztinosz császártól keresztereklyét kapott. Tartalma a kereszt dicsérete a 
megváltás misztériuma alapján.
 25 Katolikus lexikon.
 26 Túrmezei Erzsébet több énekét az erdélyi énekeskönyv is átvette.

Nagytarcsai szeretvendégség, 
1980. november 23.
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A továbbírás esetei

A költőkkel való verses társalgás a ma intertextualitásnak nevezett – 
egyébként már az antikvitásban is kedvelt – teret hozza létre: olvassuk 
egymás műveit és reagáljunk! Van ebben játékosság, de van valami a 
hétköznapok (politikai, magánéleti) nyomorúságain felülemelkedni 
engedő komolyság is. A társalgás szabadsága.

Érdekes kísérlet az, ahogy fordítással-kommentárral közelít egy 
időben és térben távoli költői at-
titűdhöz. Ha tépelődtem: „Milton 
után angolból és Miltonnak írom. 
Válaszul »Ha tépelődtem« kezdetű 
szonettjére.” Az elveszett Paradicsom 
szerzőjét idézi: szonettet fordítva 
és a versre szonettel válaszolva az 
angol poétát mint a tálentomával jól 
sáfárkodót dicséri, szerinte Milton a 
vakságban is emberi méltósággal és 
szellemi feladatokat vállalva, gyön-
geségében is lélekerővel már e földön 
elnyerte az igazak jutalmát:

Világ színei messze elmaradtak,
De lelkedbe angyalok látogattak
Egekbeérő aranygrádicson.27

Máskor maga az anyag, a szöveg hordozója lesz az ihlető: a Vallok a 
papírnak28 Vörösmarty Gondolatok a könyvtárban című verse ihleté-
sében született. „Papír, fehér papír az asztalon, / te régi rongyokból, 
gyűrt lapokból támadt, / szemétre dobott ócskaságból újult, / sugárzó 
tisztaság (…): / szeretném én is a te életed.” Áprilytól A láthatatlan írás 
titokzatos látomásélménye is felsejlik a képben. A vers zárószakaszai 
metaforikus jellegűek: a látszat csal, nem ő a költő, s a lap nem az ő 

 27 Túrmezei 2007–2010, 2: 465–466. o.
 28 Uo. 1: 414–515. o.

Költői nap, 
Túrmezei Erzsébet köszöntése

06 Kolteszet.indd   247 2012.09.11.   11:56:47



248

személyes gondolatait várja: a hívő ember a „tabula rasa”, a szerző Is-
ten – ezt a beírandó felület szerepet kívánja vállalni („Ó csak csendes, 
alázatosan, / tisztán várnék mindennap a kezére, / míg feltetszik raj-
tam az ő írása!”) A költemény zárósorai már egy semmi máshoz nem 
hasonlítható áldozati helyzetről vallanak: a címzett nem az olvasó, aki 
a szerzőt, a tárgyat és a megidézett ihlető istenséget látja (képzeli el). 
A tegező forma Isten földi életének formát adó személyiségértelmezés-
ről vall: „A te szolgálatodra, életedre, / Papír, fehér papír az asztalon.”

Irodalomtörténet, szentség, költői versengés elemei követhetők ab-
ban a sorozatban, amely Kosztolányi Halotti beszéd (1935), Reményik 
Halotti beszéd a hulló leveleknek (1923) és Túrmezei „Por és hamu 
vagyunk” című verséből áll. A diakonissza Most élni – küldetés című 
kötetében van a „Por és hamu vagyunk” (keletkezési évét nem ismerjük):

Halotti beszéd, ősi magyar emlék,
bár fi gyelnénk rád, bár szivünkre vennénk,
hogy mulandó itt örömünk, jajunk,
hiszen por és hamu vagyunk.29

Folytatva költőkkel dialogizáló versei sorát: az Imádkozzunk, testvérek! 
olyan helyzetet jelenít meg (repülőgép lezuhanásának veszélye), mint 
Reményik Sorsunkra hagyva – A haldokló Kuncz Aladár emlékének 
című verse, amley a civilizáció kényelmét mint az elemeknek való 
kiszolgáltatottságot mutatja be, ám míg Reményik verse az emberi 
tehetetlenséget, végzethitet és tragikumot, Túrmezei az ima csodate-
vő erejét mutatja be. Mindketten a költészet általánosító képességét 
kihasználva részletezték a megtörtént esetet. Reményik metaforája az 
olvasóra bízza az általánosítást, magunkra vontakoztatást. A költőnő 
példázatként él a történettel, maga adja meg a megfejtést: 

Sokszor úgy éreztem, 
rajta vagyunk mi mind, 
minden világrész minden embere, 
ezen a veszedelembe, 

 29  Uo. 3: 87. o.

Id. dr Hafenscher Károlynak 
és feleségének Veronikának 

dedikált, kézi kötésű
versgyűjtemény
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viharba került gépen. 
Egész világunk rajta van.
Kiszállni nem lehet 
s talán leszállni sem.
(…)
Most, amikor
A pillanatok öröklétet érnek,
Van-e, aki feláll, 
és elkiáltja
a viharokkal küzdő világ-gépen: 
„Imádkozzunk, testvérek!”?30

Átragyog-e rajtunk? című versének kezdőképe Re mé-
nyik versének indításával rokon. „Benéz a nap a temp-
lomablakon” – Reményik: „Benéz a havas kéken Ko-
lozsvárra” (Benéz a havas…). Túrmezei Erzsébet azon-
ban a folytatásban a keresztyén ember defi níciójára 
teszi a hangsúlyt. A gyermek ösztönös szépségideálja és 
keresetlen képi beszéde válik kizárólagos hitelességűvé 
a kompromittált kommunikációs szokások közepette.31

A titokarcú ifj úság (Kepler és tanítványa) – medi-
tációk Farkas András Tragédia-illusztrációjához.

Verses bölcselet

Modernizmusok keresztútján tájékozódni láthatólag megtanult, de igen 
korán saját közlésmódokra törekedett a hivatalos hatáskörében gyakran 
megzavart evangélizátor. A fi gyelem-összpontosítás képessége jellemezte: 
ezért tudott gyermekek és nagyok nyelvén egyaránt szólni. A költészet 
nyelvén kifejtett bölcselet régi keletű, ő kisebb formákat érzett közel 
magához, de nyelvi szikársága vagy éppen emelkedettsége ugyanannak a 
kifejezésbeli könnyedségnek és céltudatosságnak az eszközei. A naivság a 

 30 Uo. 3: 316–317. o.
 31 Átragyog-e rajtunk? Túrmezei 2007–2010, 2: 333. o.

Unokahugának, 
Sárkány Tiborné 
Németh Erzsébet lelkésznőnek 
dedikált kötet
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tisztaság alakváltozata A szürke kis vendég szinkretikus példázatában, de 
a tudósság míves megoldásaira is rátalál a jó szerzőkön nevelődött költő: 
Közöny című versében a részvétlenség modern bűne, a kényelemszere-
tet embertelensége, a társadalom peremére jutottak eleven jósága válik 
nyugtalanító fi lmdrámává.32 Közben a magyar balladaköltészet jelenkori 
disszonáns megjelenésének képe (Gyulai Pál: Három árva sír magában).

Úgy tűnik, a szó csak jelenvalóságában a szerzője által hitelesítve, a 
vallásosság csak az életmód következetességében hat a túlbonyolult, 
veszélyekkel teli világban. E közegben példás életét versekkel állítja 

fénybe a költő testvér: bízik a példa (a szolgálat) hite-
lességében, vonzó erejében.

A létezés mint példaértékű cselekedetek sora… Az 
egzisztencializmusnak bölcseleti szempontból van ke-
resztény változata is: Franciaországban Gabriel Mar-
cel, Észak-Amerikában Jacques Lavigne tekinthető 
legismertebb képviselőjének. Ellentétet érzékelnek a 
gyönge és szorongó emberi és a tökéletes, mindent 
átható isteni természet között, az élet értelmének az 
Istenhez való közeledést tekintik, a tökéletes Istenhez 
való hasonulás törekvését – a tényleges kereszténnyé 
válás révén. Gabriel Marcelt (1889–1973) – francia 
fi lozófus, drámaíró és zeneszerző; 1929-től katolikus 
– keresztény egzisztencialistaként is szokták emlegetni 
szemben Sartre-ral és Camus-vel, akik bölcselete a 

teremtés isteni célját nem ismeri el. Isten személyes jelenlétének meg-
tapasztalását éppen a dialógus lehetősége adja, ez az imádság alapja. 

Ehhez hasonló, közeledő, cselekvő hit érvényesül a diakonissza test-
vér alkotói magatartásában is; ő, az olvasmányait dialógusként megélő 
szerző és fordító egyébként az 1960-ban elhunyt Camus versét kétszer 
is lefordította. 1981-ben Eleget tettek? címmel; a Kötetekből kimaradt 
versfordítások részben másik variánsa is megjelenik Sokan úgy vélik… 
címmel.33 Cselekvő életre szólít? az, hogy valaki nem ölt embert, még 
nem jelent eléggé emberi életet: cselekvésre szólít a jó érdekében. Itt 

 32 Közöny. Túrmezei 2007–2010, 3: 242. o.
 33 Túrmezei 2007–2010, 4: 354., ill. 424. o.

Mohácsi Saroltának 
dedikált kötet
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el kell mondanunk, hogy akár az egzisztencializmus keresztény válto-
zatának szemszögéből, akár egyéni erkölcsi krédója felől vizsgáljuk, a 
cselekvő és felelős kereszténység hatja át a diakonissza testvér írásait, 
aki ilyen keresztény tanok fáradhatatlan hirdetője.

Szociális érzékenység jellemzi. Ennek kifejezésére közvetít magyarul 
más szerzőktől is elevenbe vágó verseket. Bertolt Brechttől (1898–
1956) Az utánunk érkezőknek című verset fordítja magyarra (a három 
szakaszból a középsőt nem fordítja le), Eduard Mörike (1804–1875) 
német evangélikus lelkész-költőtől is fordít Kezdődjék őbenne! címmel 
(a kötetből kimaradt versfordítások között olvasható).34

Túrmezei Erzsébet költészete állandó beszélgetés Istennel: him-
nusz, imádság, tűnődés formájában. A teremtett világgal problémafel-
vetés és értelmezés kettősségében, ezen belül az emberekkel a minden-
napi érintkezés helyzeteiből fakadó emberi 
türelem alakzataiban. A műveltség nyújtotta 
dimenzióban írókkal, tudósokkal, politiku-
sokkal való társalgás. Empatikus képessége 
a kereszténység terjesztőinek szerepével való 
azonosulást is lehetővé teszi, ebből születtek a 
Missziói arcképek (Julianus barát, Nommensen 
szeme, Irén néni, Lambaréne, Kagawa), ame-
lyeket szonett formában írt meg 1957-ben.35 
A szonett műfajának kedvelése is közelíti az 
elégikus Juhász Gyulához, de még inkább Ba-
bitshoz. Számára a szonett inkább a zártság, 
rövidség okán lehet a kifejezés egysége: a belső 
fordulatot nem helyezi feltétlenül a tercinák 
elejére. Babits költészetéhez egyébként a gyar-
lóság, kicsinység megrendítő hangsúlyozása 
is közelíti, az Amor Sanctus szerkesztőjéhez 
képest azonban Túrmezei Erzsébet vallásos 
olvasmányait nem tartja érinthetetlennek: vitázik velük, továbbírja 
strófáikat, átveszi lendületüket, idéz, idéz.

 34 Az utánunk érkezőknek. Uo. 4: 384. o. Kezdődjék őbenne. Uo. 4: 398. o.
 35 Uo. 2: 197–199. o.

A költőnő a Karácsony Sándor 
utcai templomban
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Magyar irodalomtörténeti pillanatok

A Niklai látogatás (Berzsenyi Dániel sírjánál)36 nemcsak irodalom-
történeti recepciós tény, hanem saját gyermek mivoltának újraélése, 

a vers A niklai leány párverse lehet. Egy szál-
lóigévé lett Berzsenyi-verscím vagy verssor 
és felidézésének pillanata, emberi helyzetek: 
iskola- és versélmény beleírása az időbe, sa-
ját korábbi versére való utalás: világszerű ez a 
teremtett versközeg.

Az első sírás. Madách Imre születése 150. év-
fordulójára: az egyetemes közlendőt olvassa ki 
a Tragédiából, még ha festőiségre hajló látvány-
kedvelése magyar telet emleget is.

Sírj, kis Madách! Tied lesz a kiváltság,
Hogy elsírd majd minden ember sírását,
S felragyogtasd egyetlen reménységét!37

A szonett nemcsak Az ember tragédiája egyete-
mességét ünnepli a magyar szerzőre emlékezve, 
hanem a gyermekáldás megbecsülésére is hív: 
hiszen minden újszülöttben nagy teljesítmények 
ígérete jön világra, érték minden gyermek. 

Petőfi  születése 150. évfordulójára négy szo-
nettet is ír: Vita; Válasz; Két szonett. A vers emelkedett hagvétele 
a példaképnek tekintett eposzköltő apoteózisa – érzékelési ké-
pességeitől megfosztja, akár egy imahelyzetbe merevedett szobrot 
láttatja a kései értő olvasó. 

Postumus-kötet margójára. Áprily Lajosnak.38 Négysoros elégikus le-
veleket fogalmaz immár túlvilági üzenetként Áprily Lajosnak Akarsz-e 
fényt? című kötetére válaszul ugyanolyan címmel, az Ábel füstjére Te 

 36 Túrmezei 2007–2010, 2: 459. o.
 37 Uo. 461. o.
 38 Uo. 472. o. Az Akarsz-e fényt? kötet Áprily halála után jelent meg.
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is Ábel vagy! címmel, a Jelentés a völgyből címűre pedig Már nem a 
völgyből címmel. Tájélmény és vonzódás a titkokhoz, a vallás szent 
titkaihoz is, a nyelv édes meghittsége és olykor izgatóan idegenszerű 
csengése, magyar és nem magyar szavak, nevek találkozása a magyar 
versbeszéd tereiben: mindkettejük tapasztalata volt. „Mintha nagy 
messzeségből / Zengene jelentésed… Távoli magasokból…”39

Természetélménye 

Ez halkabb vonulata költészetének, de valamennyi kötetében jelen 
van. Itt Áprily, Dsida és Reményik rokonát tisztelhetjük benne. Át-
lelkesült világ érzékeny pillanatokba rögzítve: többnyire meghatottan, 
komolyan, néha végre feloldódva, belenevetve a teremtésbe: A szürke 
kis vendég a rejtett humort, a parányi dolgok magasztos közlendőjét 
tárja fel neki és nekünk. Utazásaiban, hazájától távol a verebet mint 
látogatót köszönti, ismerős szavát mint a nemzetköziség idiómáját.

Magyarul csipogott.
Magyarul? Nemzetközi verébnyelven!
Valóságos veréb-világnyelven!40

Az új árkádizmus keresztény, a horatiusi derű női, a Krisztus-követés 
emberi erőket meghazudtoló változata ez – versben a keresett díszte-
lenség, himnikus átéltség példája. Az istenélmény eredeti változata.

Nevezzük hát bátran költőnek, mert az volt, tudós szerzőket tanul-
mányozott, költőként is szólt. Kereste a bizakodás költői kifejezés-
módjait, mint aki a reménykedők áldott rendjéből való; de hiszen ez 
volt Túrmezei Erzsébet evangélikus diakonissza avatási igéje: „Ellenben 
az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen 
mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek 
élő reménységet.” (1Pt 3,15)

 39 Uo.
 40 Uo. 411. o.

A harmadik, eredeti kézirat 1947
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A levél aláírója 
Kuthy Dezső 
püspök
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Mária elválaszt – vagy mégsem?*

Az evangélikus mariológia Túrmezei Erzsébet 
Mária-ciklusában

A téma aktualitása
A mariológia nemcsak aktuális, de kényes teológiai kérdés is. Katolikus 
és protestáns hívek e témában egyaránt érzékenyek; ezért a témához 
nemcsak intellektuálisan kell közelítenünk, hanem emocionálisan is. 
Szabad így fogalmazni: a protestánsok Mária nevének említésétől is fél-
nek, a római katolikusok pedig félnek Krisztusról Mária nélkül beszélni, 
mert Máriát szinte édesanyjuknak tekintik, akihez minden ügyben 
bizalommal fordulhatnak. Az alapkérdés: elválaszthat-e a mariológiai 

 * A Fokoláre közösségben 2003. december 11-én elhangzott előadás szerkesz-
tett, rövidített változata. LMK-témák, 2006/3. Előadás a Magyarországi Luther 
Szövetség közgyűlésén, Budapest, Deák tér, 1998. november 21.

Hafenscher Károly 
(id.)

Vers a Mária-ciklusból 
(Itt és most, 1958)
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tanításunk – azaz a Máriáról, Jézus anyjáról szóló „beszéd” – más 
felekezetektől? Vajon Jézus anyja, Mária tisztelete és a szentek szerepe 
elválaszt vagy összeköt a nyugati és keleti kereszténységben egyaránt? 

Evangélikus mariológia

Van evangélikus, úgynevezett biblikus mariológia, amely megmarad 
a bibliai keretek – többek között Lk 1 és ApCsel 1 – között. Luther 
Márton szerette és tisztelte Máriát, Jézus anyját, az alázatos szolgá-
lólányt, naponta elmondta a Magnifi catot. Alázatosságát példaképnek 
tekintette, vele együtt, de nem hozzá imádkozott. 

Mit mond az Újszövetség Máriáról? „Amikor eljött az idők teljessége, 
Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a 
törvény alatt lévőket megváltsa, hogy mi Isten gyermekei legyünk.” (Gal 
4,4) Tehát itt Mária a megtestesüléshez és a mi Isten családjába tar-
tozásunk magyarázatához szükséges eszközként szerepel. Márk és 
János evangéliumai nem tudnak a gyermekségtörténetről, a másik két 
evangélium azonban részletezi ezt, és benne Mária is a későbbiekhez 
képest aránytalanul nagy szerepet kap. Megállapíthatjuk, hogy Mária, 
noha úgy tűnik, kiválasztott, egészen csak pünkösd után érti meg a 
titkot és olvad bele újra a névtelenségbe, a krisztiánusok gyülekezeté-
be. Mária első válasza a benne történt csodára a Fiat szó, az alázatos 
szolgálólány engedelmességének és csodálatának szava. Ő, a kegyelmet 
nyert (Lk 2,28), akit boldognak mondanak majd, aki azért volt boldog, 
mert hitt Istenben, noha a titkot inkább sejtette, mint értette, csak ami-
kor szeretett Fia, akit féltett Heródestől és később az eretnek vádtól, 
meghalt és feltámadott, akkor lett az édesanyából Krisztus-tanítvány, 
gyülekezeti tag. Volt feszültség is anya és fi a viszonyában. A 12 éves 
Jézust így kérdezi: „Miért tetted ezt velünk?” Később mégis bízik benne. 
„Tegyétek meg, bármit mond is” – mondja Kánában a lakodalmon (Jn 
2,5). Máriát nem felejti el fi a, hiszen a kereszten is gondoskodik róla, 
Jánosra, a szeretett tanítványra bízza „végrendeleteként”.

Mária-tiszteletünkben eligazító, hogy az apostolok kezdettől fogva 
elutasítottak minden emberi imádatot (ApCsel 10,25–26). Az sem 
bánt bennünket, hogy a Biblia hallgat Mária szüleiről. A Jelenések 
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könyve 12. fejezetének Napba öltözött asszonyával nem tudjuk azono-
sítani Máriát. Amikor hallgat a Biblia, mi is szeretünk csendben lenni.

Amikor mi, evangélikusok elmondjuk biblikus véleményünket, nem 
zárjuk ki, hogy a kétezer év hagyományában van olyan érték, ami ne-
künk is érték! Ezért nem röstelljük felhasználni a máriás értékeket: Bach 
Magnifi catját éppen úgy szeretjük, mint a Karácsonyi oratórium bölcsődalát, 
Grünewald colmari oltárképének Mária-alakját éppen úgy megcsodáljuk, 
mint Riemenschneider mester Maria dolorosa-ábrázolását. Babits Mihály 
középkori himnuszfordításait a szent költészet kötelező ismeretanyagának 
tartjuk, az ikonokat mi is próbáljuk exegetálni. Nem szégyelljük, hogy 
Koppenhágában van evangélikus Miasszonyunk-templom, hogy a svéd-
országi Vadstenában nemcsak Szent Birgitta emlékei láthatók – a pápa 
térden állva imádkozott az ereklyéket őrző evangélikus nagytemplom-
ban –, hanem egy katolikus és egy evangélikus női szerzetesrend is, amelyek 
napi kegyességi gyakorlatában (ha eltérő hangsúllyal is) Jézus anyja sokat 
jelent; az egyik közösség mondja az Ora pro nobist, a másik Máriával együtt 
imádkozik Mária Urához, s így tartja Jézus anyját az egyház modelljének.

Ökumenikus kötelességünk és reményünk

Mi, evangélikusok tudomásul vesszük, hogy van más megközelítés is, 
ugyanakkor őrizzük identitásunkat, és szeretettel óvunk a Jézustól függet-
lenített vagy Jézust helyettesítő Mária kultuszától. Ez az a korrekció, amely 
kölcsönösen kötelező a testvérek között a keresztények nagy családjában. 
Ha katolikusok kérdeznek, el kell mondanunk pozitív mondanivalónkat, 
de egyértelműen ki kell fejeznünk ellenvéleményünket, sőt óvásunkat is. 
Csak egyet nem tehetünk meg: nem „dőlhetünk be” annak, hogy ez az a 
pont, ahol zátonyra fut az ökumené hajója, és álomnak, csak szép, de meg-
valósulhatatlan álomnak bizonyul a 20. század egyik legnagyobb, Szent-
lélektől inspirált, emberi eszközökkel végbevitt eddigi eseménysorozata.

Az evangélikus tanítás summázása

Jézus anyját tiszteljük, de nem imádjuk, vele együtt imádkozunk, de 
nem hozzá fohászkodunk. Máriát és a szenteket mi is tiszteljük, de 
nem hívjuk segítségül. Megmaradunk a Szentírás közléseinél, ahol 
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Mária neve Jézus születésével kapcsolatban szerepel, valamint pün-
kösd előtt a tanítványokkal együtt végzett könyörgés elbeszélésében. 

Evangélikus tanításunk szerint az alázatos szolgálóleány, aki igent 
mond szavával és életével az isteni igényre, kegyelemből él, és megmarad 
fi a mellett a háttérben. Joggal mondhatjuk istenszülőnek a 4. század óta, 
és jó édesanyának, aki a kereszten haldokló fi át siratta. Pünkösd után 
az első gyülekezetben szerényen megmarad. Hitvallási iratainkban az 
Ágostai hitvallás 21. cikkelyében és az Apológiában Mária is és a szentek 
szerepe is egyértelműen tisztázott. Mindazonáltal nálunk, evangéli-
kusoknál – kivéve az északnémet és a skandináv tradíciót, ahol nem 
felejtették el a Mária-tiszteletet, noha óvnak az imádattá vált kultusztól 
– Mária szerepe elhalványodott, a felvilágosodás óta szinte 
említeni sem merték eleink. Az ébredések korában arra 
vigyáztak, hogy Krisztus elé senki és semmi ne kerüljön.

Túrmezei Erzsébet költői Mária-ciklusa

A magyar evangélikusság abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy Túrmezei Erzsébet diakonissza költői for-
mában foglalta össze Mária-ciklusában az evangélikus 
mariológiát: „Kerültelek koronásan, / cifra-hímű szép 
palástban, / hogy Őt kisebbnek ne lássam… / De az Ige 
fénye mellett / most már látlak, énekellek.”

A helyes és lehetséges evangélikus magatartásról gon-
dolkozva, csakis egymás megértésére törekedve, egymás 
tiszteletben tartásával, evangélikus identitásunk megtar-
tásával, abban a tudatban kell szólni, hogy a mariológia 
ügye nem élvez primátust a felekezetközi dialógusokban, és nem képez-
het válaszfalat, legfeljebb kerítést, amin azonban van kapu az átjáráshoz. 

Az evangélikus teológiában természetesen megvannak az előzményei 
annak a kiváló arányérzékkel és költői szépséggel megalkotott Mária-
ciklusnak, amely Túrmezei Erzsébetet különösen is ismertté, idézetté, 
szeretettel és tisztelettel övezett költővé tette a római katolikus és más, 
nem protestáns hívek körében. Említendő reformátorunk, Luther Már-
ton Magnifi cat-magyarázata, amelyben megkapóan szép részleteket 
találhatunk, és a Bornemisza Péter egykori evangélikus énekeskönyvébe 
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is bekerült Mária-ének részletére is gondolhatunk. Túrmezei Erzsébet 
Íme, az Úrnak szolgálóleánya című ciklusa kétségtelenül Erzsébet testvér 
legnagyobb „ökumenikus tette”. Alapvető érzékenységünk, ha tetszik, 
„félelmünk” Máriával kapcsolatban, hogy a solus koncepció vész el a 
Mária-tiszteletben. Egyedül Krisztus! És Mária? – Egyedül a kegyelem! – 
És a Mária-féle engedelmesség és cselekedetek? Egyedül a Szentírás! – És 
a tradíció? Egyedül a hit! – És a jócselekedetek, vallásos cselekedetek? 
Leegyszerűsítve: az és itt a bökkenő…

Végezetül így summázzuk „félelmünket” és szeretetünket Túrme-
zei Erzsébet Mária-énekével:

Szívemtől oly messze voltál, 
názáreti liliomszál, 
míg Fiad elé hajoltál… 
kerültelek koronásán, 
cifrahímű szép palástban, 
hogy Őt kisebbnek ne lássam… 
eltakarta fényességed 
a tövist, a szegénységet, 
s eltakart előlem Téged, 
de az Ige fénye mellett 
most már látlak, énekellek, 
énekemmel átölellek, 
úgy amint Érte vagy áldott, 
amint Te is Őt imádod, 
szíveden sarjadt virágod… 
Nem vagy többé messze távol, 
szőve fényből, napsugárból, 
példád előttem világol: 
Kísérlek, mert Őt kíséred, 
dicsérlek, mert Őt dicséred, 
Őbenne dicsérlek Téged!”

Ez az evangélikus mariológia! Testvérünk Mária, a velünk együtt 
szerető, imádkozó, szenvedő, engedelmes testvér, aki az Urat dicséri. 
Ez a Mária-kép nem takarja el a Megváltót, Urunkat, Jézus Krisztust!

Túrmezei Erzsébet: Belül, 1954
(részlet)
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Túrmezei Erzsébet költészete a magyar 
kereszténység közös kincse

Egyházaink kapcsolatában élen járnak a művészetek képviselői. A köl-
tők és a zeneszerzők alkotásai nem maradhatnak szűk felekezeti 
keretek között, hanem közkincsként terjednek a kultúrát értékelő 
magyar egyházi közösségekben. A katolikus Kodály Zoltán vagy az 
evangélikus Szokolay Sándor, a református Gárdonyi Zoltán vagy a 
baptista Beharka Pál zenei munkásságából éppúgy merítenek a keresz-
tény gyülekezetek, mint ahogy Mécs László, Sík Sándor, Reményik 
Sándor vagy Áprily Lajos irodalmi alkotásai is közös kincsét képezik 
a magyarországi keresztény egyházaknak. Közéjük tartozik Túrmezei 
Erzsébet evangélikus költő is, akinek 100. születésnapjára emlékeznek 
manapság nemcsak az evangélikus testvérek, hanem a református, a 
baptista és az evangéliumi keresztény gyülekezetek is.

Február 26-án délután az újpesti baptista gyülekezetben irodalmi 
est keretében hangzottak fel a száz éve született költő immár klasszi-
kussá érett versei, és erre az alkalomra hivatalosak voltak az újpesti 
evangélikus testvérek is. Újpesten az evangélikus templom és a baptista 
imaház egymás szomszédságában áll. A két protestáns gyülekezet 
egyazon évben, 1873-ban gyökerezett meg az akkor létesült új tele-
pülésen, Újpesten. A testvéri kapcsolat azóta is felhőtlen.

Az irodalmi esten mint a gyülekezet presbitere, a Protestáns Új-
ságírók Szövetségének alapító tagja mondtam emlékbeszédet, hisz 
hosszú ideig személyes testvéri kapcsolatot ápolhattam Túrmezei 
Erzsébettel. Emlékszem az első találkozásra, amikor 1970-ben fi atal-

Marosi Nagy Lajos
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emberként becsöngettem a balassagyarmati Evangélikus Szeretetház 
kapuján, hogy megvásároljam az Így leszel áldás címmel akkoriban 
megjelent verseskötetét, merthogy a baptista gyülekezetekben, amióta 
csak eszmélek, rendszeresen megszólaltak a Túrmezei-versek. Amikor 
Erzsébet testvér megállt a kapuban, különös érzés fogott el, mintha a 
történelem lapjairól jól ismert személy lépett volna elém. Visszafogott 

mosollyal mutatkozott be, majd a nagy tölgyfaasztal melletti 
első beszélgetés olyan jelentős élményt jelentett számomra, 
mintha Luther asztali beszélgetéseinek részese lettem volna. 
Attól kezdve a kedves barátság és a levelezés közöttünk hosszú 
éveken át tartott haláláig. Néhány irodalmi estet is szervez-
tünk együtt, leginkább baptista gyülekezetekben, amelyeken 
ő maga is mondott verseket, sőt igehirdetéssel is szolgált. Nem 
egy lelkes szavalóval találkoztam, aki úgy gondolta, Túrmezei 
baptista lehet, mert a verseiből áradó lelkiség és mély istenhit 
alapján közénk tartozónak érezték sokan. 

Igen, Túrmezei Erzsébet evangélikus költő testvérünk volt 
Jézus Krisztusban, mert ugyanabból a forrásból táplálkozott, 
ugyanannak az Úrnak megváltott gyermeke volt, ugyanazon a 
keskeny úton járva igyekezett megélni mindazt, amit Mesterétől 
tanult. Személyesen mondta el nekem egy meghitt beszélgetés 
alkalmával: „Különösen hálás vagyok azért, hogy megtaláltuk 
egymást Jézussal. Ő megtalált engem, én megtaláltam Őt.” Vele 
járt élete során Erzsébet testvér – ahogy ő szerette, ha szólít-
juk – a „ködön át, az éjen át, a mélyen át”, mígnem 88 évesen, 

2000-ben át nem lépett az „atyai hajlék Jézus vére által kitárt kapuján”.
„Csodákra emlékezni jó” – hangzott az egyik versben, és ez a csoda 

éppen 100 évvel ezelőtt indult 1912. február 14-én Tamásiban, amely-
nek során félretéve minden akadályt, lelkesen vitte a lángot, amelyet 
fi atal leányként Isten gyújtott meg a szívében. Egész élete során „Benne 
bízott teljesen”, és igyekezett másoknak „szolgálni, mint a fény”. Akire 
ezen az irodalmi esten emlékeztünk, „Jézus Krisztus igaz poétája” 
volt. Ezt a nagyszerű jelzőt Reményik Sándor kiváló erdélyi költő 
adta Túrmezei Erzsébetnek, az akkor fi atal evangélikus diakonissza 
nővérnek, amikor 1941 tavaszán olvasta verseit, és megérezte benne azt 
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a közvetlen kapcsolatot, amely az Úr szolgálóleányát Megváltónkkal, 
Jézus Krisztussal kötötte össze.

Túrmezei Erzsébet hatéves kora óta írt verseket. Beszélgetésünk 
alkalmával próbáltam kipuhatolni, hogyan is születtek ezek a re-
mekbe szabott, azóta klasszikussá 
érett alkotások, miként alakult át 
egy-egy lelki élmény költeménnyé.
„A versek mindig belső indíttatásból 
születnek – mondta –, addig forga-
tom a szívemben a gondolatot, amíg 
verssé érlelődik bennem. Volt már, 
hogy éjszaka ébredtem föl, és azon-
nal írni kellett. Van persze úgy is, 
hogy idővel igazítani kell a lejegyzett 
sorokon” – avatott be művészetének 
titkába.

Isten áldottá tette életében a 
diakonisszamunkát, de bátran ál-
líthatjuk, hogy versei voltak azok, 
amelyekkel a legnagyobb hatást gya-
korolta szűkebb és tágabb környezetére. 870 ismert verse, műfordí-
tása, énekszövege verseskötetein át és a „hallgatás éveiben” gépírással 
terjedt. Akár interjút adott, akár csak beszélgettünk, mindig szó esett 
a versekről. Egyszer ezt mondta: „Szeretem, ha a versben van ritmus, 
ha a vers muzsikál. Költészetemhez az Úr adta meg az alaphangot, 
amely azután minden variációban végigkísérte az életemet.” 

Hét vers szólalt meg ezen az irodalmi esten, és közben énekek és 
orgonaszó, különböző variációkban, Tóka Ágoston művészi előadásá-
ban. Míg szólt a zene, tekintetem hol a keresztre, hol az orgonasípokra 
vetődött, mert amiként Erzsébet testvér is írta, azok „összetartoznak”. 
Ezen az irodalmi esten nekem is, mint annak idején őneki, „a kereszt 
alatt kezdett örömről zengeni a szívem”.

Egy kritikusa azt mondta róla: egyhúrú hangszeren játszik, de sok 
ezren tanúsítjuk, hogy ez a húr gyönyörűen zengett, és versei még 
sokáig visszhangozni fognak nemzedékek ajkán.

Diakonisszák találkozása 
a szétszóratás éveiben
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Egy kortárs keresztény költő arcvonásai*

Reformátusok körében is ismert és szeretett az evangélikus diako-
nissza-költőnő, Túrmezei Erzsébet. (…) Az ember elkerülhetetlenül 
zavarba jön, ha „arcát” kívánja megrajzolni. Mert kit is mutasson meg 
benne az olvasóknak? A költőt, a diakonisszát, a műfordítót, az új 
énekeskönyv szerkesztését csendesen segítőt? Vagy mindezt együtt-
véve? Keressük hát e gazdag és szerteágazó életmű közös nevezőjét, 
a keresztény embert.

Mert Túrmezei Erzsébet Krisztus elkötelezettje, minden tudásával, 
költői tehetségével, talentumával. Hogy mit jelent számára ezzel a 
tudattal élni, mondja el ő:

– Minden versem, énekem Édesanyám meghallgatott imádsága, aki 
még meg nem született gyermekéért így imádkozott Berzsenyi sírja 
mellett: „Ha gyermekem lesz, azzal áldd meg, / amivel nem áldottál 
engem, / Ha gyermekem lesz, dalolhassa ki, / mit lelke érez, szíve 
gondol!” (A niklai leány)

Ezzel összefüggésben idézte fel egyik emlékét: egy 1977-ben Kis-
pesten tartott író-olvasó találkozón így buzdították: „Tessék még 
többet írni!” – amire azt válaszolta: „Tessék értem imádkozni!”

Eddig öt kötete jelent meg, némelyik több kiadást is megért. Úgy 
gondolom, nem felesleges ezek címét felsorolni, hisz egy verseskönyv 
címe sokat elárul az adott műről s a szerzőről. Őszből tavaszba (1938) 

 * Reformátusok Lapja, XXV. évf. (1982) 46. sz. 3. o.

Gyrffy Erzsébet

„A niklai leány” gyermekeivel, 
Erzsébettel és Jánossal. 

Hűvösvölgy, 1951
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az első kötet címe, melyhez egy vallomás értékű megjegyzést fűz meg-
hitt, csendes beszélgetésünk során: „Ez a címadás arról beszél, hogyan 
lesz az óemberből új ember, és arról, hogyan kerültem a Krisztus 
»tavaszába«.”

Az Ének földrengéskor (1941) a háború borzalmainak állít emléket; 
a békében való reménységet kívánta felragyogtatni a Reméljetek velem 
(1946) című művével. 1968-ban látott napvilágot az Így leszel áldás 
című kötet. Végül az elmúlt évben jelent meg az Emberré lettél, hogy 
ember legyek című gyűjteménye.2 Ezt a 
címet az Ecce homo-szonettek egyik vers-
sora adja, arra utalva, hogy szolgálatában 
példaképe az értünk emberré lett Jézus 
Krisztus. „Azért jöttél, hogy életem 
legyen, / bővölködő és gazdag életem. 
/ Emberré lettél, hogy ember legyek.” 
A cím is arról vall, hogy Krisztus új ér-
tékrendet adott az embernek: a belső 
értékek rendjét.

Ha azt keresnénk, hogy a vallásos 
irodalom, költészet milyen táján helyez-
zük el őt, akkor így felelhetünk: lírája a 
Krisztus-követés nem könnyű útján sajátos egységgé érlelt költészet. 
Hitének elsődleges és kényszerítő kifejezési formájaként jelentkezik 
nála a versírás. Gyakran megszólaló költő, ezt bizonyítja ötkötetnyi 
verse is. Minden nagyobb életélménye közvetlen vallomásra készteti. 
Verseit olvasva írásos vallomások titkainak mélyére tekinthetünk 
be, ráismerve a költő élményein át saját örömeink, szenvedéseink, 
csalódásaink, megrendüléseink, megrezdüléseink végtelen sorára. 
Hangvétele mindvégig alázatos, tiszta és sugárzó.

A versei szerezte élmény nyomán és a vele való beszélgetés után 
egyre hangsúlyosabban fogalmazódik meg bennem a kérdés: mi benne 
a megkülönböztetően keresztényi? S a válasz immár magától értető-

 2 Az 1982-ben, Túrmezei Erzsébet 70 éves születésnapja alkalmából írt cikk 
szerzője tévesen utal a kötet megjelenési évére. Az Emberré lettél, hogy ember legyek 
című kötet 1979-ben jelent meg. – A szerk.

Túrmezei Erzsébet a kolozsvári 
evangélikus templomban, 1992
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dő: Krisztushoz kapcsolt élete. És itt kell sikere 
másik titkáról is szólni: verseinek mondanivalója 
nem felekezetieskedően zárt, hanem kitárul az 
egyetemes keresztény élet felé. Így melegítet-
te meg az én szívemet a Kálvin szava ihlette 
Soli Deo Gloria című verse. De Martin Luther 
King szavai is versírásra késztették (Kresz-
tábla). Imádságos lelkületből fakadó költészete 
csodásan tud felolvadni a hit nagy tényeiben, 
titkaiban, a természet szépségében. Minden a 
Teremtő nagyságáról beszél neki, Isten dicső-
ségét hirdeti.

Köteteiből nemcsak rokonszenves költői arca, 
hanem egy másik vonása is kirajzolódik: a mű-
fordítóé. Vázlatosan ilyen ez az arc: főleg német, 
de fi nn és angol nyelvterületről is fordít. A fi nn 
egyház viszont az ő verseinek válogatását már 
két kiadásban jelentette meg Jó reggelt, kegyelem 
címmel. Finn kritikusa így ír a költőről: „A má-
ban él, s ebben a hit fényes, bátor és közösséget 
kereső képviselője.” Örömmel tartottam kezem-
ben a szép kiállítású, Farkas András magyar 
festőművész grafi káival illusztrált fi nn kötetet, 
melynek avatott fordítója Anna-Maija Raittila 
neves fi nn költőnő.

Túrmezei Erzsébet egyik versében félelemmel gondol a gyümölcste-
len, terméketlen életre. De ha „csak” verseit tekintjük is gyümölcsnek, 
élete máris betöltötte sokakat gazdagító rendelését: értékes, egyedi 
hajtás a magyar irodalom evangélikus ágán.

Öröm volt minderről elbeszélgetni vele mostani otthonában, egy-
háza egyik budapesti szeretetházában.

Farkas András balassagyarmati 
grafi kus illusztrálta Túrmezei 

Erzsébet köteteit
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Túrmezei Erzsébet költészete*

Ezen az estén versben és énekben Túrmezei Erzsébet diakonissza 
testvér szól hozzánk.

Túrmezei Erzsébetet nem kell bemutatnom. Alig több mint fél 
esztendeje, hogy ő maga állott itt a dobogón, Krisztus szolgálóle-
ányainak szürke ruhájában, s elmondta 
néhány versét. Csendesen és egyszerűen, 
de valami messziről jövő fény sugárzásá-
ban, amit nem lehet elfelejteni.

Költészetét sem kell ismertetnem. 
Amúgy is valahogyan úgy van, hogy a 
költészet titokzatos szépségét megszür-
kíti minden ismertetés. A művészetben 
nem annyira a műről kell beszélnünk, 
sokkal inkább magát a művet kell meg-
szólaltatnunk. Az irodalom legnagyobbjai 
is szárazzá és unalmassá válnak, ha az iro-
dalomtörténet tudományos, tárgyilagos 
mondatokba próbálja beleszorítani őket. Minek fejtegetéseket olvasni 
Arany Jánosról? Jobban találkozunk vele, ha őt magát olvassuk. Ha a 
költő műve nem beszél önmagától, akkor baj van azzal a művel. Nem 

 * Megnyitó a győri Evangélikus Ifj úsági Egyesület szeretetvendégségén Győrött 
1947. október 5-én.

Veöreös Imre

Bagolyirtás, 1953. 
Balról Veöreös Imre, 
mellette Túrmezei Erzsébet 
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próbálom tehát összefoglalni Túrmezei Erzsébet költészetét néhány 
színtelen, tompa mondatban – aranymadarat nem lehet kalitkába 
zárni –, inkább más a feladatom. Három gondolatot szeretnék adni 
a versek és énekek ma esti hallgatásához.

1. Gondolkoztál-e már azon, hogy a vers nemcsak szebb a prózai 
beszédnél, hanem hatalmasabb, varázslatosabb is? Amit a költők 
elmondanak, legtöbbször egyszerű, szürke esemény, mindegyikünk 
életében előfordulható kis mozzanat: őszi falevél hull elénk az úton, 
kék szemű gyermek ránk kacag, és így tovább. De ahogyan versben 
elmondják: a vers ritmusa, a csengő szavak szépsége valami különös 
hatást kölcsönöz. A „vers” lelkünket bűvkörébe vonja. Magunkba 
fordítja a tekintetet. Felületes lelkekben is mély érzéseket kelt. Az 
igazi vers a legnagyobb hatású szónok. Miközben hallgatod ma este 
a verseket, engedd, hogy a költészet csodálatos varázsa sodrába kapja 
a lelkedet, hadd vigyen magával a sorok hullámzása.

2. A költészetben rejlő varázslatos erő, a lelkek mélyét megérintő 
hatás Túrmezei Erzsébetnél teljesen az evangélium szolgálatában 
áll. Ez a költészet: igehirdetés. Ha végigforgatjuk három megjelent 
kötetét, az emberi érzéseknek és élményeknek gazdag változatával 
találkozunk. Eseményekkel: aprókkal és nagyokkal, melyek meg-
érintették Túrmezei Erzsébet lelkét. De mindegyik versben benne 
van Ő: az Isten. Nem erőltetetten, hanem természetesen. Amilyen 
természetesen, magától értetődően és valóságosan találkozik a hívő 
ember mindenben az Istennel, élő Urával: Jézus Krisztussal. Meg-
sárgult, hulló őszi levelek Túrmezei Erzsébet szemében az örök Isten 
üzenete a mulandóságról. És kérdezem: valóban nem az-e?! Megnéz 
egy képet: A halál és a rőzseszedő – s a lelke nem reked meg egy szá-
nandó, szegényes emberi élet szürke tragédiájánál, hanem ez a kép 
számára képévé lesz a földi kincseket görcsösen magához szorító 
hitetlen életnek, s messzebb lendíti a tekintetet: nem itt lent a cél, 
tovább! Talán éppen ebben lehet összefoglalni Túrmezei Erzsébet 
költészetét: az örök élet költője ő. Akár a zajló világot nézi, akár kedves 
halottját búcsúztatja, akár önmaga életét vizsgálja, mindig messziről 
világít feléje a cél: odafentről. Miközben hallgatod ezen az estén a 
verseket és az énekeket, be ne csukd lelkedet egy daloló élet boldog 
bizonyságtétele előtt!

06 Kolteszet.indd   268 2012.09.11.   11:57:01



269

3. És mégis – ez a harmadik, amire fi gyelnünk kell a versek olvasása 
közben –, Túrmezei Erzsébetnél megmarad a költészet megfejthe-
tetlen titka. Nem úgy születik az istenes vers az ajakán, hogy elha-
tározza: én most versben prédikálok. Az igazi vers mindig magától 
lesz. Érthetetlenül. Nem iparból és faragással. Mosolyogva szokták 
mondani diakonissza testvérei: Túrmezei Erzsébetnél nem lehet verset 
rendelni. Kérésre, biztatásra, parancsra nem tud verset írni. Múlt-
koriban vasárnapi iskolák számára kértem tőle egyszerű, a bibliai 
történet üzenetét megszólaltató gyermekverseket. Mosolygott és azt 
felelte: „Nem tudom megígérni.” Azt mondtam reá: olvasson csak el 
néhány vasárnapi iskolai tanításra kerülő bibliai igét, 
az egyik bizonyára megérinti a lelkét, és megszüle-
tik a vers. Nagyon jellemző volt felelete, benne van 
a költői titoknak teljes emberfelettisége: „Nagyon 
sok ige megérintette már a lelkemet – mondotta –, 
amelyből mégsem lett vers.” A vers születése mindig 
külön csoda: a lélek mélyén láthatatlan varázsvessző 
érintésére a gondolatok, érzések hullámozni kezde-
nek, simuló, kifejező szavakat keresnek, s a gondola-
tok énekévé válnak. A ma is teremtő Isten munkája 
ez. Miközben hallgatod ezen az estén a verseket, 
érezd meg születésük mögött a megfejthetetlen nagy titkot: a teremtő 
Isten csodálatos kezének friss érintését, sőt az evangélium, az örök 
élet költőjénél még azt is mondhatom: Isten Szentlelkének érintését, 
amelyre a lélek mélyén bizonyságtétel forrósodott és költészetté vált.

Ez az est nem Túrmezei Erzsébeté. Ez az est is rajta keresztül az 
Istené.

Mátraszentistván, 1953. A kép 
jobb szélén Veöreös Imre  és 
Túrmezei Erzsébet
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Az énekköltő és műfordító

Túrmezei Erzsébet és az Evangélikus énekeskönyv

Gárdonyi Zoltán, Sulyok Imre, Rezessy Zoltán, Fasang Árpád és 
jómagam már 1970-ben összejöttünk, hogy egy új énekeskönyv szer-
kesztésről beszélgessünk. Szégyelltük a régi, kotta nélküli, korsze-
rűtlen énekeskönyvünket. Összeállítottuk az új dallamok jegyzékét, 
amire egyik professzorunk azt mondta: „Az új énekeskönyv sorsa a 
magyar anyáktól függ.” Kérdőn néztem rá. Magyarázata ez volt: „Szül-
nek-e költőket.” Valóban, egy új énekeskönyvet megalkotni nemcsak 
kotta kérdése, hanem sokkal inkább a szövegeké is… A munka túl 
nagynak ígérkezett, így ekkor még nem mertünk belevágni. Pedig 
költőnk „megszületésére” nem kellett várnunk. Túrmezei Erzsébet 
volt e költő.

1976-ban kezdtük el végül az énekeskönyv szerkesztését. A szer-
kesztőbizottságba azokat hívtuk meg, akikről tudtuk, hogy foglal-
koznak himnológiával, szoktak verset, éneket írni, vagy készek a 
szerkesztés munkájában teológusként részt venni. 

Túrmezei Erzsébet költői tevékenysége közismert volt. Az 1945-
ben megjelent Őszből tavaszba című kötetének verseit fi atalként a 
gyülekezeti alkalmakon gyakran hallottam. Később született költe-
ményei gépelt formában is terjedtek, majd egy sokszorosított gyűj-
teménye is megjelent, amely az 1946 és az 1951 közötti évek verseit 
tartalmazta. Ebben a gyűjteményben található a Tedeum-fordítás című 
vers, mely a diakonisszák közössége megszüntetésének fájdalmából 
született. Első nagy Túrmezei-versélményem ez a költemény. Arról 

Trajtler Gábor
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szól benne, hogy bontania kellett di-
akonisszaruháját, mert feloszlatták 
az anyaházat. A nehéz, lélekpróbáló 
napokban azonban kapott az Úr-
tól egy új szolgálatot, a Te Deum 
fordítását. A szívszorítóan szép 
költeményt titokban gépeltük és 
adtuk tovább kézből kézbe.

Énekei és énekfordításai is köz-
ismertek voltak. Például az Éne-
kem az Úr (1941) című énekfüzetben saját költeménye, az 
„Igen, Atyám, mert így kedves előtted” kezdetű. Az új énekeskönyv 
szerkesztésének indításakor a legelső körben természetesen őt kértük 
meg a bizottságban való részvételre.

Túrmezei Erzsébet testvér ez idő tájt a nyilvánosságtól el volt tiltva, 
nem tudtuk, vállalja-e a szerkesztéssel járó nagy munkát. Vállalta. 
A felkérést örömmel és készséggel elfogadta. Az első megbeszélésre 
1977. július 28-án került sor. A szövegi bizottság ezután még nyolc-
vankét ülést tartott 1981. február 23-áig. Emlékezetem szerint Er-
zsébet testvér mindegyiken jelen volt. Már nyugdíjasként élt ekkor, 
Csömörön lakott (két évig – a szerk.). Mégis ő volt a legpontosabb.

Ezeken az üléseken sokszor komoly, nehezen megoldható szövegi 
problémákat kellett áthidalni. Erzsébet testvér mindenben segített. 
Ha kellett, javított a meglévő szövegen akár prozódiai, akár teológiai 
vagy nyelvhelyességi szempontból. Ha egy témában nem volt énekünk, 
saját költeményt hozott. Számos külföldi ének fordítását ő végezte el. 
Finn nyelvtudása következtében elsősorban a fi nn énekek fordítása 
várt rá. Sokszor kaptunk tőle korábbi évekből származó saját éneket 
vagy fordítást. Meglepetés volt számunkra a „Mily boldog ház” kez-
detű énekfordítása, amelyet kérés nélkül hozott. Noha nem családban 
élte életét, mégis ráérzett arra, hogy erre az énekre nagy szükség van.

Természetesen nem minden énekét fogadta el a bizottság, de soha-
sem sértődött meg, ha elutasítással találkozott. Ilyen esetben a verset 
békésen, zokszó nélkül visszatette táskájába. Ha vita volt a bizottsági 
tagok között, szelíd szavakkal csitította az indulatokat. Felejthetetlen 
számomra kedves lénye, derűt árasztó belső békéje, amellyel enyhítette 

Túrmezei Erzsébet az Evangéli-
kus énekeskönyv egyik legtöbb 
éneket szerző és fordító alkotója

06 Kolteszet.indd   271 2012.09.11.   11:57:02



272

a sokszor nehéz tárgyalások légkörét. Öröm volt vele 
dolgozni, pedig nem volt könnyű a feladatunk.

És évről évre, egymás után jöttek a feladatok. Egy 
régi ének új dallamához a szöveget újra kellett fordí-
tani. „Erzsébet, vállalod?” Soha nem mondott nemet. 
Hiányzott egy templomszentelési vagy egy lelkész-
avatási ének. „Megírod?” Mindig igen volt a válasz. 
Ehhez az énekhez kellene még két versszakot fűzni, 
amelyek a gondolatot továbbviszik. „Megpróbálom.”

És hozta a következő alkalomra a kért énekeket. 
Ha szóltunk, hogy javítson valamit, kis gondolko-
dás után rögtön mondta, miként lehetne azt másként 
fogalmazni. És hozta a fi nn énekek új fordításait is. 
Szebbnél szebbeket.

Nagyon megszerettük őt. Jó magyar szokás szerint 
addig kutattam a közös rokonok után, míg végül sike-
rült is a rokonságot kideríteni. Amolyan magyar rokon-
ságot. Ezután még szívélyesebb lett köztünk a barátság.

Az énekeskönyv megjelenése után már nem sokszor 
láttuk egymást. A ritka találkozásokkor mindketten 
boldogan köszöntöttük egymást, és örömmel emleget-
tük az együtt töltött áldott napokat. Amikor énekeit 
énekeljük a templomban, a gyülekezeti alkalmakon, 
mindig átmelegszik a szívem; tudom, velünk énekel. 
Erzsébet testvér Jézust megragadó mélységes hite fel-

emel, betölti szívünket békével és Istenünk iránti bizalommal és hálával.
Vannak, akik zokon veszik, hogy énekeskönyvünk katalógusában 

neve mellett 135 ének szerepel. „Csupa Túrmezei-vers.” Igaztalan a 
vád. Őtőle csak nyolc templomi és tizenegy gyermekénekünk van, a 
többi mind fordítás. Nem magát állította előtérbe. Azt írta, fordította 
alázatosan, amire kérték. S emlékezzünk arra is: az ezt megelőző, Du-
nántúli énekeskönyvben nincs-e „sok” Sántha Károly-ének? Úgy tűnik, 
minden énekeskönyvnek kell egy „házi költő”, aki nélkül nem jön létre 
egy, a kor igényelte énekgyűjtemény. Így volt ez a mi esetünkben is: 
Túrmezei Erzsébet alkotó munkája nélkül nem jöhetett volna létre 
mai énekeskönyvünk.

Digitális Evangélikus Énekeskönyv – http://enekeskonyv.lutheran.hu/

356 – Igen, Atyám

Dallam: Életem, Jézus, egyedül 387

2. Igen, Atyám, ha hű karod vezérel, S közeleg fényivel a messze
cél, Kísértés, támadás viharszelével Pokol hatalma is feléd segél.

3. Igen, Atyám, ó, mindenen keresztül! Igen, Atyám, ború vagy
fényözön Tetőled száll rám, atyai kezedből. A földön másban
nem gyönyörködöm.

4. Igen, Atyám, az évek úgy sietnek, Számuk kiméri hűséges ke-
zed. S te társz kaput megfáradt gyermekednek, A boldog óra ha
elérkezett.

5. Megyek, amerre utam kijelölted. Úgy hív, úgy vár a szent atyai
ház. Igen, Atyám, mert így kedves előtted. A lelkem békén, csend-
ben rád vigyáz.

Túrmezei Erzsébet 1912–2000.
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Túrmezei Erzsébet határokon 
átívelő költészete

Német és fi nn publikációinak néhány dokumentuma

A német nyelvű válogatáskötet

Erzsébet Túrmezei: Unter dem Gnadenhimmel (A kegyelem 
ege alatt). Freytag, Hannover–Münden, 1993.

Előszó

Nagy örömünk, hogy a sokféleképpen megfogalmazódott 
kívánságnak eleget téve kiadhattuk e kötetben Túrmezei 
Erzsébet válogatott verseit, többségében saját fordításában.

Közülük néhány verset már hallhattunk a szerző saját 
előadásában, vagy barátai által terjesztett formában jutott 
el hozzánk.

Minden költemény tükröz valamit a hétköznapi életé-
ből, abból a mély kapcsolatból, mely őt ahhoz fűzte, aki 
minket megteremtett, megváltott és nevünkön szólított. 
A szerző éppen ebben az összefüggésben jut el a hétköz-
napi élet sokféleségéhez és színességéhez, mely verseiben 
is megjelenik. Saját élményeiből fakadó mondanivalója 
van, amely az olvasás során feltárulva általános érvénnyel 
jelentkezik műveiben. Hitbeli tapasztalataiból fakadó vigasztalása 
és útmutatása bizalmat és reménységet sugároz, amely által gazdag 
ajándékot kapunk.
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Köszönet illeti a szerzőt műveinek rendelkezésünkre bocsátásáért, 
hogy ezáltal tágabb nyilvánosságot kaphassanak versei. Köszönet il-
leti munkatársainkat is, akik tevőlegesen hozzájárultak e verseskötet 
megjelentetéséhez. 

Budapest – Hannover – Münden, 1993.
Waltraud und Günther Freytag

Fordította: Herzog Csaba

A fi nn nyelvű válogatáskötet

Erzsébet Túrmezei: Hyvää huomenta, armo. Runoja. (Jó reggelt, 
kegyelem. Versek.) Ford. Anna-Maija Raittila.1 Illuszt. Farkas 
András. Herättäjä-Yhdistys, Lapua, 1973.

Előszó

A nemrégiben új kiadásban megjelent Siionin virret (Sion dalai) 
énekgyűjtemény két éneket vett át a Magyarországi Evangélikus 
Egyház énekeskönyvéből. Szerzőjük Túrmezei Erzsébet, aki 
évtizedek óta – ahogy a magyarok mondják – „ültet át” fi nn 
énekeskönyvi és egyéb lelki énekeket, verseket magyar nyelvre, 
a magyarországi keresztény testvérek épülésére. A testvéregy-
házunk legismertebb szerzői közé tartozó költőnő 1912-ben 
született, az 1930-as években magyar–német szakos diplomát 
szerzett a budapesti egyetemen, majd az 1950-es évek elejéig 
diakonisszaként szolgált a budapesti evangélikus anyaházban 
– többek között a leányotthon vezetőjeként. Két évtized óta 
gyülekezeti körben és a balassagyarmati egyházi idősek ott-

honában végez szolgálatot. A csehszlovák határ közelében található 

 1 2012. augusztus 26-án, 84 éves korában elhunyt Anna-Maija Raittila fi nn 
költő, műfordító, teológus, egyházi énekszerző, a fi nn egyházi élet megújítója, 
sok-sok magyar hűséges barátja.
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kisvárost sok szál fűzi a magyar irodalomtörténethez: innen indult 
el az 1500-as években az első, művészi szinten alkotó magyar költő, 
Balassi Bálint, és itt élt a múlt században Az ember tragédiája nagysze-
rű alkotója, Madách Imre, valamint Mikszáth Kálmán regényíró is.

Túrmezei Erzsébet versei eddig négy kötetben jelentek meg: Őszből 
tavaszba (1938; 2. kiadás: 1945); Ének földrengéskor (1941); Reméljetek 
velem! (1946); és Így leszel áldás (1968; 2. kiadás: 1970). Amikor Túr-
mezei Erzsébetet 1970-es fi nnországi látogatásakor a magyarországi 
egyházak mai működési lehetőségeiről kérdezték, így válaszolt: „Le-
hetőségeink bővebbek annál, mint amit most kihasználunk. Csak több 
reményre, életerőre és hűségre van szükségünk.” Hiszem, hogy ez a 
gondolat és a versekben tükröződő belső feszítő erő nemcsak közvetle-
nül megérinti a fi nn olvasót, de talán még nagyobb szükségünk is van 
minderre, mint a magyaroknak. Az ilyen versek közös erőforrásaink. 
Szeretnék ezzel a válogatással valamit átadni abból az örömből és a 
közösség megtapasztalásából, amit Magyarország-szerte, vidéken és 
városokban sok helyütt átélhettem, amikor Túrmezei Erzsébet olvassa 
verseit, és a templomot megtöltő gyülekezet mozdulatlanul hallgatja, 
nehogy egy szót is elszalasszanak: „Isten keres, Isten szeret…”

Anna-Maija Raittila
Fordította: Pap Kinga Marjatta

Recenzió a másik fi nn nyelvű kötetről

Magyar vallásos líra2

Túrmezei Erzsébet: Lefelé növekszünk. Válogatott versek. Szerk. és 
ford. Anna-Maija Raittila. Herättäjä-Yhdistys, Lapua, 1988.

Túrmezei Erzsébet 1912-ben született. Az 1930-as években szer-
zett a budapesti egyetemen magyar–német szakos diplomát, később 
diakonissza lett. Amikor az ’50-es években az állam és az egyház 
kapcsolata problémássá vált, Túrmezei Erzsébet egy, a csehsz lovák 

 2 A recenzió megjelent: Seurakuntasanomat, 1989/7. február 15.
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határ melletti idősek otthonában vállalt szolgálatot, ahonnan 1975-
ben ment nyugdíjba.

Túrmezei több verseskötetet adott ki, többek között az 1968-ban 
megjelent Így leszel áldás című terjedelmes kötetet. Hazájában szor-
galmasan járt gyülekezetről gyülekezetre, kedvelt verses és imádságos 
alkalmakat tartva.

Anna-Maija Raittila véleménye szerint Túrmezei hűséges maradt 
korának két nagy keresztény költőjéhez: Áprily Lajoshoz és Reményik 
Sándorhoz. Verseikben az erdélyi természetérzés egyesül az emberiség 
alapértékei kapcsán érzett mély felelősségérzettel.

Túrmezei lírája tisztán keresztény, de nem naivan patetikus vagy 
mereven dogmatikus. Túrmezei sokat szól az Isten által adott lehe-
tőségekről, a pihenésről és a hálaadásról, mely mindenekelőtt Krisz-
tusban és az ő feltámadásában gyökerezik. A magyar állam és egyház 
kapcsolatainak bizonyos jelképisége is érzékelhető verseiben.

Túrmezei verseinek másik vonulata mélyen etikus, de gyakran ke-
véssé észrevehető. Lírájával népe mellé akar állni mindenkor, a nehéz 
pillanatokban is. Túrmezei lírája fénnyel teli, és az olvasót mindig 
Istenhez akarja elvezetni, aki elhordoz bennünket. A keresztény hit 
szilárdan, az életet sokféle módon újjáteremtő erőként mutatkozik 
meg Túrmezei költészetében: „Édesanyáknál is hűségesebben / Te 
szeretsz csak bennünket, Istenem. / Te üzened: Ha az édesanya / 
elfeledkeznék is gyermekéről, / én terólad el nem feledkezem.”3

Túrmezei Erzsébet Lefelé növekszünk című válogatáskötete már 
címében szól a keresztút titkairól, a Krisztussal való találkozásról és 
a Krisztus-követésről. A kiadó a kötet megjelentetésével kulturális 
tettet hajtott végre nemcsak az egyház és a hívek, hanem a líra barátai 
számára is. Túrmezei Erzsébet verseinek strófáiban erőteljesen villan 
meg az élet.

Risto Kormilainen
Fordította: Révész Rita

 3 Ahogyan édesanyák várni tudnak. Túrmezei 2007–2010, 3: 206–207. o.
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Verses est a gyülekezeti házban4

Augusztus 2-án, vasárnap este 7 órakor érkezik hozzánk vendégségbe 
Túrmezei Erzsébet magyar költőnő és Anna-Maija Raittila. Mind-
ketten – vallásos lírájukat is tekintve – nagyra becsült költők, akik 
bemutatják verseiket.

Tavasszal a két költőnőnek egy budapesti evangélikus temp-
lomban volt verses estje, melyen népes hallgatóság gyűlt össze. 
Az est folyamán a hosszú szárazság után eső hullott, amely 
felüdítette a földet. Nálunk, Finnországban esős idő volt, csak 
most érkezett meg a meleg. Bárcsak a Lélek tüze és a kegyelem 
esője üdítené fel lelkünket és gyülekezeti munkánkat is!

Barátaink a tehetség által adott egyedülálló gondolatokkal és 
a tapasztalatok által szerzett meggyőződés szavaival érkeztek 
hozzánk, hogy beszéljenek Urunk nagyságáról és ébresztő ke-
gyelméről. Gyülekezetünk két ifj úsági csoportja vendégeskedett 
tavasszal Magyarországon, ahol nagyszerű vendégszeretetet és 
barátságot tapasztalhattak meg. Ezek a fi atalok is itt vannak 
ünnepünkön, melynek során zenével szolgálnak.

„Aki hisz, azt nem éri veszedelem, Az, akinek barátai van-
nak, nem marad egyedül. Nálatok a »kási«-t kulcsolják össze, 
nálunk a kezet. Imádkozva vándorolunk, ezt megértve.” (Túr-
mezei Erzsébet)

„Kopár a sziklás talaj, Jó gránitalap, harcolni megtanít. Legyetek 
sziklaszilárdak hitetekben, soha ne kőszívűek.” (Túrmezei Erzsébet)

„A kegyelem napjának melegében csicseregnek a madarak, azonban 
csak akkor van mindig nyár, amikor az út mögénk kerül.” (Anna-
Maija Raittila)

V. K.
Fordította: Révész Rita

 4 A cikk forrása: Sotkamo-lehti, 1987. július 31.

Túrmezei Erzsébet Testvérszavak 
című versét Jouko Karanko egy-
kori lelkész ösztöndíjas fordította 
fi nnre.
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Kiegészítő információk a fi nn–magyar irodalmi kapcsolatokhoz

Anna-Maija Raittila műfordítói munkásságának magyar gyökerei

Anna-Maija Raittila (1928–2012) költőnő saját alkotásai mellett szá-
mos nyelvből (német, francia, svéd stb.) készített műfordításköteteket, 
fordítói pályájának kezdete azonban kifejezetten a magyar nyelvhez 
köthető. Raittila Csepregi Béla néhai fi nnországi teológus-ösztön-
díjas, későbbi sárszentlőrinci lelkész biztatására, az ő nyersfordítá-
sai nyomán5 lépett a műfordítói pályára, örökre felhagyva hittanári 
munkájával. Ennek a barátságnak a gyümölcseként született többek 
között a máig példamutató színvonalú Kaivojen maa kortárs magyar 
irodalmi antológia (1970), melyet számos más kötet követett. Raittila 
irodalmi munkássága mellett jelentős szerepet vállalt a fi nnországi 
evangélikus egyház új énekeskönyvének (1986) munkálataiban, és a 
taizéi élmények nyomán alapított Morbacka keresztény életközösség 
alapítójaként is példát mutatott kortársainak.

A Túrmezei-fordítások fi nn kiadója: az Ébredési Egyesület

Az idén százéves Herättäjä-Yhdistys (Ébredési Egyesület) bibliai és az 
evangélikus egyház tanításán alapuló, a felébredtek lelkiségét ápoló egye-
sület. Lelki összejöveteleik (seurat) sorában a legkiemelkedőbb rendezvény 
a nyári Herättäjäjuhlat, amelyen évente 30-40 000 ember vesz részt. 
A teológus-ösztöndíjasok szolgálata nyomán egyházunkban is több he-
lyütt gyakorolják a felébredtek kegyességét. Idén nyáron első al kalommal 
Magyarországon is megrendezik az Ébredési napokat: a találkozónak 
a bakonycsernyei gyülekezet ad otthont 2012. augusztus 4–5. között.

Túrmezei-énekek a fi nn énekgyűjteményben

A Siionin virret (Sion dalai) énekgyűjtemény első kiadása, amely a 
herrnhuti testvérközösség hagyományát adta tovább svéd közvetí-
téssel, 1790-ben jelent meg. A kezdeti időszakban több fi nn ébredési 

 5 Csepregi Béla erről szóló írását lásd a 357–360. oldalon.

Anna-Maija Raittila
(1928–2012)
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mozgalom, köztük az imádkozók és 
a laestadiánusok körében is használ-
ták az énekgyűjteményt. Wilhelmi 
Malmivaara 1893-as revízióját követő-
en (és néhány későbbi kiegészítéssel) a 
Siionin virret ma a fi nnországi felébred-
tek sajátos énekkincsét jelenti.

A gyűjtemény jelenleg zajló megújí-
tási folyamatában mindkét Túrmezei-
ének átment a rostán: a többi, zenei 
és teológiai szempontból megőrzésre 
érdemes énekhez hasonlóan a 17. sor-
szám alatt található Vanhurskas Herra 
(Szent, örök Isten, nincsen hova len-
nem; EÉ 431) és a 49. sorszámú Vain vähän (Ó, Jézus, amikor sokan; 
EÉ 461) is szövegi megújuláson megy majd keresztül.

Összeállította: Pap Kinga Marjatta
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„…AZ ÖRÖMHÍRT VITTE 
MINDENHOVÁ”

Erzsébet testvér életének tanúi
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2012 telén, kora tavaszán több ízben jelent meg hirdetés az evangélikus 
médiában – az Evangélikus Élet című hetilapban, a Kossuth Rádió Erős 
vár a mi Istenünk! című evangélikus félórájában és az evangelikus.hu 
portálon – ezzel a szöveggel: 

Felhívás

Túrmezei Erzsébet életének tanúit keressük!

2012. február 14-én ünnepeljük Túrmezei Erzsébet diakonissza testvér-
nek, a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület 1990. évi újraindulása 
utáni első főnökasszonyának születése 100. évfordulóját. Az MEE Di-
akóniai Bizottságának döntése nyomán az idei esztendőben szeretné az 
egyház ezt az ünnepet diakóniai szolgálatának középpontjába helyezni. 
Az egyház médiamunkaága (televízió, rádió, írott sajtó) is kiemelten 
foglalkozik majd Túrmezei Erzsébet életútjával, műveivel. A Fébé egye-
sület és a Luther Kiadó pedig közös összefogásban tervezi egy kiadvány 
megjelentetését. Ehhez a készülő emlékkötethez keresünk most hiteles 
tanúkat, akik közelről ismerték Erzsébet testvért, és életéről, szolgála-
táról hasznos adalékokat osztanának meg, esetleg levelezésüket, más 
dokumentumaikat a szerkesztők rendelkezésére bocsátanák. Segítségüket 
előre is köszönjük!
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Már másnap megérkeztek az első telefonok, e-mailek, majd egy héten 
belül az első postai küldemények a szerkesztő részére. S ez az „ára-
dat” heteken, hónapokon át folytatódott. Földrajzi 
és felekezeti határok nélkül, sőt országhatáron túl-
ról is érkeztek fényképek, levelek, dokumentumok, 
vallomások Túrmezei Erzsébetről. Szekrények, do-
bozok mélyén őrzött kincseknek, megsárgult ira-
toknak, dedikált verseknek, ünnepi képeslapoknak, 
igéslapoknak, fodros szélű, megfakult, múlt századi 
fotóknak jutottunk így birtokába. Egy szolgálatban 
eltöltött élet felbecsülhetetlen értékei tárultak elénk.

Sokan jelezték, hogy szívesen elmondanák emléke-
iket. A szerkesztő személyesen is felkereste mindazo-
kat az emlékezőket, akik élőszóban szerették volna 
megosztani találkozásaik történetét, Erzsébet testvér 
személyiségének hitükre, hétköznapjaikra tett hatá-
sát, költészetének életükben betöltött helyét, felidézni 
a kort, amikor életük hosszabb vagy rövidebb időre 
összefonódott a diakonissza testvérrel. Voltak közöt-
tük időben rövid, de máig emlékezetes ismeretségek 
és élethosszig tartó barátságok. Megtisztelő volt ott-
honaikba látogatni, nézegetni a fényképeket, elolvasni 
a testvéri hangú leveleket, beszélgetni, történeteket 
hallgatni, nevetni és elérzékenyülni, egy szóval: em-
lékezni. Megannyi értékes mozaikdarabka állt össze 
egy egésszé, és rajzolta meg az Úr szolgálóleányának portréját, ahogyan 
ma, 2012-ben él sok-sok ember emlékezetében.

Az így készült hangfelvételek, interjúk és levelek alapján állt össze 
a kötet visszaemlékezéseket tartalmazó fejezetének anyaga. Megható 
volt látni azt a szeretetet, amely Túrmezei Erzsébet iránt születésének 
századik évfordulóján eleven tűzzel ég az emberek szívében. Köszönet 
illet minden visszaemlékezőt, aki Erzsébet testvérrel kapcsolatos, 
féltve őrzött tárgyi és lélekben elraktározott szellemi kincseivel hoz-
zájárult e könyv létrejöttéhez.

Az interjúkat készítette és a visszaemlékezéseket összeállította: 
Kőháti Dorottya szerkesztő.

Réti Zoltán festőművész olajfest-
ménye (1998) a balassagyarmati 
szeretetotthonban látható, amely 
ma Túrmezei Erzsébet nevét viseli
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Túrmezei Erzsébet életének tanúi
Hanvayné Túrmezei Mária,

Túrmezei Erzsébet unokahúga és keresztlánya

Nehéz összegyűjteni az emlékeket Keresztanyámról. Olyan szoros 
kapcsolatunk volt vele, mióta csak emlékezem, mintha közöttünk 
élt volna.

1927 őszétől Édesapám tokaji lelkész volt, 1932 tavaszán nősült. 
Nagybátyám, Túrmezei János a dunántúli Gércén szintén lelkész 
volt, és családos.

Mi hárman voltunk testvérek: egy bátyám volt, aki sajnos már 
meghalt, és egy öcsém van, aki Karcagon lakik.

Keresztanyám Pesten lakott egyetemi hallgatóként a Fébé leány-
internátusában, később diakonissza lett 1934-től.

A három testvér hiába élt távol egymástól, szoros kapcsolatban vol-
tak első perctől kezdve. Havonta beszámoltak egymásnak hogylétük-
ről, szolgálatukról, s a két férfi  a családi eseményekről, Keresztanyám 
a „Fébé nagy családjáról”.

Mivel Édesapám volt a legidősebb, ő a hónap első tíz napján írt 
levelet, János nagybátyám a második tíz napon, Keresztanyám pedig a 
harmadikon. Amíg éltek, egész végig ehhez ragaszkodtak. Örömüket, 
problémáikat, gondjaikat mindig megosztották egymással, s imád-
koztak egymásért, családjaikért, szolgálatukért. A születésnapokat, 
névnapokat is számon tartották. Keresztanyám – ha ideje engedte – 
meg-meglátogatott bennünket hol hosszabb, hol rövidebb időre.

Az én keresztelőmre verset is írt, a címe: Bölcső mellett.
Édesapám többször meghívta Keresztanyámat különböző szol-
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gálatokra is. Ez akkor sem változott, amikor Édesapámat 1942-ben 
meghívták Nagyváradra lelkésznek. Csak 1944 után, mikor Erdélyt 
Romániához csatolták, egy jó ideig nem találkozhattunk, és a leve-
lezés is ritkult.

1948 elején el kellett jönnünk Romániából – mint magyar állam-
polgároknak. Akkor a Fébé adott otthont egy rövid időre mindnyá-
junknak, amíg nem kapott Édesapám szolgálati helyet – legalább 
ideiglenesen.

Mikor Tatán tudtak rövid időre helyet biztosítani, bátyám és én 
Pesten maradtunk a Fébé fi ú-, illetve én a leányotthonában, és Pesten 
jártunk iskolába. Keresztanyám gyakran meglátogatott bennünket 
vagy mi őt és Nagymamánkat, aki a hűvösvölgyi Fébé Idősek Ott-
honában lakott.

1948 késő őszén megválasztották Édesapámat a Miskolc melletti 
Arnótra az elhunyt lelkész utódjául, így végre igazi otthonunk lett 
ismét! Keresztanyám ott már nem egyszer meglátogatott bennün-
ket. Ekkor írta Az arnóti templom küszöbén című versét 1955-ben. 
Látogatásai alkalmával mindig részt vett a családunk esti áhítatában. 
Ilyenkor rendszerint ő olvasta fel az esti igét, és az igemagyarázat után 
a befejező imát is ő mondta el.

1950 őszétől a Deák Téri Evangélikus Leánygimnáziumban kezd-
tem el tanulmányaimat. Nem azért, mintha nem lett volna jobb egy 
közeli miskolci gimnáziumba járni, hanem mert mint „klerikális” 
család gyermekét, ott nem vettek fel.

Az első tanévem után államosították, illetve megszüntették 1951-
ben a Deák téri gimnáziumot, s a diákokat szétszórták Budapest többi 
gimnáziumába. Bátyám a fasori fi úgimnáziumba járt.

Mióta Pestre kerültem, még szorosabb kapcsolatom volt Kereszt-
anyámmal, bár a tanulás sok időt igényelt, s Keresztanyám sem ért 
rá akármikor. De ha együtt lehettünk, érdeklődött hogylétemről, ta-
nulmányaimról, az iskolai eseményekről, de a saját dolgairól is mesélt. 
Sokszor együtt olvastuk a Bibliát és imádkoztunk.

Sajnos ez nem tartott sokáig, mert a Fébét is betiltották illetve 
feloszlatták. Búcsúznom kellett Keresztanyámtól. Balassagyarmat-
ra került az Evangélikus Szeretetotthonba vezetőnek, s vele ment 
Nagymamám is.

Túrmezei Erzsébet és 
Túrmezei Mária
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Akkor még nem sejtettem, hányszor leszek majd ott „vendége” és 
miért…

Sajnos 1951–52 tele nagyon hideg volt, s én súlyos szívizomgyulla-
dást kaptam. Félbe kellett hagynom a tanulást, Édesapámék hazavit-
tek. Hála Istennek, 1952 nyarán meggyógyultam, így Keresztanyám 
hívott, hogy ősztől lakjak nála, és ott folytassam a gimnáziumot. 
A szüleim és én is örültünk ennek a lehetőségnek!

Amikor elmentem hozzá, arra biztatott, hogy – mivel már meg-
gyógyultam – vonjak össze két évet, s egy év alatt vizsgázzak le két év 
anyagából. Az iskola is hozzájárult, hogy így behozzam a lemaradást. 
De a szívem nem bírta ezt a túlterhelést, és ismét búcsúznom kellett 
az iskolától és Keresztanyámtól is.

Később még tanultam Miskolcon, majd 1957 tavaszán férjhez 
mentem. Az esküvőn természetesen Keresztanyám is ott volt, és 
erre az alkalomra – ahogy születésemkor – egy verset is írt: Áldott, 
légy áldott! címmel.

Mikor a gyermekeket vártam, még jobban érdeklődött, és még 
többet imádkozott értünk. Egyikről-másikról vers is született. A ne-
gyedik gyermekünket várva szintén nála töltöttem pár hetet. Hívott, 
hogy ott pihenjek kissé. Akkor kérte, hogyha a kicsi megszületik, 

lehessen a keresztanyja. Így most már 
kettőnk keresztanyja lett.

A levelezés ugyan nem olyan rendszeres-
séggel, mint Édesapám és testvérei között, 
de közöttünk is folyamatos volt. A verses-
köteteiből is mindig kaptam egy-egy pél-
dányt, s minket is meg-meglátogatott.

Fáj, hogy már nincs közöttünk. De 
hiszem, hogy odaát találkozunk vele és 
minden szerettünkkel, akik előrementek!

Időnként én is próbálkozom versírás-
sal, Keresztanyámnak és Keresztanyám-
ról is írtam egy-egy verset.

Túrmezei Mária esküvői 
fotója. Az ülő sor bal szélén 

Túrmezei Erzsébet. 
Hernádvécse, 1957. május 12.)
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Keresztanyámnak
Túrmezei Erzsébetnek szeretettel

Szól a zene, forognak a párok 
A teremben de szépen zenélnek!
Aztán… mégis… mindenki elfárad, 
s megpihenni sorra hazatérnek.
Szólhat még a zene! Mindhiába!
Nincs ki táncba menjen dallamára.
Madárdal szól, csak csendes madárdal, 
mégis úgy megfogja lelkemet!
A madárdal a magasba szárnyal,
S magával visz oda engemet.
Hiába gond, köthet betegágyam,
Madárdallal az egekbe’ jártam!
Legyen dalod is „madárdal”!
És ha enyhít beteg lelkeket,
S dallamával felfelé utat nyit,
Legyen az mindig elég neked!
Nem tapsolnak ezrek ritmusára,
De az ajkak nyílnak hő imára!

1965. szeptember

Keresztanyám

Szívén hordozott ismerőst, családot,
Ahogy Áron Izrael törzseit 
És Isten elé vitte imádságban 
Napról napra mindnyájunk gondjait.
Most már hazament az Örök hazába,
De ezt a „lángot” visszük-e tovább?!
Imádkozunk-e rokonért, barátért,
Hogy elérhesse Örök otthonát?!

2000. szept. 19.
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Interjúk 2012. január–június között

Gubek Mária, Mancika, Csömör

1946-ban, 15 évesen vettem részt az első lánykonferencián, Pilis-
csabán. Azon az ott töltött héten ismertem meg Erzsébet testvért. 
Olyan érdekes volt, hogy mindjárt az első alkalommal olyan közel 
kerültünk egymáshoz, és ez a kapcsolat egyre csak erősödött és elmé-
lyült köztünk, egészen élete végéig. Magam is diakonissza szerettem 
volna lenni, de szüleim erről hallani sem akartak. Mire beleegyztek 
volna, sajnos addigra már közeledett a diakonisszarend feloszlatásának 
ideje, nem lehetett belépni. Állandóan tartottam velük a kapcsolatot 
a szétszórattatás után is. Amikor születésnapja volt valamelyik dia-
konisszának, mindig összejöttünk megünnepelni. A balassagyarmati 
évek után került Csömörre Erzsébet testvér. Én a csömöri postán 
dolgoztam. Szabó püspök úr vette magához. Mint postai dolgozó, 
később a posta vezetője, kedvezménnyel tudtam őt hívni. Ezt minden 
héten egyszer-kétszer megtettem, mert várta is a hívásomat. Egy alka-
lommal, ahogy a postát bontottam reggel, láttam, hogy levél érkezett 
Erzsébet testvértől. Gyorsan felbontottam. A levél szövege ez volt: 
„Hívni ne hívj többet, most már nem járok be a hivatalba.” E mögött 
én bajt éreztem! Annak a hétnek a végén elutaztam Balassagyarmatra, 
hogy megnézzem, mi van vele. Elmondta: eltiltották az irodai munká-
tól is, vasárnapi iskolát sem vezethet, és Ipolyszögön, Patvarcon sem 
tarthat istentiszteletet. Az irodába sem mehetett már be. Erzsébet 
testvér megkért arra, hogy menjek el Kendeh Gyurka bácsihoz Kistar-
csára – akkor ő volt az otthon vezetője –, és mindent mondjak el neki.

Gubek Mária és 
Túrmezei Erzsébet, Béthel, 1950
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Ez meg is történt. Érezte azt, hogy el kell jönnie Balassagyarmatról. 
Nem tudott hova menni. Egy diakonissza társával, Zsófi a testvérrel 
itt, Csömörön találtak otthont. Először egy nyugdíjas evangélikus 
tanítónőt, aki egyedül élt, kérdeztünk meg a Petőfi  utcában, és ő ké-
résünkre felajánlotta, hogy befogadja őket. Ekkor 1975. január végét 
írtuk. Kitakarítottuk a házat, hozattunk 20 mázsa szenet, addigra 
a hó is elkezdett esni. Örültem neki, hogy sikerült helyet szerezni 
mindkettőjüknek. Egyik nap aztán szól a telefon: „Mancika, nem 
tudom befogadni Erzsébet testvért, mert a fi am nem engedi meg.” Itt 
álltam januárban – a hó végi rengeteg postai munkával a nyakamon, s 
nem tudtam, mit tegyek. Se éjjelem, se nappalom nem volt. Édesapám 
megsajnált, hogy így el voltam keseredve, és azt mondta: ideiglenesen 
költözzenek ide a testvérek a kisszobába. Aztán majd csak lesz valami. 
Addigra már itt voltak a 20 kilós csomagjaik Csömörön, a könyveik, 
személyes tárgyaik. Fogadtam a téeszben egy tehergépkocsit, és így 
hoztuk ide őket. Erzsébet testvér 1975. február 3-ától 1977. július 28-
áig élt itt nálam. Akkor elmentek Adyligetre, ott élt egy özvegy papné, 
akinek gyereke nem volt, néhai férje szlovák lelkész volt. Meghívta 
őket, hogy menjenek hozzá lakni. Az volt a terve, hogy rájuk hagyja 
a házát. Hat hónapig éltek ott. Ezután kerültek a Karácsony Sándor 
utcába. Dolgoztak is ott: a néniknek ők osztották az ebédet.

Erzsébet testvért itt temették el Csömörön. Ennek az a története, 
hogy Erzsébet néni minden évben nyáron egy hónapot itt töltött nálam. 
Egy alkalommal, Zsófi a testvér halála után, azt mondta a konyhában, 
ebédfőzés közben: „Tudod, mire gondoltam?” „Mire, Erzsébet néni?” 
„Arra, hogy ha az Úr engem hazaszólít, én a csömöri temetőben szeret-
nék pihenni.” „Ennek semmi akadálya” – feleltem. „Nekem a szüleim 
sírja mellett fenn van tartva egy hely. Azt átadom Erzsébet néninek, 
s én megyek majd a szüleimhez.” Így is történt: Túrmezei Erzsébet a 
szüleim sírja melletti sírhelyben van örök nyugalomra helyezve.

Több mint háromszáz levelem van Erzsébet testvértől. Akármer-
re járt, Magyarországon vagy külföldön, mindenhonnan írt nekem. 
Balassagyarmatról is rengeteg levelet őrzök tőle. Állandóan megvolt 
köztünk a kapcsolat. Az 1956-os eseményekről is írt verseket Erzsébet 
néni, és nem merte otthon tartani a Karácsony Sándor utcában, mert 
többször jártak nála nyomozók. A fi nnországi útja miatt fi gyeltek fel 

A csömöri templom napjainkban
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rá különösen (Anna-Maija Raittilával tartott fent baráti kapcsolatot, 
és a Kotimaaban megjelentek versei), és állandóan azt kutatták, hogy 
milyen kapcsolata van Finnországgal. Nem merte otthon tartani eze-
ket a verseket, így ideadta nekem, hogy őrizzem meg. Hosszú ideig 
őriztem, s csak amikor már enyhült a politikai helyzet, az 1980-as 
évek vége felé, akkor adtam vissza neki.

(A fenti interjú rövidített változata elhangzott a Szelíd zengésű üzenet 
címet viselő Túrmezei Erzsébet-emlékműsorban a Kossuth rádióban 2012. 
február 14-én. Szerkesztette: Kőháti Dorottya – Nagy László. – A szerk.)

Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő, Budapest

Túrmezei Erzsébet testvérről
Túrmezei Erzsébetet gyermekkorom óta ismerem. Alsó tagozatos 
voltam, amikor Balassagyarmatra jött. Nem tudtam, hogy ő Szabó 
József püspök úr jóindulatából kerülhetett oda, nem tudtam, hogy ő 
a szélnek eresztett diakonisszák egyike, és azt sem tudtam, hogy ő 
nem végezhetett volna egyházi munkát sem. Persze, hogy nem tud-
tam, hiszen ő sosem viselkedett úgy, mintha megtűrt személy lenne. 
Ő Balassagyarmaton prédikált a templomban. Az istentisztelet után 
mentünk a vasárnapi iskolába – amelyet szintén ő vezetett. Csodák tá-
rultak fel az ő fl anelképes óráin. Olyan szemléletesen rakta fel a bibliai 
történetek alakjait a táblára, hogy egy életre megjegyezte mindenki. 
Alig vártuk, hogy mehessünk a vasárnapi iskolába, és az előző órai 
történetek fl anelalakjait már mi rakhattuk fel. Ez volt a felelés. Nála 
nem lehetett készületlenül menni. Megtanította és szigorúan számon 
is kérte a tudnivalókat. Kedvesen, de határozottan megmondta a 
szülőknek, ha valaki nem készült, és nem tudta azt, amit tudni kell. 
Balassagyarmaton az ’50-es évek közepén a mi iskolánkban mindenki 
járt hittanra, nagy szégyen volt, ha valakiről kiderült, hogy nem tudja 
azt rendesen. Versengtünk, hogy ki tudja jobban. Nemcsak Erzsébet 
testvérnél (így hívta őt mindenki a városban), de Szabó püspök úrnál 
és Rónay Zoli bácsinál is ez volt a helyzet. Nagyon szerettem járni 
minden egyházi rendezvényre és alkalomra, soha egyetlenegyet el 
nem mulasztottam volna.

Balassagyarmati szeretetház 
lakóival
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Erzsébet testvér vezette a balassagyarmati evangélikus szeretethá-
zat is, minden reggel és este áhítatot tartott, és ott is lakott. Látogatta 
a betegeket a kórházban, a családokat otthon, verseket írt és színda-
rabokat – nekünk, gyerekeknek. A gyarmati evangélikus egyletben 
nagy színpad van, és mi minden ünnepen színdarabot adtunk elő. 
Többségét ő írta vagy fordította. Volt olyan karácsonyi színdarabja, 
amelynek a főszerepét nekem írta, darabbeli nevem is Anikó volt. 
Engem ugyanis a családban így hívtak otthon.

Németül is Erzsébet testvértől tanultam. Ebben is szigorú volt, 
mindig számonkérte a feladatot. Nem lehetett lazsálni. A szeretetházi 
szobájában voltak az órák. Minden tetszett nekem ott. A tárgyak, 
amelyek körülvették, a fényképek, az írásos párnák, a könyvek, a sok 
levél az asztalon… Finnországból, Németországból (az NDK-ból és az 
NSZK-ból egyaránt), Svájcból kapott levelek, szép képek, igéslapok, 
szemléltetőeszközök a hittanhoz. Ezeket mindig megmutatta, és ha 
meg volt elégedve a német felelettel, akkor azokból az ajándékokból 
jutalmazott. Hogy tudtam dicsekedni egy ilyen képpel, igéslappal 
vagy bélyeggel…

A nagy szükségben, ami akkor körülvett minket Balassagyarma-
ton, oázis volt az egyházi élet. Óriási érdeme volt ebben Erzsébet 
testvérnek. Nagyon sokat tett azért, hogy mi okosodjunk, tanuljunk, 
hitre nevelődjünk minden egyházi alkalmon. Soha nem kellett két-
szer mondani nekünk, hogy menjünk hittanra, bibliaórára, vasárnapi 
iskolába. Mentünk, mert ott jó volt.

Azt írtam az elején, nem tudtam, hogy Erzsébet testvér szélnek 
eresztett diakonissza volt. Mi mindannyian úgy tudtuk (mi, gyerme-
kek), hogy ő diakonissza. Igen, Erzsébet testvér diakonissza volt és az 
is maradt halála napjáig. Minden megpróbáltatáshoz a hite adta az 
erőt. Sosem éreztem, hogy félt volna. Minden kérdésre válaszolt. Ő 
az ötvenes években is felült a biciklijére, és ment a kórházba és a csalá-
dokhoz látogatni, hirdette az igét, mit sem törődve ordas emberekkel.

Azt hittem, őt a politika sosem érdekelte. Sok-sok évtized múl-
tán, mikor Józsefváros és Balassagyarmat díszpolgárává avatta, egy 
rádióinterjúban mesélt nekem 1956-ról, a megcsillant szabadságról 
és a november 4-e utáni rettenetről, a féktelen megtorlásról. Név 
szerint említette azokat, akiket agyonvertek Balassagyarmaton és 

A balassagyarmati szeretetszol-
gálat 2012  februárjától Túrmezei 
Erzsébet nevét viseli
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környékén pusztán azért, mert részt vettek a forradalomban. Árvákról 
és özvegyekről beszélt, akikben tartotta a lelket, és akikhez nem félt 
elmenni látogatni és bátorítani, vigasztalni és segíteni. „Pedig tudod – 
mondta –, Gyarmaton nem volt semmi, csak békés felvonulás… meg 
leverték a vörös csillagot. De ezenkívül semmi, még egy pofon sem 
csattant el. És ezért, pusztán ezért agyonvertek embereket.”

Erzsébet testvér és ’56 – ki hitte volna… Pedig ez is hozzátartozik 
az ő portréjához. Az ötvenhatos verseit másnál őriztette, mert több-
ször lévén nála házkutatás (!), nem akarta, hogy azokat elkobozzák.

Volt úgy, hogy hosszabb ideig nem találkoztunk. Bármennyi idő 
telt is el, a köszönés után rögtön adott valami feladatot; ezt és ezt 
csináld meg, készíts vele riportot, hívd fel telefonon, menj el hozzá. 
Minden percnek megvolt a feladata. Szigorú volt, de nem csak mások-
hoz. Magához is. Szolgálatban volt ugyanis, Iste ntől rendelt, örökös 
szolgálatban. Az örömhírt vitte mindig mindenhová, és ezt várta má-
soktól is. Azért vette szigorúan a hittant, a németet, a rádióriportot, 
a bibliaórát, hogy jól felkészült követei legyünk Istennek.

Túrmezei Erzsébet költő is volt. Egyházi költő – szokták mondani. 
Minden valamirevaló egyházi rendezvényen elmondanak egy Túrme-
zei-verset, minden valamirevaló egyházi lapban megjelenik egy-egy 
Túrmezei-vers. Jók ezek a versek – szokták mondani. Igen, nagyon 
jók. Ő a magyar irodalomnak egy kimagasló költője. Egy felelősen 
gondolkodó ember, egy mélyen hívő diakonissza művei ezek.

Hogy milyen volt, míg Túrmezei Erzsébet testvérünk velünk volt 
„itt, e földi létben” – pontosan tudom. Milyen lesz nélküle, azt még 
csak most próbálgatom…

Görög Zoltánné Hajnalka, a Fébé Evangélikus 
Diakonisszaegyesület főnökasszonya, Budapest

Túrmezei Erzsébet neve fi atal lánykorom óta ismerős volt számom-
ra. Édesanyám lánykorától kezdve több diakonisszát ismert, és több 
Túrmezei-verseskötetünk is volt. Én egy templom nélküli városban 
nőttem fel. Úgy alakult az életem, hogy egyetemista koromban konfi r-
máltam. Erre az alkalomra Fónyad Pál konfi rmáló lelkészemtől az Így 

Görög Hajnalka és kislánya 
Túrmezei Erzsébettel, 

1998. augusztus
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leszel áldás című Túrmezei-kötetet kaptam ajándékba. Ez volt az első 
saját verseskötetem Túrmezei Erzsébettől. Személyes találkozásra is 
ebben az időben került sor. Egyszer, városunkban járva, meglátogatott 
bennünket. Attól kezdve kapcsolatunk egyre szorosabbá vált.

Erzsébet testvér nagy szeretettel és törődéssel kísérte életem alaku-
lását. Ebben az időben már nemcsak édesanyámmal levelezett, hanem 
én is kaptam tőle időről időre erősítő, bátorító sorokat. Örömmel vette 
hírül, hogy evangélikus lelkész felesége leszek. Az óbudai templomban 
tartott esküvőnkön is jelen volt. Külön örömöt jelentett számára, hogy 
Nógrád megyébe kerültem papnénak, méghozzá Balassagyarmat 
közelébe, ahol éveket töltött a szeretetotthon vezetőjeként. Amikor 
vissza-visszajárt Nógrádba, a mi kis gyülekezetünkbe is szívesen el-
látogatott.

A ’80-as évek elején Kétbodonyból elkerülve Budapestre költöz-
tünk. Erzsébet testvér ekkor már a Karácsony Sándor utcai ott-
honban lakott. Bár a diakonissza testvérek ebben az időben még 
szétszórattatásban éltek, azért mindig tudtak egymásról, és főleg 
születésnapokon rendszeresen összejöttek.

Mikor Wéber Erzsébet diakonissza testvér idős kora miatt be-
költözni készült egy szeretetotthonba, de várnia kellett a megürese-
dő helyre, megbízható lakókat keresett pesterzsébeti házába. Mivel 
Túrmezei Erzsébet testvér tudott a mi lakásgondunkról, kezességet 
vállalva értünk, minket ajánlott.  Rá egyébként is jellemző volt, hogy 
mindenkin igyekezett segíteni, aki arra valamilyen módon rászorult. 
Így ismerkedhettem meg általa én is idős testvérekkel, akiket életük 
végéig elkísértem. Erzsébet testvér is egyre inkább igényelte látoga-
tásaimat, és mindig nagyon örült, amikor pici lányunkkal elmentünk 
hozzá. A gyerekeket különösen szerette.

1989 decemberében a diakonissza testvérek már együtt ünnepelhet-
ték 65 éves jubileumukat, és lehetőség nyílt az újrakezdésre. A követke-
ző évben meg is alakult újra a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület. 
Erzsébet testvér az elsők között volt, akik beköltöztek a Hűvösvölgyi  
úti anyaházba. A költözésben én is örömmel segédkeztem. 

Az anyaház lassan benépesült, a testvérek Túrmezei Erzsébetet 
választották főnökasszonyuknak, akit Madocsai Miklós, Csepregi 
Zsuzsa lelkészek és sokan mások is lelkesen segítettek az újjászervezés 

Lehnin, 1998. február. Görög 
Hajnalka (jobbra) 2012-ben lett 
a Fébé főnökasszonya 
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nehéz munkájában. Újraindultak a konferenciák, Erzsébet testvér 
engem is beszervezett a fi atalokkal való foglalkozásokra és kántori 
szolgálatra. Nagy örömmel és reménységgel töltötte el, amikor a fi a-
tal lányok közül néhányan hajlandóságot mutattak a diakonisszaélet 
felvállalására.

Amikor Erzsébet testvér érezte, hogy ereje már fogyóban van, sze-
retett volna – elődeihez hasonlóan – utódjáról gondoskodni. Ebben 
az időben elvitt magával egy németországi útra Lehninbe, ahol egy 
diakonissza anyaházi ünnepségen vettünk részt. Kerekesszékben 
toltam be a repülőgép utasterébe, a gép első utasaként. Ő a pilótával 
kedvesen néhány szót váltott, és a pilóta, aki talán még életében nem 
találkozott diakonisszával, tréfásan arra kérte őt, hogy imádkozzon 
érte meg a gép szerencsés visszatéréséért. Erzsébet testvér mosolyog-
va válaszolt, hogy ezt is teszi, de nem csak ezért az egyetlen útért 
imádkozik.

A következő külföldi útra, egy svájci konferenciára – pár hónappal 
később – egy fi atal diakonissza kísérését bízta rám Erzsébet testvér, 
ő nem tudott velünk jönni.  Ennek az útnak már az volt a célja, hogy 
megismerhessem, kik lehetnek diakonissza főnökasszonyok a 20. 
század megváltozott körülményei között, mivel engem szeretett volna 
utódjának.

Ebben az időben még több szempontból sem mertem volna elvállalni 
ezt a komoly feladatot. Erzsébet testvér kicsit szomorúan, de megér-
téssel vette tudomásul döntésemet. Egy igét mondott akkor útravalóul, 
amelyet az idők folyamán többször is megismételt: „Keressétek először 
az Isten országát és az ő igazságát, a többi mind megadatik néktek.”

Egészségi állapota egyre romlott, türelemmel és mély alázattal 
viselte betegségei terhét. Mindig volt biztató szava számomra, amikor 
a kórházban meglátogattam. Testi fájdalmainál nagyobb volt afeletti 
szomorúsága, hogy a fi atalok elhagyták az anyaházat.

Tizenkét évvel halála után, 2012. márciusában teljesült velem kap-
csolatos vágya: diakonissza főnökasszonnyá jelölésemre igenlő választ 
adtam. Én sem mondhatok mást, mint amit dr. Farkas Mária mondott 
megválasztásakor: „Ha csak magamra néznék, ezt a választást nem 
merném elfogadni, de tudom: elég nékem az Úr kegyelme, az ő ereje 
erőtlenség által ér célt.”

Szén Berta diakonissza testvérrel
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Herzog Csaba, a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület lelkésze

Túrmezei Erzsébet nevével először akkor találkoztam, amikor ifj úko-
romban (1979-ben) a budavári iratterjesztésben árultam az Emberré 
lettél, hogy ember legyek című frissen megjelent kötetét. Valami titok-
zatosság vette körül műveit. „Sokáig nem jelenhettek meg a versei” – 
mondták többen, akik megvették a kötetet. Ez valóban így volt, hiszen 
akkor már több mint tíz év telt el az 1968-ban püspöki „ellenőrzéssel” 
megjelent Így leszel áldás című kötet megjelenése óta. Talán ezért volt, 
hogy új kötetét pillanatok alatt elkapkodták.

Erzsébet testvért idős korában ismerhettem meg személyesen, lelké-
szi szolgálatom kezdetén. Akkor már a Fébé Evangélikus Diakonisz-
szaegyesület főnökasszonya volt. Első találkozásunk emléke most is 
elevenen él bennem, kedves, mosolygós arca most is előttem van. Akkor 
még nem lakott az anyaházban, feleségemmel a Karácsony Sándor 
utcai otthonában látogattuk meg. Ekkor kaptuk tőle – természetesen 
dedikálva – az Őszből tavaszba kötetének frissen megjelent új kiadását 
és a Csodát virágzik a jelen című válogatást. Akkor még nem sejthettem, 
hogy életem fontos feladata előtt állok, Erzsébet testvér halála után 
ugyanis a Fébé választmánya megbízott hagyatékának rendezésével. 
A diakonissza testvérek közötti szolgálatban személyében egy olyan 
testvért ismertem meg, aki nagyon határozott, mondhatnám, „kemény” 
ember volt. „Nem ismert tréfát” az Isten szolgálatában, amelyet nagyon 
komolyan vett, és ezt várta másoktól is. Tanítványaitól is mindig szá-
mon kérte az elvégzett feladatokat, de ezt mindig nagy szeretettel tette. 

Kereső ember volt. Kereste Isten akaratát. Közös imaalkalmak-
kor imádsága mindig így kezdődött: „Igen Atyám…!” Ő mindig igent 
mondott Ura akaratára, elfogadta azt. Amikor a diakonissza testvérek 
megválasztották főnökasszonynak, akkor sem uralkodni akart. Szolgált 
közöttük áhítatokkal is. Amíg tehette, naponként benézett a diakonisz-
szák szobájába, pásztorolta őket. Számon tartotta a betegeket, akiket az 
igével bátorított, erősített a szenvedésük idején. Imádságban hordozta 
őket. Fontos volt számára a közösség, a közösségi élet, mai kifejezéssel 
élve: közösségépítő volt. Az Úrra tekintő testvérek, a diakonisszák 
közösségét építette, akik egész életüket az Isten ügyének szentelték, és 
végezték az olykor nehéz, ám de nagyon szép szolgálatukat. 

Herzog Csaba (balra) és 
Veperdi Zoldán Fébé-lelkészek
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Költő, műfordító, tanár, diakonissza főnökasszony volt Erzsébet test-
vér, de mindezek fölött Ura akaratát kereső, üzenetét hirdető szolga. 
Kereste Isten akaratát, szolgált, ahová Ura éppen állította: tanárként 
gyermekek között, diakonissza főnökasszonyként testvérei között vagy 
éppen a gyülekezetekben, ahová elhívták őt. S még napjainkban is Istenre 
mutat – a különféle gyülekezeti alkalmakon elhangzó versein keresztül.

Isten iránti hálával emlékszem szolgálatomnak azokra az éveire, 
amikor a Fébé újraindulása után Madocsai Miklós lelkésszel és az ál-
dott emlékű Erzsébet testvérrel szolgálhattam a diakonisszák között.

Gertrud Heublein diakonissza főnökasszony, Németország

Amikor megkaptam a felkérést, hogy Erzsébet testvérrel kapcsolatos 
emlékeimről írjak, arra gondoltam: ez nem könnyű feladat, hiszen 
minden vele való találkozás különleges élmény volt.

Első találkozásunkra 1989 novemberében került sor a Fébé létre-
jöttének 65. évfordulója alkalmából. Akkor még nem indult újra az 
anyaházi közösség. Ez a kölcsönösen örömteli találkozás és személyes 
beszélgetés egy tartós kapcsolat kezdetének bizonyult. Ebből intenzív, 
szívélyes, szeretetteljes, baráti levelezés alakult ki, mígnem 1996 októbe-
rében hosszabb időre Budapestre érkeztem, hogy segítsek az új anyaház 
megszervezésében. Amikor az első napokban, egy októberi késő estén az 
asztalomnál ültem a Béla király út 12/a sz. alatti lakásomban, egy idő-
ponton gondolkodtam, amikor a diakonisszákat – Erzsébet testvérrel 
és Madocsai Miklóssal, az akkori Fébé-lelkésszel együtt – elhívhatnám, 
hogy egy kicsit jobban megismerhessem őket. Áldott délután volt ez 
kávéval, süteményekkel, beszélgetésekkel, a diakonissza testvérek és 
Erzsébet testvér a Fébé korábbi évtizedeire való visszaemlékezéseivel.

Már 1992-ben elkezdődhetett a visszakapott Hűvösvölgyi út 
193. sz. alatti épület átépítése a diakonissza közösség számára. Még 
hiányzott valami, ami egy házat lakályossá tesz, sőt volt még valami 
fontosabb. 1996 adventjében lehetőség nyílt arra, hogy Erzsébet test-
vérrel együtt kidolgozzunk az anyaházi közösség számára egy lelki 
és életrendet, és ezt ki is próbáljuk. Az anyagi fedezetet a közösség 
kül- és belföldi adományai jelentették. Gyakorlati segítséget nyújtott 
akkoriban a budapesti Német Ajkú Evangélikus Egyházközség, 

Gertrud Heubleinnel
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amelynek akkori lelkésze Dietrich Tiggemann volt. Ott egy isten-
tiszteleten vettünk részt, ahol az igehirdetésemben már utalhattam a 
Fébére. Az alkalom végén Tiggemann lelkész nagy ajándékot adott át 
az anyaház számára Erzsébet testvérnek és nekem: egy 40 személyes 
étkészletet, poharakkal és minden egyébbel együtt. Milyen nagy 
dolog volt ez mindjárt a kezdet kezdetén! Nagy hálával köszönte 
meg Erzsébet testvér beszédében ezt a csodálatos ajándékot.

Abban az évben ünnepelhettünk először kis közösségként együtt 
adventet és karácsonyt, istentisztelettel és úrvacsoraosztással. Csaknem 
negyvenhét évvel a feloszlatás után ismét felhangozhatott a testvérek 
éneke a régi-új anyaház szobáiban. A félig kész ebédlőben egy igazi ka-
rácsonyi szobát alakítottunk ki, ahol kis ajándékok, égő gyertyák, fi nom 
ennivaló tették teljessé örömünket. Ehhez tartozott még egy pohár bor és 
a főnökasszony jellegzetes mosolya. Ez volt hát a kezdet. Megtapasztal-
hattuk, hogy Isten megáldotta ezt az új otthont és a közösséget. Öröm-
könnyek és meghatódottság hatották át ezt az ünnepet Isten dicsőségére.

Végre elértünk idáig! A testvérek kívánságára 1997 tavaszán kapta meg 
tőlem Túrmezei Erzsébet testvér az új főkötőt és diakonissza-egyenruhát. 
Egy fénykép örökítette meg Erzsébet testvér sugárzó arcát a diakonissza 
testvérek körében. Erzsébet testvér támogatta azt a javaslatomat, hogy azo-
kat a diakonisszákat, akiket a háborús események miatt nem szentelhettek 
fel, most pótlólag felszenteljék. Ez a tizenkét diakonisszát érintő esemény 
1997. április 5-én a Sarepta otthon templomában meg is történt. Ez az 
egész diakonissza közösség számára kiemelkedő ünnepi alkalom volt.

A közösség életét természetesen az együtt lakás, a reggeli áhítatok, 
a közös étkezések és a főnökasszony folyamatos jelenléte határozta 
meg. A testvérek barátságos, de mégis határozottan elkötelezett lénye 
áthatotta a lelki közösséget. Sok külföldi, más anyaházból jött vendég 
látogatott meg bennünket, akiket mindig nagy szeretettel fogadtak a 
testvérek. Ez sok örömöt és változatosságot hozott a testvérek életébe. 
Ezek a találkozások mindig áhítattal kezdődtek az anyaházi kápolná-
ban, majd a főnökasszony beszámolójával, tájékoztatásával folytatódtak.

Kirándulásokon, látogatások alkalmával, a külső istentiszteleteken, 
Fébé-napokon és más rendezvényeken, amelyeken együtt vehettünk 
részt, mindig sokat mesélt Erzsébet testvér a Fébéről. Nagy tudása 
és lelki igényessége nagy gazdagodást jelentett a jelenlévők számára.
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Jól emlékszem egy közös istentiszteletünkre a mátrai Názáret-
templomban. Ott egy német fi atalokból álló csoportnak mesélt a 
diakonisszák életéről, akkor is megragadóan, nagy átéléssel. Érezhető 
volt, hogy szíve mindig gyorsabban vert, amikor arról beszélt, ami 
az ő életét betöltötte, ami számára a legfontosabb volt. Mélységes, 
személyes hitét sugározta mindenki felé, aki ott jelen volt.

Volt egy másik fontos kapcsolat, barátság is Erzsébet testvér szá-
mára: a csömöri Gubek Mária, aki nagyon sokat segített Erzsébet 
testvérnek, mind anyagiak, mind lelkiek terén. Ő adott lelki erőt, 
támaszt a betegségek és fájdalmak idején. Nála pihenhetett és gyűjt-
hetett új testi és lelki erőt. Ott is Isten igéje volt a középpontban, az 
énekben és imádságban, amikor meglátogattuk.

Hamarosan jelentkeztek és sokasodni kezdtek a betegség jelei. Kü-
lönösen is fájdalmas volt az a nap, amikor dr. Fabiny Tibor professzor a 
kórházba hívott engem Erzsébet testvérhez. Ez 2000 májusában történt. 
Isten akkor világossá tette számunkra akaratát… Együtt imádkoztunk 
betegágyánál. Megrázó volt látni, ahogy Erzsébet testvér egészen halk, 
de határozott hangon imádkozta velünk az Úrtól tanult imádságot. Erős 
hite élete utolsó pillanatáig érezhető volt. Amikor ezután néhány nappal 
már az anyaházban lehetett, kifejezett kívánsága volt, hogy meglátogas-
sam őt. Endreff y Mária diakonissza testvért kérte meg, hogy segítsen 
neki felvenni az egyenruhát. Ez különösen is nagy dolog volt számára: 
hosszú szünet után még egyszer diakonisszaruhában kívánt lenni. Úgy 
fogadott engem. Szomorúságomat és könnyeimet a látogatás alatt vissza 
kellett tartanom, ami nem volt könnyű feladat abban a helyzetben. De 
tudtuk, hogy nem vagyunk egyedül. Isten jelenléte átölelt bennünket. 
Erzsébet testvér mosolya – gyengesége ellenére is – reménységet és bi-
zalmat sugárzott, mint egész életében bármikor. Néhány nappal később 
lelkészekkel együtt kísérhettük utolsó földi útjára főnökasszonyunkat, 
Túrmezei Erzsébet diakonissza testvért a csömöri temetőben.

Aki vele találkozott, az mindig áldással jöhetett el tőle. A Római 
levél egyik gondolatát, hogy ragyogók lehetünk, mint a csillagok, Er-
zsébet testvér így foglalta versbe: „»Fébé«”! Neved biztatás, feladat. / 
Köszönjük, hogy reánk maradt, / nem törölték el tűnő századok, / s 
»Ragyogó« lehet ma is, akin Krisztus / szeretete és fénye átragyog!”

Fordította: Herzog Csaba

Túrmezei Erzsébet, 
Gertrud Heublein és 

dr. Fabiny Tibor professzor
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Id. dr. Hafenscher Károly nyugalmazott lelkész, Budapest

Már pesterzsébeti káplán koromban igen jóban voltunk Erzsébet test-
vérrel (1951–52). Pesterzsébeten az volt a szokás, hogy adventi időben 
Túrmezei Erzsébetet háromnapos igehirdetői szolgálatra kérték, ahol 
sok versét hallottuk. A gyülekezetben volt egy kis asszonykör, régi 
fébések, ők hívták meg, ők látták vendé gül.

Deák téri lelkészként, szolgálatom elején többször fordult meg 
nálunk, itt is lakott, majd a nehéz időkben a Deák téri oltárképről 
nagyon szép meditáló verset írt, hogy mit jelentett számára az egyen-
ruhából való kivetkőzés korszaka, valamint, hogy a Deák téren a 
transzfi guráció-jelenetben ragyogó Krisztus hányszor jutott eszébe 
a nyomorúság idején. 1955-től advent egyik keddjén mindig Erzsébet 
testvér tartotta a bibliaórát: igét magyarázott és felolvasta verseit. 
Ilyenkor parókiánkon lakott, és alkalmunk nyílt személyes beszélge-
tésre. Később Balassagyarmaton, a szeretetotthonban találkoztam 
vele, majd Madocsai Miklóssal meglátogattam Csömörön is. A Ka-
rácsony Sándor utcai szeretetotthonban is néhányszor felkerestem őt. 

Kőbányai segédlelkészként, a Koren Emil vezette ifj úsággal a 
Mátrában tett kirándulásaink alkalmával Erzsébet testvér mindig 
feloldódott az ifj úság körében, a tábortűznél együtt énekeltünk, és 
ilyenkor ő is sátorban aludt. A nap egy része azzal telt, hogy Sulyok 
Imre zeneszerzővel, orgonaművésszel zenei kérdéseket beszélt meg. 
Többet szeretett volna tudni a muzsikáról. 

1966-ban egy Túrmezei-vers német fordítását kaptam kézhez Épít-
sünk több hidat címen. Ennek a versének angol fordítására kért fel 
Madocsai Miklós egy Kanadában tartandó diakonisszakonferencia 
számára. A verset németül és fi nnül már ismerték, ezért egy angol 
fordításra volt még szükség (More and more bridges needed today). In-
terkontinentálisan is érdekes és új gondolat volt a vers: „az evangélikus 
diakonisszaszervezetek fogjanak össze a két kontinensen.” Ez volt 
az egyetlen vers életemben, amelyet magyarról angolra ültettem át. 

Szabó József püspök minden év szeptemberében meghívott egy 
hétre teológiai diszkusszióra. Ezen saját munkatársai is részt vettek, 
Túrmezei Erzsébet mindig ott volt. Munkatársi értekezletek voltak 
reggel, esténként pedig a könyvtárban ültünk össze. Szabó püspök 

Vers az Új Harangszóban, 
1949. december 25.
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mindig rendívüli módon odafi gyelt Erzsébetre, aki nem volt ugyan 
teológus, hiszen magyar–német szakos tanárnő volt, de nemcsak 
kiváló nyelvtudását becsülte, hanem teológiai, bibliai gondolatait, meg-
látásait is. Világlátását Erzsébet testvér részben a műfordításoknak 
is köszönhette, valamint külföldi kapcsolatainak is. 

Érdekes módon valamennyi gyülekezetben, ahol életem során lel-
készként szolgáltam, Túrmezei Erzsébet is minden évben szolgálatot 
végzett igehirdetéssel és versolvasással (Zugló, Kecskemét, Pesterzsé-
bet, Kőbánya, Deák tér). 

Erzsébet testvérrel számos alkalommal folytattam személyes beszél-
getéseket. Ilyenkor megfi gyelhettem azokat a vonásait is, amelyeket 
érdemes most felidézni. Humorral tudta szemlélni az élet történéseit. 
Elégedett ember volt, a hányattatások ellenére is. Erről tanúskodik kö-
tetének (versének) címe is: Itt élni küldetés. Küldetésnek, nem sorscsa-
pásnak fogta fel a rend feloszlatását és személyes életének eseményeit 
is. Hittel fogadta, és az abból nyert erővel és tartással nézett velük 
szembe. Nem sopánkodott, igyekezett mindent pozitívan felfogni.

Szabó József balassagyarmati szolgálata alatt szeptemberben né-
hány napot töltöttem náluk vendégként. Ebben az időszakban nem-
csak az éjszakai hosszú beszélgetések jelentettek sokat, de Szabó 
József, „éjszakai típusú” ember lévén, fél éjszakákat teologizált velem, 
és a délelőtti munkatársi órákon jelen volt mindig Túrmezei Erzsé-
bet is, akit Szabó József nagyon kedvelt, s akinek véleményére adott. 
Kirándulni Csesztvén, Hollókőn, Madách-emlékhelyeken együtt 
voltunk Erzsébet testvérrel is. Szabó József Győrbe költözése ide-
jén több könyvével megajándékozott (régi angol nyelvű iratok), majd 
Győrből Budapestre jöttében az Engels téri buszmegállóban szállt le, 
hivatalomban helyezte el holmiját és ment napi teendői elvégzésére. 
Ilyenkor adta oda rendszeresen megírt, de meg nem jelent írásait, ezek 
egy részét beköttettem (az Other Men’s Flowers című gyűjteményben).

 Ami Túrmezei Erzsébet „mariológiáját” illeti: Bárdos Ferenc, a 
Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa meghívott, hogy 
tartsak előadást az „evangélikus mariológiáról”. Ehhez Túrmezei 
Erzsébetnek azt a ma már kuriózumnak tekinthető verseskönyvét 
használtam fel – annak is a Mária-ciklusát –, amely 1963-ban még 
nem jelenhetett meg, csak a diakonissza testvérek által legépelt verse-
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inek bekötött változataként forgott közkézen (Itt és most – gépírással, 
1958; a versek egy része csak évtizedek múlva láthatott napvilágot 
nyomtatásban). Bárdos Ferenc megkapta tőlem egy példányban ezt 
az egész Túrmezei-sorozatot, kitette templomuk hirdetőtáblájára, és 
az adventi időszakban naponta hirdette a misék alkalmával, a hívei 
fi gyelmébe ajánlva Erzsébet testvér költészetét. 

Katolikusoktól több ízben is meghívást kaptam, hogy beszéljek 
az evangélikus mariológiáról. Így hívtak a Belvárosi Nagyboldogasz-
szony Főplébániára, hasonló alkalom nyílt a Fő utcai görög katolikus 
templom előadótermében is: a hozzászólások egyértelműen a Mária-
kultúránkkal voltak kapcsolatosak. Hasonló élményben volt részem 
Máriapócson a görög katolikus teológián, ahol egy laikusok számára 
tartott tanfolyam keretében kellett e témáról beszélnem, valamint a 
Fokoláre római katolikus lelkiségi mozgalom is azonos kéréssel fordult 
hozzám. Amikor Bárdos Ferenc azt mondta: íme, van evangélikus 
mariológia, én helyesbítettem: mariológia nincs, teológia van, de fog-
lalkozunk Máriával, és Túrmezei Erzsébet találta meg azt a hangot, 
amely megfelel a mi tanításunknak is. 

Túrmezei Erzsébetet joggal tarthatjuk elsőrendű költőnek és mű-
fordítónak. Fordításait magas színvonalú költeményeknek tartom, 
és lelkipásztori szempontból nagyon lényeges, rendszerint vigasztaló 
tartalmú anyagnak tekintem.

Testvérközelben
(Forrás: Evangélikus Élet, 2003/46., november 16.)
A most (2003-ban tervezett kiadványhoz készült írás, nem a mosta-
nihoz – a szerk.) megjelenő Túrmezei-emlékkönyvvel kapcsolatban 
és Erzsébet-nap apropójából sokszor kerül elő Erzsébet testvér neve 
egyházunk tagjai között. A Fébé volt lelkészének kérésére most nem 
egy irodalmi elemzést szeretnék adni, nem is a közelmúlt egyházi 
értékelését kívánom az olvasók elé tárni – amelyhez szerves módon 
hozzátartozik Erzsébet testvér diakonisszaként való, majd a dia-
kóniában és a gyülekezeti munkában betöltött szolgálata –, hanem 
egy személyes hangú vallomásban szeretnék Túrmezei Erzsébetnek 
emléket állítani. Innen a cím: Testvérközelben. 

Káplán koromban, 1949-től olyan gyülekezetekbe kerültem, ahol 

Kanada, Montreal, 1982
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Erzsébet testvért szerették, és sok helyre meghívták: Zuglóba, Pest-
erzsébetre, Kőbányára, majd a Deák térre. Szolgálatai sokakat meg-
indítottak. Gyakran voltam vele együtt konferenciákon, és többször 
szolgáltunk együtt. Házasságkötésünk napjára a Reméljetek velem 
című Túrmezei-kötetet ajándékoztam feleségemnek. Fiatal házas 
korunkban bizony szűkös anyagi körülmények között éltünk, így 
karácsonyra az Őszből tavaszba című könyvet adtam neki.

A pesterzsébeti gyülekezetből Kőbányára helyeztek, ahol Erzsébet 
testvér gyakran szolgált az érett fi atalok bibliaórás közösségében, sőt 
nyáron a mátrai közös táborozásunkra is eljött. Részt vett minden 
kiránduláson, megbeszélésen, lelki programon, és a tábortűz mellett 
esténként új verseiből olvasott fel. Itt ismertem meg közelebbről a jól 
tájékozott tanárnőt, a nagy műveltségű diakonisszát.

Amikor a Deák térre kerültem, hagyományt teremtettünk azzal, 
hogy minden adventben az egyik bibliaórát ő tartotta, és az óra má-
sodik felében saját verseit mondta el.

Ebben az időben nem engedték kiadni új verseskötetét, így volt 
társai gépelték a költeményeit. Ezek Itt és most címen egyszerű bo-
rítólapok között, 170 gépelt oldalon kézről kézre jártak az emberek 
között. Néhány évvel később kaptunk tőle még egy dedikált példányt, 
amelybe a következőket írta: „Most élni küldetés! Szeretettel Veroni-
kának és Hafónak. 1963. november 11. Túrmezei Erzsébet.” A kötet 
címadó mondatával később, 1984-ben – a Lutheránus Világszövetség 
VII. nagygyűlésének évében – egyházunk kiadásában nyomtatásban 
is megjelent.

A gépelt szövegben olvastam először a később híressé vált Mária-
ciklust, amely az evangélikus mariológia gyöngyszeme. Teológiailag 
tökéletes, költőileg remekmű. „Szívemtől oly messze voltál, / názáreti 
Liliomszál, / míg Fiad elé hajoltál. / De az Ige fénye mellett / most 
már látlak, énekellek, / énekemmel átölellek. / Nem vagy többé mesz-
sze távol, / szőve fényből, napsugárból, / példád előttem világol. / 
Kísérlek, mert Őt kíséred. / Dicsérlek, mert Őt dicséred. / Őbenne 
dicsérlek téged.” Eseményszámba ment, hogy egy belvárosi főplébá-
nián tartott előadásom után, amelyben idéztem a Mária-verseket, 
Bárdos Ferenc kanonoknak úgy megtetszett az evangélikus költőnő 
verse, hogy azon az adventen négy hétig kint volt teljes szövege a 
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nagy bejárati hirdetőtáblán. (Ennek később is lett még folytatása: a 
görög szertartású katolikus templomban előadást kértek tőlem ilyen 
címen: Jézus anyjának tisztelete az evangélikusoknál. Mottó: Vele, de 
nem hozzá imádkozunk.)

A Deák téri szeretetvendégségek sorában egy alkalommal a salzburgi 
exultánsokról beszéltem. Illusztrációként előkerült Joseph Schaitberger 
lelkész híres vigasztaló éneke, a hitükért hazájukból kiüldözött salzbur-
gi evangélikusok számára írt, párbeszédes formájú vigasztalás, amelyet 
nyersfordításomban adtam elő. Szabó József nyugalmazott püspök révén 
(aki akkor Túrmezei Erzsébet munkatársa volt) ez a vers Erzsébet testvér 
kezébe került, és kérésemre nagyszerű fordításban láttam viszont: „Panasz 
és vigasztalás éneke szenvedés és kereszthordozás idején” (Emberré lettél, 
hogy ember legyek című kötet, 311. o. Túrmezei 2007–2010, 4: 82–85. o.).

1986-ban templomunk 175. jubileumi ünnepére Erzsébet testvér 
verset írt Szóljon az ének, zengjen a hála címen, amelyet maga mondott 
el az istentiszteleten. Költeményét áldást kérő szeretettel ajánlotta 
gyülekezetünknek 1986. május 19-én. „Évek suhannak, századok száll-
nak, / tovatűnt tegnap üzen a mának. / Előttünk jártak, rég célhoz 
értek, / hitvalló ősök emléke ébred… / Emléke annyi régi csodának, 
/ s dicséret zendül és hála árad… / Új erőt hányszor lelt itt a fáradt, / 
hányszor törölt le keze könnyeket, / hányan nyertek új, boldog életet, 
/ bűnbocsánatot és békességet. / Földi feljegyzés annyi elégett, / de 
Isten égi statisztikája / századok minden viharát állja… / Krisztus 
szavából áradt a béke, / Ő maga szólt itt! Ő maga járt itt, / lelkével Ő 
tett annyi csodát itt.” (Túrmezei 2007–2010, 3: 145–146. o.)

Túrmezei Erzsébet verseivel először 1943-ban találkoztam az Egye-
temi Luther-szövetség kiadásában a Lélek s szabad nép címmel meg-
jelent könyvben. Meglep, hogy 1938-tól haláláig az akkor leírt főbb 
vonások mind megtalálhatók az itt közölt hat költeményben. A szerény 
Erzsébet testvér tudatosan vállalta a pazarló nárduséletet: „A Golgotára 
készülő királynak nárdusomat odaadtam.” Több mint fél évszázada 
szívesen olvasom verseit, érzékelem egyre kibontakozó fejlődését, né-
met, fi nn, angol nyelvű szép műfordításait. Tisztelem kitartó hitét, 
hogy mosolyt, szolgálatot, tetteket vállalt Valaki parancsára, aki áldó 
esőként hullatta szerte sok életre rajta keresztül ajándékait. „Sok égi 
cseppé válva, ha elpereg: »esik«, szóljanak felfelé tekintve az emberek.”

A Lélek s szabad nép című kötet 
(1941) belső oldala
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Harmatcsepp akart lenni, és életével az Isten szép teremtését 
továbbadva sokakat gazdagított. Élete meghallgatott imádság volt: 
melegszívű, érzékeny lelkű édesanyja azért imádkozott, hogy ha 
gyermeke lesz, dalolhassa ki mindazt, amit lelke érez, amiért szíve 
dobog.

Isten ajándékának tartom, hogy nem csupán könyvből, papírról 
ismerhettem Túrmezei Erzsébetet, hogy leírt szavai nemcsak iro-
dalmi élvezetet okoztak, hanem hitben, reménységben erősítettek. 
Erzsébet testvér ismerte azt a Valakit, „aki a morzsát, dirib-darabot 
sem hagyta veszni, földre ejteni, és én hiszem, hogy Õ a forgáccsal is 
tud mit kezdeni”.

Id. dr. Hafenscher Károly 

D. Szebik Imre nyugalmazott püspök, Budapest

Túrmezei Erzsébettel Miskolcon ismerkedtem meg az 1970-es 
években, huszonegy évet átfogó lelkészi szolgálatom idején (három 
év segédlelkészség: 1962–65, egy év helyettes lelkészi idő: 1967, 
majd tizenhét év parókusi szolgálat: 1968–1985 között). Erzsébet 
testvérnek ott rokonai éltek: az unokahúga és családja, valamint 
lelkész testvérbátyja, Túrmezei Sándor is odaköltözött később. (Er-
zsébet testvér Sándor bátyját én temettem 1981-ben.) Többször 
meghívtuk Erzsébetet, hogy tartson igehirdetés-sorozatot, szere-
tetvendégségeken előadást, és olvassa fel a verseit a gyülekezetnek. 
Ekkor Erzsébet testvér még Balassagyarmaton élt. Kedves emlékem, 
amikor a miskolc-belvárosi templom szószékéről is prédikált. Bár 
nem végzett teológiát, rendkívüli bibliai jártassága „felhatalmazta” 
őt arra, hogy prédikáljon. Ezek az igehirdetések mindig nagy tö-
megeket vonzottak, más felekezetekből is eljöttek, hiszen a versei 
nyomán széles körben ismertté vált személye és költői tevékenysége. 
Több ízben böjti alkalmakon szolgált. Az ő személyén keresztül 
ismerkedtem meg igazán a Fébé sorsával. Erzsébet testvér általában 
fekete ruhát, fehér gallért viselt, a diakonisszaruhát ekkor már rég 
nem hordhatták. Balassagyarmati gyülekezeti munkás volt; s ezt a 
munkát nagy lelkesedéssel végezte, a gyermekek, az ifj úság körében 

Túrmezei Erzsébet és 
D. Szebik Imre püspök
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kitűnően szolgált – erről is sokszor beszámolt, hogy milyen misz-
sziói tevékenységet folytatott ott Szabó József püspök lelkészsége 
idején. Jó néhány verseskötetét dedikálta nekem. 1974-ben együtt 
voltunk Finnországban. Mélyen hatott rá a fi nn kegyesség. A kong-
resszuson harminckilenc lelkész osztotta az úrvacsorát negyvenezer 
résztvevőnek, szakadó esőben, öt órán keresztül. Feledhetetlen él-
mény volt. Túrmezei Erzsébet is szolgált ezen az alkalmon. Megírta 
ezt az élményt a Nedves evangélikusok című versében (Túrmezei 
2007–2010, 2: 422. o.).

1989 után újraindulhatott a Fébé, amelynek ő lett az első főnök-
asszonya. A Fébé anyaháza és érdekeltségei az Északi Egyházkerület 
területén voltak, így akkor – már mint egyházkerületi püspök – hoz-
zám osztották be a diakonisszaegyesület felügyeletét. Az én hálás 
feladatom volt felszentelni a Hűvösvölgyi úti imatermet is. Sokat 
beszélgettem Erzsébet testvérrel idevágó kérdésekről. Számomra a 
Só a levesben című verse fejezi ki legjobban Túrmezei Erzsébet sze-
mélyiségét. 1954-ben írta, alig néhány évvel a Fébé feloszlatása után. 
A versben arról szól, hogy ő akkor is diakonissza, ha hivatalosan 
nem lehet az: láthatatlanul ízt ad, mint a só a levesben (Túrmezei 
2007–2010, 2: 219. o.). 

Személyes beszélgetésekben Erzsébet testvér feloldódott, kedves, 
közvetlen személyiség volt, aki tudott nevetni, az életet humorral 
szemlélni, a megpróbáltatást és megaláztatást emelt fővel viselni, 
ugyanakkor megőrizte a diakonissza testvér komolyságát. Kuriózum 
volt, hiszen többi diakonissza társa a feloszlatás után elment végzett-
sége szerint dolgozni. Ő magyar–német szakos bölcsészdiplomával, 
tanárnőként megmaradt diakonisszának, azaz egyházi szolgálatban 
maradt 1951 után is. A baptisták között például mind a mai napig 
szeretett és olvasott költő, szavalják, idézik rendszeresen.

Időskorában is sokszor meglátogattam a hűvösvölgyi anyaház-
ban. Hittel, reménységgel tekintett előre, és tudatosan készült 
az elmenetelre, ez kisugárzott belőle. Túrmezei Erzsébet hiteles 
személyiség maradt. Nem lázadt az Isten ellen, hanem szolgálta őt 
minden körülmények között. Mindhalálig hűséges maradt ebben 
a szolgálatban, akár viselhette a diakonisszaruhát, akár civilben 
kellett végeznie.
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D. Szebik Imréné, Budapest

Fiatal lánykoromban Miskolcon éltem, itt ismertem meg Túrmezei 
Erzsébetet a ’40-es évek végén. Miskolc mellett, Arnóton volt lel-
kész Túrmezei Sándor, Erzsébet testvér bátyja. Sokat járt hozzá lá-
togatóba Miskolcon keresztül, és ilyen alkalmakkor mindig betért 
hozzánk megpihenni. A miskolci vasútállomással szemben laktunk 
a szüleimmel, az első házban, ahová megérkezhetett a vonatról 
leszálló utas. 1948–49-ben volt ez, még diakonissza egyenruhát 

hordott Erzsébet testvér. Később is jött, hozta 
a kis mandolinját, amelyen kísérte az énekét. 
Öten vagyunk testvérek, néhányan közülük 
otthon laktak még akkor, és ő tanította meg 
nekünk a „Kis madárka, csicsergő, zeng da-
lától az erdő” kezdetű dalt. Ez eredetileg egy 
finn gyermekdal, ő fordította le magyarra. Egy 
másik „interaktív” dalt – a „Kis telefonom van 
nekem” kezdetűt – szintén tőle tanultuk meg. 
Kedves emlékem ez róla. Arnótra is átjártunk 
evangélizációra, ott is sűrűn találkoztunk. Ké-
sőbb férjem gyülekezeti lelkész lett Miskolcon. 
Amikor már testvére nem élt, unokahúgát láto-
gatta. Többször szolgált a miskolci gyülekezet-
ben, verseiből is szavalt. Jó szívvel emlékszem 
a pieksämäki (Finnország) konferenciára, ahol 
negyvenezren voltunk evangélikusok, és egy-
szer csak meghallottuk a hangosbemondóban, 
hogy Anna-Maija Raittilát és Túrmezei Erzsé-
betet szólították. Az ott, esőben vett úrvacsora 
ihlette versét dedikálta nekünk. Budapesten is 
sok találkozásunk volt. A Fébé anyaházban is 
meglátogattam rendszeresen. Utolsó találko-
zásunk a halálát megelőző egy hónapon belül 
történt. Szóltak a testvérek, hogy rosszul van, 
menjek. Több mint ötvenéves, meghatározó, 

Részlet a versből
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hitet erősítő, lelkileg formáló, végtelenül értékes emberi kapcso-
latunk zárult le a halálával.

Kertész Géza nyugalmazott lelkész, Budapest

Költő „papucsban”
„Én soha nem találkoztam Bartók Bélával…” Így kezdődik az egyik 
ismert humoros írás – utalva az éppen elmúlt Bartók-centenáriumra, 
amikor mindenki – aki nem számított – úgy érezte, hogy most meg-
mutathatja magát, mert ő találkozott Bartók Bélával…

Túrmezei Erzsébettel kapcsolatban evangélikus, illetve protestáns 
körökben is komolyan meg lehet kérdezni:  hogyhogy  nem találkozott 
a költőnővel? Aki  nem ismerte és nem is hallott róla, talán meg sem 
fordult az elmúlt évtizedekben egyházi körökben.

Túrmezei Erzsébet 1978-tól tizennyolc éven át (felnőtt életének 
egynegyede!) Józsefvárosban élt, a Karácsony Sándor utcai Mandák 
Mária Evangélikus Szeretetotthonban, itt kapta élete első állami el-
ismerését, a Józsefvárosi Becsületkeresztet. A Budapest-Józsefvárosi 
Evangélikus Egyházközség presbitereként aktív tagja volt a gyüleke-
zetnek. Nemcsak hirdette Isten igéjét, hanem rendszeres hallgatója 
is volt. A szeretetotthon templomába járt vasárnaponként istentisz-
teletre, de rendszeresen részt vett a keddi bibliaórákon is.

1985-ben lettem a gyülekezet lelkésze és egyben a Mandák Mária 
Szeretetotthon igazgatója, így tizenegy éven keresztül rendszeresen 
találkoztunk istentiszteleteken, bibliaórákon – és  a hétköznapokban 
„papucsban…” 

A szeretetotthonba Grünvalszky Károly lelkész elődöm 1978-ban 
olyan megállapodással vette fel – Nagy Zsófi a diakonissza testvérrel 
együtt –, hogy a gondozói feladatokat ellátják (ebédosztás, betegel-
látás, bevásárlás).

Dr. Okolicsányi Pál – a gyülekezet jogtanácsosa – fogalmazta meg 
a beutaló határozatot, amely szabályos polgári szerződés volt két tanú 
aláírásával hitelesítve. 

Ez a szerződés azonban irreálisnak bizonyult, hiszen közel hu-
szonnégy idős ember gondozását bízta két 65 év feletti diakonisszára. 

Kertész Géza lelkésszel
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A szerződést hamarosan módosítani kellett, a gondozói feladatokat 
felmondták, és így mindketten a szeretetotthon rendes lakói lettek. 
Az otthon – nyugdíjasházakhoz hasonlóan – huszonnégy önálló 
komfortos lakásból állt, amelyek mindegyike egy 1600 négyzetméteres 
gondozott kertre nyílt. (Ezt a kertet Bernáth István, a Margit-sziget 
nyugdíjas főkertésze tervezte és gondozta élete végéig.)

A szeretetotthon mindenkinek biztosította az önálló életvitelt, 
és csak annyi segítséget nyújtott lakóinak, amennyire valóban szük-
ségük volt.

Kettejük körül Zsófi ka végezte mindazt a munkát, amit csak akkor 
lehet észrevenni, ha nincs elvégezve. Erzsébet testvér sokszor elmond-
ta, ha a mindennapok teendőiről esett szó: „Én ezeket elfelejtem, mert 
az eszemben – ahol ezeket a dolgokat meg kellene jegyezni – nekem 
ott is csak rímek vannak…” 

1985-ben Zsófi ka váratlanul meghalt. Erzsébet testvér mellé a la-
kásba a beutaló határozat értelmében nem lehetett felvenni lakótársat, 
bár a lakásban „bőven” elfért volna.

Zsófi ka halála után derült ki, hogy a Mandák Mária Szeretetotthon 
valóban otthona a költőnőnek, és az otthon lakói valóban „testvérek”. 
A rímek fontosak és magasztosak, de csak úgy születhetnek meg, ha 
vannak segítőkész emberek, akiknek a fejében a mindennapi teen-
dőknek is jut hely.

Számomra példaértékű volt az a tapintatos szeretet, ahogyan a 
lakók egymásra fi gyeltek és segítettek egymásnak. Erzsébetet is ez a 
szeretet vette körül. 

Hétvégéken, amikor nem volt közös ebéd, a lakók ketten-hárman 
összefogtak, és közösen főztek ebédet maguknak. Volt, aki bevásárolt, 
volt, aki sütött-főzött. Ebből a közös főzésből nem hagyták ki Erzsé-
betet sem, ő leginkább vásárolt, mert nem tartozott a legügyesebb 
szakácsnők közé…

Korát meghazudtoló energiával utazott külföldre-belföldre egy-
aránt. Mindig volt, aki kikísérte a pályaudvarra, összekészítette bő-
röndjét az útra, s aggódó szeretettel várták hazaérkezését – gondos-
kodva arról, hogy ha megjön, legyen meleg a lakása és legyen enni-
valója.

Rokonlátogatáson Kanadában 
Sánta Józseféknél, 1982
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Időnként féltő szeretettel fi gyelmeztették  is, hogy próbáljon keveseb-
bet utazni, mert a szíve, a lába már nem olyan, mint egy tizennyolc évesé.

Talán így érthető, hogy nehezen költözött át a visszakapott hűvös-
völgyi anyaházba, hiszen igazi otthonra talált a józsefvárosi Mandák 
Mária Evangélikus Szeretetotthonban. 

Így emlékezem Erzsébet testvérre. Isten áldja meg Túrmezei Er-
zsébet – és mindazoknak az emlékét, akik szeretettel vették körül 
józsefvárosi „otthonában”!

Dr. Fabiny Tiborné, Budapest

Két személyes emlékem van Túrmezei Erzsébetről. A fasori evangé-
likus gimnáziumban tanítottam 1992-től négy éven át az alsósokat 
hittanra. Az egyik tanév végén, május végén elvittem őket intézménylá-
togatásra diakóniai intézményekbe. Meglátogattuk a Sareptát, és gon-
doltam, megnézzük a diakonisszákat. Nem nagyon tudták, kik azok 
a diakonisszák, Túrmezei Erzsébet nevét azonban hallották, verseit 
ismerték. Így jöttünk el ide, az anyaházba. Volt vagy tizenöt-tizennyolc 
kamasz gyerek, s féltem, hogy látva a diakonisszák egyenruháját, eset-
leg kuncognak vagy megjegyzést tesznek. De nem így történt – szépen, 
csendben jöttek. Bementünk Erzsébet testvér szobájába – ki székre, 
ki ágyra, ki földre ült. Elkezdtünk beszélgetni. Érdekes: Túrmezei 
Erzsébet csak a verseiről beszélt, semmi másról. El is szavalt egyet-
kettőt. Utána azt mondta: imádkozzunk. Abban az imádságban annyi 
erő, annyi lélek volt, ezeket a gyerekeket úgy megragadta, hogy halálos 
csendben ültek – mint amikor a Szentlélek ott van, és a jelenlétét 
érzékelik. Ilyen kisugárzása volt Erzsébet testvérnek. Elbúcsúztunk, 
mentünk tovább, játszótér volt a végállomás. Hazaérve kiértékeltük 
a napot. Megkérdeztem, mi volt a legjobb. Egyöntetűen azt felelték: a 
Túrmezei Erzsébetnél való látogatás, ahogyan imádkozott és bizony-
ságot tett. Engem is megdöbbentett, hogy ekkora hatással volt ezekre 
a kamasz gyerekekre. Nem ostorozta vagy tanítgatta őket, csak verset 
mondott és imádkozott… Megmaradt bennem és nagy élmény volt. A 
második emlékem kicsit mókásabb: még a Karácsony Sándor utcában 
lakott. Férjem, dr. Fabiny Tibor aktív tagja volt a választmánynak, és 

Túrmezei Erzsébet, 
id. dr. Fabiny Tibor,
Madocsai Miklós,
Csepregi Zsuzsanna és
dr. Fabiny Tiborné, 1994
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egy gyűlésre én is elmentem. Mikor mentünk haza, autóval elvittük a 
Karácsony Sándor utcai otthonba. Amikor odaértünk a VIII. kerü-
letbe, a Mátyás térre, akkor még ott más volt a „közönség”. Megszólalt 
Erzsébet testvér: „Jaj, most itt nagyon vigyázzatok, itt szokott állni a 
kis szőke. Nehogy aztán elüssétek.” Megyünk tovább: „Ott meg a kis 
barna szokott állni, vigyázzatok.” Vagy két alkalommal is elmondta 
ezt, mikor hazavittük. Olyan kedves volt, semmi ítélkezés nem volt 
benne, csak hogy vigyázzunk, nehogy valami baj történjen. Sokat 
dolgoztak együtt a férjemmel, Fabiny Tiborral a választmányban, 
beszélgettek a Fébéről, a diakonissza szolgálat lehetőségeiről, jövőjéről. 
Amikor a Rókus kórházban volt Erzsébet testvér, ott is meglátogattuk 
a fasori gyerekekkel. 

Réti Lajosné Harmati Margit, Érsekvadkert

Szeretném, ha mi, a korosztályomból még élők, akiknek kapcsolata 
volt Erzsébet testvérrel, a közelében éltünk, ismerhettük őt, átadhat-
nánk emlékeinket a fi atalabb nemzedéknek. Mióta csak megismertem, 
példaképem lett, engedelmes „Krisztus-hordozó” volt az élete, mint 
egy legenda nyomán írt erről versében.

Gimnáziumi éveim alatt Balassagyarmaton sokat lehettünk együtt. 
Ő 1951-től 1975-ig lakott az Evangélikus Szeretetházban, szemben a 
Balassi Bálint Gimnáziummal, én pedig 1953-tól 1957-ig jártam oda.

Már gyermekkoromban megismertem őt szülőfalumban, Ősagár-
don, ahol édesapám, Harmati Béla lelkészként szolgált, gyülekeze-
tünkbe többször meghívta, sok áldott igeszolgálatot, bizonyságtételt, 
verset, éneket hallhattunk és tanulhattunk tőle. Egyszer vele jött 
Anna-Maija Raittila fi nn költőnő is, akit Annelinek szólítottunk. 
A „Szelíd szemed, Úr Jézus” kezdetű éneket ő fi nnül, a gyülekezet 
magyarul énekelte. Megható volt ez a lelki együtt örvendezés!

A gimnáziumi évek alatt vasárnap nem mehettünk ki a kollégium-
ból, hiába szerettünk volna elmenni a templomba. Ezért délután, a 
kimenő alatt négy-öt barátnőnkkel együtt délután a szeretetházba, a 
szobájába mentünk, ahol bibliaórát tartott nekünk. Szüleink helyett 
lelki támaszunk volt. Ugyanis olyan rossz volt a közlekedés akkor, 

Túrmezei Erzsébet édesanyja 
sírjánál (Balassagyarmat, 1966)
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hogy tanévkezdés után csak karácsonykor mehettünk haza. Gyakran 
Ipolyszögre kellett kimennie délutáni istentiszteletre vonattal, ilyenkor 
is mentünk. Szerettük azt a kedves kis templomot, a „csodák templo-
mát”, ahogyan Szabó püspök úr nevezte. Olykor jó idő esetén gyalog 
is kimentünk pár gyarmati fi atallal, legtöbbször Vachó Annáékhoz, 
akinek édesapja volt a gondnok, ők mindig nagy szeretettel fogadtak. 
Ez a testvéri kapcsolat sokunk közt a mai napig fennmaradt. Néha 
kerékpáron ment ki Erzsébet testvér Ipolyszögre, erről szép verset is 
írt. Azokban az években a húsvét hétfő még nem volt iskolai szünnap, 
így egy napra mi nem utazhattunk haza. Hogy ne kelljen a kollégi-
umban maradnunk a húgommal, Erzsébet testvér egy-egy családnál 
helyezett el minket a városban, bizony ez nagyon jólesett az ünnepen! 
Máskor Szügybe szerettünk volna kimenni, hogy teológus bátyánk 
igehirdetését meghallgathassuk. Akkor három kerékpárt szerzett 
kölcsön, így barátnőnkkel együtt kimehettünk. 

Komoly beszélgetésünk volt, amikor egyszer megkérdezte tőlem, 
nem szeretnék-e diakonissza lenni. Szorongva válaszoltam – nehogy 
megbántsam –: én, ha férjhez megyek, saját, ha nem, fogadott gyer-
meket szeretnék nevelni, édesanyaként. „Igen komolyan gondolkodsz 
– jött a válasz –, az Urat így is lehet szolgálni.” Mivel példaképemnek 
tekintettem, nekem ez a beszélgetés megnyugvást adott, hogy ő is he-
lyesli elképzelésemet. Ebben az időben írta emlékkönyvembe a követ-
kező versrészletet: „Harmatélet drága titkát / elindultam megkeresni 
/ pirkadásán hajnaloknak. / Csillogtak a tiszta cseppek, / Üdítjük a 
legkisebbet, / tükrözzük a Legnagyobbat! / Ó, e tikkadt bús világon 
/ boldog, aki mint a harmat, / úgy szolgálhat, úgy ragyoghat. / Isten 
áldott égi cseppje: / Üdíti a legkisebbet, / tükrözi a Legnagyobbat!

Legyen a Te életed is ilyen a legkisebbet is üdítő, a Legnagyobbat 
is tükröző, boldog harmat-élet, édes Margitkám! Szeretettel kívánja 
Túrmezei Erzsébet néni Balassagyarmat, 1956. január 19-én.”

Az életem úgy alakult, hogy két gyermekem született, mára pedig 
két unokám van. Mivel pedagógus lettem (a legtöbbet 1–2. osztályban 
tanítottam), taníthattam, nevelhettem a legkisebbeket és szolgálhat-
tam őket.

Budapesten is meglátogathattam Erzsébet testvért pár alkalommal 
a Karácsony Sándor utcában. Leveleket is válthattunk. Mindig lelki 

A Karácsony Sándor utcai ott-
hon kertjében 1977 körül 
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megerősítést kaptam tőle. Több verseskötetét őrzöm, örököltem szü-
leimtől is egy Csodát virágzik a jelen című kötetet, melyet így dedikált 
nekik: „Mi egy család vagyunk, Krisztus szeretete köt össze minket! 
1992. 12. 30.” Már 13 éves koromtól rendszeresen leírtam és megta-
nultam a verseit, több egyházi alkalmon szolgáltam is velük. Örülnék, 
ha megvalósulna több alkalommal az egyházi iskolák szavalóversenye, 
minél több költeményét ismernék meg fi atalok és időseabbek! Megvan 
még az Énekem az Úr! című, 1947-ben kiadott énekfüzetem, amelyben 
több, fi nnből fordított és általa írt énekszöveg van. A Ragyogjatok, szép 
csillagok című kötet történeteit és a kiadványok verseit gyülekezeti al-
kalmakon és hittanórákon ma is felhasználom, mert egy kis gyülekezet 
gondnoka vagyok és hittant is tanítok. Itt is van alkalom a szolgálatra.

Úgy érzem, ezeket az emlékeket le kellett írnom Túrmezei Erzsé-
betről: áldott, gyümölcstermő élete volt, sok embert vezetett el Krisz-
tushoz életpéldájával és gyönyörű verseivel, a Legnagyobbat tükrözve.

Akik ismertük és körülötte élhettünk, elmondhatjuk: legyen ál-
dott az emléke az Úr hűséges szolgálójának! Milyen kegyelem, hogy 
ismerhettük, épülhettünk általa! Becsüljük meg hagyatékát, legyünk 
büszkék rá, hogy ilyen költőnője van evangélikus egyházunknak!

Győri János Sámuel lelkész, Budapest

Túrmezei Erzsébet testvért gyermekkorom óta ismertem. Ő is azok 
közé tartozott, akik a messze múltat jelenítették meg számomra. Ezen 
a messze múlton egy olyan világot értettem mindig, amely a két világ-
háború között időzött itt, Magyarországon. Ehhez tartozott a háború 
után még be nem tiltott evangélizációs időszak is. Olyan képi emlé-
kek motoszkálnak bennem, amelyek idején két-három éves lehettem. 
Evangélizáció Nagytarcsán. Hatalmas tömegek a parókián, a temp-
lomban és az imateremben. Hatalmas fű a temető már nem üzemelő 
részén, ahová tömegek telepedtek le egy-egy csoportos beszélgetésre. 
Az akkor még teljesen téeszmentes nagytarcsai parasztság szabadsága, 
a vasárnapi iskolavezetők előkészítői, a vasárnap délutáni vecsernyék, 
ahol nagyanyám, özv. Gáncs Aladárné orgonált, majd utána a bibliaóra 
tele imateremmel. Ebből a háttérből élesedett elém teológuskorom után 

Egy képkocka a Fény előttem, fény 
utánam című portréfi lmből
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a marxista vezetés kimúlásának idején Túrmezei Erzsébet. Így hívtam 
meg Ősagárd, Felsőpetény és Nógrád gyülekezeteibe szolgálatra. Mint 
tudjuk, hazai földre érkezett: Balassagyarmat mellé.

Az evangélizációja többnapos volt. Mi hoztuk föl Budapestről 
autóval, nálunk szállt meg. Sokat beszélgethettünk. Igehirdetéseit 
rögzítettem képben és hangban. Egyszerű, mindenki által érthető, 
gördülékeny beszéde magával ragadó volt. Bár kívülről tudta verseit, 
gyakran szemüveget cserélve maga elé vette a sárgult jegyzetpapírt, 
és arról olvasta, nem a kinyomtatott kötetből. 

A portréforgatáson álmélkodtam szellemi frissességén. Nem za-
varta a technika, a refl ektor. Volt, hogy téves kérdésemet szellemesen 
korrigálta. Egy kicsit úgy éreztem, mintha a tanító nénimmel készí-
tenék riportot.

Szeretetteljes és határozott egyéniségére szinte rátelepedett az 
irodalmár. Gondoltam is, Istennek nem steril evangélistákra van szük-
sége, hanem a teremtett szellemi világ minden eszközét jól használó 
munkásokra.

Igehirdetéseiben ugyanúgy, mint a verseiben, nagy szerepet kapott 
a szemléltetés. Az a költői érzékenység, ahogyan egy kis virág, egy 
apró bogaracska vagy egy szerénykedő, de annál gazdagabb tájkép 
megragadta, és magával ragadtatta azt is, akit versein, szavain keresz-
tül bevont a csodába.

A gőzhenger, eldurvult világban valóban sérülékeny ez a fi nom 
lelkület. Két szomorú helyzetre is emlékszem. Az egyik akkor tör-
tént, mikor a Karácsony Sándor utcai otthonban fi lmeztünk vele. 
A forgatásról sietnie kellett valahová. Ezért segítettünk neki, és el-
kísértük a kék busz megállójáig. Fölsegítettük a járműre, amikor a 
vezető élve mikrofon adta hatalmával és kiélve faragatlanságát rászólt: 
„Hé, nyanya, mit totyorog már annyit?” Kedvem lett volna rendreuta-
sítani a sofőrt, de Túrmezei Erzsébet a koszos buszablakon keresztül 
„Fébé-ragyogással” csak mosolygott felénk. A másik a rákospalotai 
menekültház ünnepségén történt. Egy számomra névtelen, Erzsébet 
testvérnél jóval fi atalabb irkász hangoskodva szólt hozzá: „Á, te vagy a 
Túrmezei Erzsébet?! Te írod azokat a tele »e« kegyes verseket!” Majd’ 
elsüllyedtem a szégyentől, amikor Erzsébet testvér – mintegy menedé-
ket keresve a hangoskodó tiszteletlen elől – kedvesen hozzám fordult. 

A Túrmezei Erzsébet-emlékév 
emblémája

2012
Túrmezei

07 Visszaemlekezesek.indd   313 2012.09.11.   16:19:05



314

Nem reagált az inzultusra, csak mosolyogva érdeklődött feleségem 
felől. Emlékezett arra is, hogy dedikált kötetét adta nászajándékba 
nekünk. Ez volt számomra Túrmezei Erzsébet, aki minden nehézség 
közepette a szelídséget, a szeretetet sugározta. Ez tette törékenysége 
ellenére hatalmassá és erőssé. Tükrözte ide, a tér-idő világba az időtlen, 
végtelen ragyogást.

Levente Péter, Héreg

A Túrmezei-jelenség Közép-Európában
1943. június 13-án, háromhetes csecsemőként kereszteltek meg engem 
a nagyváradi evangélikus templomban. A keresztelő lelkész Túrmezei 
Sándor volt.

1947. december 6-án érkezett családunk egyenesen Salzburg mesz-
szeségéből Szekszárdra. Itt, Németh Gyula lutheránus lelkipásztorunk 
gyülekezetében találkoztam Túrmezei Erzsébet diakonissza nővérrel. 
A begyűrűző bolsevizmus bugyraiban is kitartóan kreatív Gyula bá-
csink rendszeres következetességgel látta vendégül Erzsébet nővért a 
vasárnapi iskola karizmatikus mesélőjeként. Amíg a felnőttek az ige-
hirdetésre fi gyeltek, mi, óvodások, kisiskolások a gyülekezeti teremben 
tátott szájjal ámultunk a Jézus élete példázataiból szőtt fi lcmesékre.

Túrmezei Erzsébet rajztáblájának egyik fele világos, másik sötét szí-
nű fi lccel volt borítva. Aszerint váltakoztak a nappalok és az éjszakák, 
hogy a tábla melyik oldalán rakosgatta fel a színes fi lcből kivagdosott 
foltjait. A fi lcfoltok elnagyolt formája, jellemző színe hivatott jelezni, 
hogy embert, állatot, növényt vagy valamilyen tárgyat képzeljünk 
bele. Az Új- és az Ószövetség számomra a mai napig meghatározó 
eseményeit képekben is látom Erzsébet nővér inspiráló szolgálata 
eredményeképpen.1

1990-ben először – és eddig utoljára – négy esztendeig a Magyar 
Televízióban lelkiismeretünknek, talentumainknak és erőnknek meg-

 1 1950-től fi lcmesélőként Sátory Tilda is evangélizált hazánkban Buchas György 
képzőművész professzionális fi guráival, háttereivel. Működésüket 1953-ban be-
tiltották.
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felelő munkát végezhettünk. Az Égbőlpottyant esti mesék sorozatunk 
látványvilágát egyértelműen a kisgyermekkorom óta őrzött Túrmezei-
féle képi világ inspirálta. Ez pedig az egyszerűségen nyugvó bizton-
ság és a felemelően határtalan képzettársítás szövedéke. A magyarul 
gondolkodó és értő családok apraja-nagyja ugyanolyan derűs áhítattal 
merülhet el benne, mint hetven évvel ezelőtt mi, Erzsébet néni kis 
vasárnapi iskolásai.

2001-ben megtalált Mátyás Attila evangélikus atyámfi a, a nagyváradi 
evangélikus templom felelős lelkésze. Elküldte keresztelői levelem má-
solatát, tőle tudtam meg, hogy Túrmezei Sándor személyében Erzsébet 
testvérbátyját tisztelhetem. Mátyás Attila édesapjának testvére, Etelka 
pedig Túrmezei Erzsébet közeli hittestvérének tekinti magát mindmáig 
a szép Erdélyországban. Sokszor találkoztak: 1989-ben ismerkedtek 
meg az Üllői úti otthonban. Kapcsolatuk hamarosan lelki barátsággá 
alakult. Huzamosabb időt 1998-ban töltöttek egymás közelségében, 
a hűvösvölgyi anyaházban, ahová Etelkát meghívták. Hosszútűrésből 
példamutatóként emlékezik Erzsébet testvérére, aki alázatos, mély hittel 
fogadta Isten kezéből még a betegség megpróbáltatásait is.

2012-ben Mátyás Etelka Brassótól szempillantásnyira, Pürkerec 
községben nem csak kántorként szolgálja méltósággal élő és élni akaró 
evangélikus gyülekezetét. Óvodástól középkorúakig szervez évtize-
dek óta színjátszókat. Gyakran színre kerülnek Túrmezei Erzsébet 
színdarabjai, a szerzőtől ajándékba kapott két eredeti kiadású füzet 
jóvoltából.

A Túrmezei-jelenség elemzése a múltját is magában foglalja. A jövője 
pedig, ezek természetes folyományaként, táplálhatja rendíthetetlen 
hitünket az elkövetkező találkozás bizonyosságában.

A végső elszámolásra készülve Jézus az örök élet kapuját kinyitotta 
mindnyájunk számára, a túrmezeierzsébetek pedig egyengetik az oda 
vezető ösvényt, útmutatóként adnak jeleket tévelygéseinkből való 
megtérésre. 

Nekem most már csak az a dolgom, hogy ne az én szám járjon, 
hanem Szentlelked szóljon belőlem, Uram, hogy aki hallja, annak 
épülésére és ne rombolására szolgáljon. Úgy legyen!

Testvéri szeretettel emlékezem Erzsébet néném századik születés-
napján.
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Mátyás Etelka kántor, Pürkerec

Budapesti emlékek 
Isten segítségével Budapestre utaztunk édesanyámmal 1989 októ-
berében betegségem miatt, gyógykezelés reménységével Erdélyből, a 
Brassó melletti Hétfaluhoz tartozó Pürkerecről. Az Üllői úti szere-
tetotthonban láttak vendégül minket, ahol egy műtét utáni lábadozá-
som idején ismertem meg Túrmezei Erzsébet nénit. Valakitől hallott 
rólunk, és meglátogatott bennünket. Nagy meglepetés és öröm volt 
ez a látogatás számomra, hiszen a pürkereci gyülekezet kántoraként 
éveken át szavaltam és énekeltem a megzenésített verseit olykor val-
lásos műsorok keretében is.

Erzsébet néni személyében egy mélyen hívő, Krisztusnak átadott 
életű, rendkívüli embert, Istennek szelíd, alázatos szolgáját ismertem 
meg. Már az első látogatásakor megragadott kedves, közvetlen mo-
dora, derűs, szeretettől sugárzó tekintete. Megható volt az a szeretet, 
amely arra késztette, hogy számára ismeretlen erdélyi embereket meg-
látogasson és felebaráti, hittestvéri szeretettel, együttérzéssel vegyen 
körül. Az elsőt újabb látogatások követték, majd miután felépültem, 
én látogattam meg többször is a Karácsony Sándor utcai szeretetott-
honban, ahol lakott, és részt vehettem meghívására a testvérórákon 
is, amelyekre az ő szobájában jöttek össze a volt diakonissza testvérek 
közül néhányan. Igazi lelki ajándék volt számomra minden alkalom, 
és megható a szeretet, ahogy Erzsébet néni marasztalt és megosztot-
ta velem szerény ebédjét. Hosszú, meghitt beszélgetéseink voltak. 
Így fogadott a szeretetébe, bizalmába. Elmesélte az életét, hogyan 
szólította meg és hívta el az Úr a diakonissza szolgálatra, amelyre 
örömmel mondott igent és adta át életét Krisztusának. Erzsébet néni 
hite, bizonyságtétele nagy hatással volt rám. Általa kerültem egészen 
közel az Úrhoz, rábíztam életemet, hogy ő vezessen és eszközeként 
használjon ott és úgy, ahogyan ő akarja.

Nemsokára hazautaztam Erdélybe. A felbecsülhetetlen lelki aján-
dék, testvéri szeretet mellett, amellyel körülvett (és amely nemcsak a 
hittestvérnek, hanem az erdélyi magyarnak is szólt, mert szerette és 
imádságban hordozta a nehéz időkben az erdélyi magyarokat), sok 
versével és színdarabjával is megajándékozott. Ezeknek köszönhetően 

A „Túrmezei-féle képi világ” ih-
lette „égből pottyant” illusztráció
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kezdődött el Pürkerecen az egyházi színjátszás. 1990 karácsonyá-
ra tanítottam be a gyerekeknek az első kis Túrmezei-színdarabot. 
A szerény kezdetet aztán sok előadás követte a gyermekek, fi atalok, 
felnőttek bevonásával. Később más szerzők műveit is felhasználtuk. 
Sok áldás volt és van napjainkban is ezen a tevékenységen, a vallásos 
műsorok mellett, amelyek keretében gyakran szavaltak gyülekezetünk 
tagjai Túrmezei-verseket, gazdagítva általuk az istentiszteleteinket 
is. Mindkét tevékenység, amelyhez Erzsébet néni az ajándékaival 
nagymértékben hozzájárult, a magyar nyelv gyakorlása és megma-
radása szempontjából is nagyon fontos, főként a sok román nyelven 
tanuló gyermek esetében. Ezt a ket-
tős ügyet, a hit és a magyarság ügyét 
szolgálta a sok ajándékba kapott ver-
seskötet is, amelyeket én vittem Er-
délybe, sokak örömére. Főként lel-
készeknek, pedagógusoknak adtam 
tovább ezeket, így sokak felé áradt 
az áldás. Leveleivel viszont nekem 
szerzett sok örömet. Imádkozó test-
véri szeretet, törődés, áldáskívánás 
és biztatás áradt belőlük felém. Az 
1990. június 18-án írt Szeretném, ha 
hét életem lenne című versében meg-
írta nekem a Budapesten élőszóban 
elmondott bizonyságtételét, így erő-
sítve engem a Krisztus melletti elkö-
telezettségemben ((Túrmezei 2007–2010, 3: 227. o.)). Számos kedves, 
meleg hangú levél érkezett tőle az évek folyamán, és nagy szeretettel 
fogadott, ha alkalmam volt meglátogatni. Így alakult ki közöttünk egy 
haláláig tartó szoros kapcsolat, számomra nagyon megtisztelő test-
véri kötelék. Ennek köszönhetően sietett segítségemre 1998 nyarán, 
és mint főnökasszony meghívott az anyaházba, amikor egy komoly 
hangszalagbetegség miatt ismét Budapestre kerültem gyógykezelésre. 
Az anyaházban hosszú időn keresztül gondoskodó szeretetben volt 
részem Erzsébet testvérnek köszönhetően, valamint a Fébé egyesület 
vezetőségének hasonló hozzáállása révén. Itt sok időt tölthettem a 

Pürkerec
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társaságában, és még közelebb kerültem lélekben Erzsébet testvérhez, 
főként az áhítatokon és a közös imádságokon keresztül. A gondoskodó 
szeretetre én is hálás szeretettel, segítőkészséggel igyekeztem válaszol-
ni, és próbáltam szükség szerint mindenben segíteni. A legfontosabb 
az volt számomra, ha Erzsébet testvérnek segíthettem valamiben, 
betegsége esetén ellátásában, ápolásában is. Abban az időben már 

sokat betegeskedett. Ott-tartózkodásom idején érte 
a második szívinfarktusa. Hosszasan volt kórház-
ban, ahol sokszor látogattam. Otthon is sok időt 
töltöttem vele a lábadozása idején, és csodálattal 
töltött el a magatartása. Nagyon türelmesen, alá-
zattal viselte a betegséget, a kiszolgáltatottságot. 
Soha nem panaszkodott, soha nem hallottam egy 
türelmetlen vagy indulatos szavát sem. Nagyon há-
lás volt az ápolásért, segítségért a kórházban is az 
orvosoknak, ápolóknak. Ahogy arról maga írt az 
1993. február 18-án kelt levelében, akkor is kifejez-
te háláját, amikor egy műtét miatt volt kórházban, 
és ezt magam is tapasztalhattam a későbbiekben. 
Teljes mértékben érvényes volt életére a betegsége 
idején is Pál apostol igéje: „Mindenre van erőm a 

Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13)
Hálásan köszönöm meg az Úristennek most is, hogy megismerhet-

tem Erzsébet testvért, hogy megajándékozott szeretetével, bizalmával, 
és a hite, az Úr iránti szeretete és alázata példaképemmé lett a Krisztus 
követésében a jó napokban és a szenvedésekben egyaránt.

Farkas Andrásné Kornélia néni, Balassagyarmat

19 éves korom óta ismerem Túrmezei Erzsébetet. (Most múltam 
90 esztendős.) Erzsébetet másodéves egyetemi hallgató koromban 
ismertem meg. Láttuk, hogy ki van téve az egyetemen: evangélikus 
bibliaóra lesz. Nem tudtuk, ki tartja, de a barátnőmmel jelentkeztünk. 
Kiderült, hogy Erzsébet testvér tartotta. Olyan hatással volt rám, 
hogy attól kezdve tartottam vele a kapcsolatot, amíg el nem végez-

A Keleti pályaudvaron
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tem az egyetemet. Bölcsészkarra jártam, történelem–földrajz szakra. 
Később itt, a gimnáziumban éppen egy utcai teremben volt órám, és 
kinéztem az ablakon. Látom, hogy jön valaki a túloldalon, és bemegy 
a szeretetházba. Ki lehet ez? Tanítás után berohanok – hát kiderült, 
hogy Erzsébet az! Attól kezdve nagyon-nagyon sokat találkoztunk, 
még a halála előtt körülbelül két héttel is ott voltam meglátogatni a 
Hűvösvölgyi úton. De közben is sokszor találkoztunk itt, Balassa-
gyarmaton. Nagyon sokszor jött hozzám, édesanyámhoz is.

Férjem, Farkas András festőművész illusztrálta Erzsébet testvér 
több kötetét. Mivel jóban voltunk, sokszor jött hozzánk. A férjem re-
formátus, de rögtön összebarátkozott ő is Erzsébet testvérrel. Amikor 
külföldi vendége jött Erzsébetnek, az volt az első dolga, hogy elhozta 
hozzánk, hogy megmutassa neki a férjem képeit. A legjobb baráti 
kapcsolatba Anna-Maija Raittilával kerültünk: ő ahányszor csak Ma-
gyarországon járt, mindig eljött Erzsébet testvérhez, és együtt eljöttek 
hozzánk vacsorára. Férje, Taisto is vele jött sokszor. Anna-Maija elég 
jól tudott magyarul. Ezzel a címmel fordított akkor éppen magyarról 
fi nnre: Magyar líra 1900-tól napjainkig. Egy régi szótárból kereste ki 
hozzá a szavakat. Erzsébet a legnagyobb készséggel segített neki, 
elmondta, hogy egy-egy versnek mi a mondanivalója, a hangulata, 
a célja, mi a rímelése. Aztán úgy belejöttek mindketten, hogy öröm 
volt nézni. Ady Endrétől Szabó Lőrincig sok mindent fordított Anna-
Maija. A köteteinek illuszrációi úgy készültek, hogy vendégségbe 
érkezve mindig megnézte Bandi, a férjem új képeit. Anna-Maija és 
Taisto is sokat fényképeztek nálunk. Rengeteg levelet váltottunk az 
évek során. Anna-Maija lefordította Erzsébet verseit. Sokszor nálunk 
beszélték meg, hogyan is lehet hűen visszaadni a gondolatait. Erzsébet 
ötlete volt, hogy milyen jó lenne illusztrálni a verseskötetet. Közösen 
válogattuk ki Bandi rajzaiból, festményeiből a megfelelőket. Ezek a 
rajzok hosszú válogatás eredményeként kerültek a fi nn Túrmezei-kö-
tetbe. Ajándékozott is nekik a képeiből Bandi. Soha nem féltünk attól, 
hogy esetleg megfi gyelik azt, hogy egy külföldi házaspár jár hozzánk. 
Férjem halálakor is írt levelet Anna-Maija, hogy Bandi nem halt meg, 
hiszen beszél hozzánk a képein keresztül. Erzsébet is nagyon örült 
ennek a baráti kapcsolatnak. Erzsébet sok német lelkészt ismert, mint 
némettanárnő levelezett, meghívták Nyugat-Németországba és még 

A Farkas Andrásnak és 
feleségének, Nellykének 
dedikált kötet
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Svájcba is! Őt is fordították németre, és ő is fordított német verseket 
magyarra. Ezeken az utakon mindig feltöltődött, mert ott nyugodtan 
lehetett beszélni, nem kellett titokban tartani a bibliaórákat. Egyszer 
elhozott egy német diakonisszát hozzánk is, aki egyenruhában volt. 
A férjemnek annyira megtetszett a fekete egyenruha, fehér fi tyula, 
hogy megkérte, hadd fesse le. 

Mikor elkerült innen Gyarmatról, elmentünk meglátogatni a Rókus 
kórházba, meg természetesen a Karácsony Sándor utcába is. Ott, a 
kórházban is írt egy „kórházi naplót”. 

Még ott is dolgozott! Még akkor is tudta vigasztalni, a hitükben 
megerősíteni az embereket, amikor éppen ő is nagyon beteg volt. 
Nagyon nagy hatással volt az emberekre! A fi zikai állapota is nagyon 
jó volt még a betegségei előtt, emlékszem egy kirándulásra, ahogy 
mentünk át a Ferenc József hídon. Ő ment elöl, fújta a szoknyáját a 
szél, de sietett előre – mi alig tudtuk követni! Az egyik lány utána 
kiabált: Erzsébet testvér, tessék lassítani, nem bírjuk az iramot! De 
ő bírta. Nem volt egy szenteskedő valaki – ezért is volt olyan nagy 
hatással az emberekre, mert természetes, őszinte volt. Egy időben 
mindig hozzá jártam kávézni ebéd után. Tudta, hogy melyik napokon 
megyek. Már szólt, mikor engem várt – ekkor a szeretetotthonban 
lakott –, hogy „főzhetik a kávét”. És ő is olyan élvezettel itta meg! 
Szerette az édességet is. Ember volt, és nő volt!

Költői kapcsolata volt Reményik Sándorral is, de erről nem sokat 
tudok. Amikor újraindult a Fébé, és ő lett a főnökasszony, megláto-
gattam a Hűvösvölgyi úton. Utolsó találkozásunkkor már nagyon 
gyenge volt. Két hét múlva meg is halt. De még ő biztatott engem 
akkor is, a hitéről beszélt. 

Nobik Erzsébet lelkész, Szarvas

Nagyon sok kedves emlékem van Túrmezei Erzsébetről, még teoló-
guséveimből is. Egy szarvasi, egy kardosi és több nagytarcsai leány járt 
népfőiskolára. Ezeknek a volt népfőiskolásainak rendszeresen rendezett 
találkozót Erzsébet testvér. Teológuskoromban részt vettem egy ilyen 
találkozón Adyligeten, 1964 tavaszán. Erről van egy fényképem is. 

Farkas András festőművész 
grafi kája a fi nn kötetben
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Ebben az időben nem volt egyszerű ilyen alkalmakat rendezni – 
kellett valamilyen „ürügy”, születésnap, névnap. Adyliget „nem volt 
feltűnő”, valószínűleg azért szerveztek ott találkozót. Akárkinek el 
sem mondhattuk. Ott találkoztam először Erzsébet testvérrel, felejt-
hetetlen élmény volt. Később, mint csabacsűdi lelkész, meghívtam 
evangélizációt tartani – ez is bőven a rendszerváltás előtt volt. Amikor 
kihirdettük, hogy ő tart evangélizációt, sokan jöttek el, még Szarvasról 
is átjöttek Csabacsűdre, újra rendezett találkozót a környékbelieknek 
is. Szarvason is járt két alkalommal is evangélizáción.

Egy nagyon kedves emlékem van ebből az időből. Azon a vasárna-
pon, amikor megkezdte az evangélizációt, jött egy kanadai szlovák 
evangélikus lelkész, Dusan Tóth, és őt elkísérte Jakab Róbertné, 
Marika, aki a Magyarországi Szlovákok Szövetségének volt az el-
nöke. Amikor meglátta, határtalan örömmel kiáltott fel: „Túrmezei 
Erzsébet?! Hát ez lehetetlen, hogy én megismerhetem őt személye-
sen! Hogy hányszor idézem őt! [Országgyűlési képviselő is volt, sőt 
az országgyűlés alelnöke is a rendszerváltás előtt.]2 A Parlamentben 
idéztem az Ön verseit, csodálatos mondanivalójú, csodálatos tartalmú 
versek!” Felszabadult öröm áradt belőle, hogy láthatja őt. Még egy 
dedikált könyvet is adott neki Erzsébet testvér. Nagyon örült ő is 
ennek a találkozásnak. 

Erzsébet testvért kihelyezték Szarvasra, gyülekezeti szolgálatra. 
Akkor még árvaház is volt itt, Szarvason. Sokkal később, a Karácsony 
Sándor utcai otthonban is jártam nála többször, édesanyámmal is. 
Romantikus hangulata volt az udvarnak, ahol Erzsébet testvér is 
lakott – kis kertek is tartoztak a lakásokhoz, gyümölcsfák, virágok. 
Elmesélte, hogyan kapott a család a török időkben Túrmezőn vívott 
csata után nemességet, és erre emlékezve változtatták meg a család-
nevüket Belákról Túrmezeire. Végtelenül nagy tudású embernek 
ismertem meg Túrmezei Erzsébetet, aki krisztusi alázattal és lelkü-
lettel élő ember volt. Nagyon szerény volt. Egyszerű, mégis elegáns 
jelenség volt. Hatalmas, dús haja volt! Szép kontyot hordott. Semmi 
képmutatás nem volt benne, sem az alázat megjátszása – belülről jött, 
őszintén. És a mosoly. Mindig mosolygott a szeme. 

 2 1988. októbertől 1990. májusig az Országgyűlés alelnöke. – A szerk.

„… szép kontyot hordott.” 
Népfőiskolás találkozó 
Adyligeten, 1960 
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Dr. Ujcsek Zsófi a, Balassagyarmat

Balassagyarmaton születtem, az én anyukám és Anikó (Lengyel An-
na – a szerk.) édesanyja együtt jártak iskolába, barátnők voltak. A mi 
barátságunk tehát nagyon régről származik. Pesten végeztem az orvosi 
egyetemet. Anikó is elkerült Gyarmatról. Túrmezei Erzsébetre 12 éves 
koromból emlékszem, konfi rmációm idejéből. Rónay Zoltán nagytisz-
teletű úrnál konfi rmáltam, és Erzsébet testvér segített a vizsgára való 
felkészülésben, és énekeket is tanított. Ez 1959-ben vagy ’60-ban volt. 
Betanított nekünk egy saját maga által írt színdarabot is. Kis egyfel-
vonásos jelenet volt, a konfi rmáció utáni szeretetvendégségen adtuk 
elő. Sajnos a címére már nem emlékszem, a tartalmára viszont igen.

Én voltam a „rossz lány” benne, aki a végére megjavul. Az első mon-
datokra is emlékszem: „»Ili, miért égeted még a 
villanyt? Magduska már rég alszik! Miféle sür-
gős dolgod van?« »Csak olvasok még egy kicsit, 
édesanyám, de mindjárt a fejezet végére érek.«”  
A történet szerint valami lányregényt olvastam, 
és édesanyám adott más olvasnivalót, amitől jól 
fogok aludni, és a végére szófogadó lettem, meg-
javultam. Biztos volt valami kis célzatosság is a 
szereposztásban… Hárman voltunk barátnők, 
és mindhárman elég nagyszájúak, túl élénkek, 
harsányak, de jó fejűek is, akik azért nem galád 
módon szoktak rosszalkodni. Erzsébet testvér 
fantasztikusan tudott minket, a „rosszaságun-
kat” kezelni, úgy, hogy a végére tényleg meg is 

javultunk. Le tudott szerelni a szelídségével. Soha nem veszekedett, 
nem kiabált, hanem mindig halkan, nyugodtan, szeretettel és szelíden 
szólt hozzánk. Nekem ő mindig egyforma volt: szürke ruhában járt, 
kicsit már őszült a haja, sima kontya volt, kerek arca, szemüvege, és 
a keze olyan kis puha, fi nom volt. Külsőre olyan „szürke” volt, de ha 
mesélt nekünk, beszélt hozzánk, akkor egészen színes. Nagyon meg-
nyugtató, kedves ember volt. Csak később tudtam meg, hogy milyen 
nagy tudású, magyar–német szakos tanárnő, költő – ezt már csak 
felnőtt fejjel tudtuk értékelni, gyerekként ezekre még nem fi gyeltünk, 

A balassagyarmati könyvtárnak 
dedikált kötet
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hogy milyen fantasztikus egyéniség. Mandolinozott, énekelt is. Na-
gyon sokszor késtünk… Megértő és jó volt hozzánk. Emlékszem az 
illatára: vaníliaillata, olyan meleg „otthonillata” volt. Ez így maradt 
meg bennem gyerekként. Mire visszajöttem Pestről, ő már elkerült 
Balassagyarmatról. 

Selmeczi Jánosné Vachó Anna, Ipolyszög

16 éves koromban, 1949 decemberétől január végéig népfőiskolás vol-
tam, akkor ismertem meg Túrmezei Erzsébetet. A tanfolyam akkor a 
Báthori utca 8.-ban volt. Lelki barát lett számomra már akkor, azután 
meg különösen, mikor közel került ide, Balassagyarmatra. Sokszor 
együtt imádkoztunk. A népfőiskolán mindenfélét tanultunk, ami 
hasznos lehetett. Erzsébet testvér tanított például arra, hogy hogyan 
kell gyermekbibliakört tartani, de arra is, hogy hogyan viselkedjünk 
mindenütt. Ő fogta össze az egészet. A népfőiskola utáni években 
leveleztünk – minden tanítványával körlevélben tartotta a kapcsolatot, 
és minden évben volt találkozó. Gubek Mancika, a segítőtársa szét-
küldte a meghívókat, hogy hol lesz: Csömörön, Mogyoródon, Fóton, 
Adyligeten… Csömörön többször is. Jó volt, mert így mindig tudtunk 
egymásról, ki-ki elmondta, hogy mi történt vele az előző évben. Aki 
nem tudott eljönni, mert gyerek született, vagy beteg volt, az levelet 
írt. Később ide került Balassagyarmatra Erzsébet testvér. Nagyon 
örültem, hogy újra találkozhattunk. Átjárt Patvarcra és Ipolyszögre, 
litániát, bibliaórát tartott, látogatott. Az anyukája is abban az időben 
halt meg, itt is van eltemetve a temetőben.  Amikor el kellett mennie 
neki és Szabó püspök úrnak is, nagyon sirattuk mindkettőjüket, de 
el kellett fogadnunk. Meglátogattuk a Szent Anna kórházban, Far-
kas Andrásné, Nellike is tartotta vele a kapcsolatot. A hűvösvölgyi 
anyaházban is meglátogattuk, voltunk a kis szobácskájában. Levelez-
tünk is. Sok gondja volt, amikor elkezdődött az újraöltözködés, és ő 
lett a mindenes (a főnökasszony – a szerk.). Így teltek az évek; azért 
mindig tudtunk egymásról. Majd’ egy életen át tartott a népfőiskolai 
barátság…

Vachó Annával
(a kép bal szélén)
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Beke Józsefné Labát Éva, Balassagyarmat

Egész kislány koromban ismertem meg Erzsébet testvért Ipolyszögön. 
Gyermek-bibliaórát tartott nekünk. Később, amikor bibliakör-vezető 
lettem, előadást tartott, hogy hogyan tartsunk bibliaórát. Kiküldte 
a legépelt papírt, rajta az igevers, az igemagyarázat, az énekszámok 
és egy aranymondás. Verseket és színdarabokat tanított nekünk az 
ünnepekre. Édesapám volt a gondnok, majdnem minden alkalom-
mal eljött hozzánk, ha Ipolyszögre jött, megbeszélték a teendőket. 
Ipolyszögre biciklivel járt ki, már a hídnál vártuk, gyalog jött be a 
faluba. Hozott fl anelképeket, és azt tettük fel a táblára, így tanul-
tuk a bibliai történeteket. Mi, huncut gyerekek mindig azt lestük, 
hogy mikor esik le, de az soha nem esett le, úgy tette rá a táblára… 
Ez olyan 1957–60 körül volt. Sokat mesélt, szerettünk hozzá be-
jönni ide, a szeretetházba is. Az iskolából többször meglátogattuk, 
mindig szeretettel fogadott minket. A komolysága, mély hite fogott 

meg a személyiségében, és az, hogy olyan odaadó 
szeretettel fordult felénk. Gondoskodással vette 
körül a gyerekeket, felnőtteket. Édesanyja itt élt a 
szeretetházban, itt is halt meg, sírja itt van a gyar-
mati temetőben. El szoktunk menni oda egy páran. 
Csak annyi van ráírva: Édesanyám, és egy igevers. 
Mindig nagyon alaposan készült a bibliaórákra. 
Ha egy gyerek nem tudta az aranymondást, oda-
hajolt, megsimogatta. Ipolyszöget több versében 
is megemlíti. Talán még fel sem mértük ésszel, 
hogy milyen nagy tudású és milyen nagy költői 
tehetség – olyan szerény volt az egész megjelenése, 
viselkedése, szolgálatvégzése. Mivel tanárnő volt 

a végzettsége, a gyerekekkel is szakszerűen tudott bánni, tanítóilag 
állt hozzánk. Nagyon sajnáltuk, mikor el kellett mennie. Pesten is 
meglátogattuk az új otthonában, és amikor beteg volt, a kórházba is 
bementünk. A Beke családnak sok levelet, képeslapot írt. Nagyon 
meggyászoltuk, amikor meghalt, külön busz ment innen Gyarmatról 
Csömörre. Igazán örülhetünk, hogy ilyen igehirdetőink voltak, mint 
Szabó püspök úr, Rónay tisztelendő úr, Erzsébet testvér és a többi 

A Beke családdal sűrűn 
levelezett „Erzsébet néni”
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lelkész. Nagyon köszönhetjük a Jóistennek, hogy olyan sok évig itt 
volt közöttünk Túrmezei Erzsébet testvér.

Aradi Károlyné Kardos Gyöngyi, Balassagyarmat

Erzsébet testvér Bagolyirtáson nyaralt általában, mi pedig Mát ra-
szent lász lón. Gyakran átjárt hozzánk, gyerekekhez, és mi is őhozzá. 
Mindig megmutatta az erdőben kialakított kis „irodáját”, ő így ne-
vezte, ott írta kint az erdőben a verseit. Nagyon sok Mátráról szóló 
verse van. Egyszer a mandulaműtétem után ő hozott haza taxival a 
kórházból, mert a szüleim dolgoztak. Amikor elváltam, volt, hogy 
este 10 óra után felhívott, hogy hogy vagyok, mi újság. Erősített, ver-
seskötetet adott, igét hozott. El nem feledkezett rólunk. Mindenkire 
volt fi gyelme, türelme, szeretete. Balassagyarmat díszpolgára lett, de 
akkor már nagyon beteg volt szegény. 

Aradi Lászlóné Szabó Anna, Balassagyarmat

Hozzánk is rendszeresen járt látogatóba, egy utcában laktunk, a Deák 
Ferenc utcában. Emlékszem a bibliaórákra, a mandolinjára, előttem 
van, ahogyan énekelte a Vejnemöjnent. Gyerekénekeket tanított meg 
nekünk hittanórán. Amikor édesanyánk meghalt, akkor jött mindjárt, 
hozta a verset meg az igét. 

Dr. Szabó Lenke, Balassagyarmat

Az ’50-es években gyerekek voltunk, amikor Erzsébet testvér itt 
munkálkodott. A karácsonyi szereplések, a hittanórák, bibliaórák 
maradtak meg bennem élénken. Sokat foglalkozott velünk, gyere-
kekkel. Éneket tanított, mandolinozott, ő írta a színdarabot, amit 
megtanított nekünk. Versenyeztünk, hogy ki van ott mind az ötvenkét 
héten, annyira szerettünk járni! Sok zöldséget, gyümölcsöt vittünk 
a szeretetházba. Nagyon szerettük és tiszteltük Erzsébet testvért. 

A balassagyarmatiak ma is 
gondozzák Erzsébet testvér 
édesanyjának sírját
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Jouko Karanko, Lempäälä, Finnország

Balra: Jouko Karanko lelkész és felesége, Hilkka Karanko 1935-ben. Jouko 
Karanko frissen tért haza Magyarországról, ahol lelkészösztöndíjasként 
egy évet töltött a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem soproni 
evangélikus hittudományi karán (lásd a képen viselt diáksapkát!).

Jouko Karanko 1934–1935-ben tanult a soproni teológián. Ösztöndí-
jas éve és gyülekezetlátogatásai során életre szóló barátságokat kötött, 
ízes magyar nyelvtudása, jó kedélye és éneklése sokak emlékezetében 
él ma is. Jouko gondosan számon tartotta a magyarországi evangéli-
kusokhoz fűződő személyes kapcsolatait. A család megbecsült barátai 
közé tartozott többek között Túróczy Zoltán, Ordass Lajos, Sztehlo 
Gábor, akárcsak az egykori soproni szobatárs, Csepregi Béla. A ké-
sőbbiekben számos magyar ösztöndíjas és egyházi vendég ismerkedett 
meg Finnországgal és a fi nn nyelvvel a karjalai, pohjanmaai és hämei 
Karanko-paplakban.

Jouko Karanko magánemberként és hivatalos megbízásból számos 
látogatást tett Magyarországon: kevesen tudják, hogy 1959-ben a 
Lutheránus Világszövetség megbízásából ő ellenőrizte a forradalom 
idején Magyarországra küldött nemzetközi támogatások felhaszná-
lását. Túrmezei Erzsébettel ekkortájt ismerkedett meg. A költőnő 
Hilkkának és Joukónak ajánlotta Testvérszavak című versét, amelynek 
– az alkalmi versek szerzőjeként is ismert Jouko tollából származó – 
fordítása kötetünk 277. oldalán olvasható.

Közreadja: Pap Kinga Marjatta

Finta Andrásné, Budapest

A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesülettel való kapcsolatom ki-
csi gyermekkoromra nyúlik vissza. Édesanyám két unokatestvére a 
diakonisszaéletet választotta, így sokszor utaztunk ki Klotildliget-
re, Béthelbe látogatóba. Csodálkozó gyermektekintettel állhattam 
ilyenkor távolabbi rokona, Tomcsányi Etelka testvér festőállványa 
előtt. A testvérek között zenei képzettségű, orvos, főként pedagógus 

Hilkka és Jouko Karanko
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végzettségű, de művészi adottsággal rendelkező is volt. A leginkább 
kiemelkedő lett közülük a magyar–német szakon végzett, törékeny 
alkatú, mindig mosolygó, halk szavú, ragyogóan tiszta tekintetű, a 
művészi adottságúak különleges érzékenységével mindenre, minden-
kire szinte észrevétlenül fi gyelő, mégis két lábbal a földön járó, mély 
hitű Túrmezei Erzsébet.

Szinte kicsi korom óta sokszor ott sertepertéltem a testvérek sze-
retetében fürödve közöttük. Szüleim a Fébé egyesület külső tagjai 
közé tartoztak, istentiszteletre, ünnepi alkalmakra, konferenciákra 
velük együtt mentem. 

Erzsébet testvér kis diáklányként „talált rám”. A bétheli nyári kon-
ferenciák mindig komoly műsoros szeretetvendégséggel kezdődtek: 
Borbála doktor testvér hegedűszólói, Elvira testvér harmóniumjátéka, 
„színdarabok”, amelyeket Erzsébet testvér írt s rendezett. Egyik alka-
lommal egy szerepet rám osztott. Így lettem én éveken keresztül szinte 
minden nyári konferencia megnyitóján, jeleneteiben állandó szereplő 
– voltam bő szoknyás parasztlányt alakító is – s versei tolmácsolója, 
ami nagy örömöm volt, hisz mindez Erzsébet testvér felém irányuló 
bizalmát jelentette számomra. Ünnepi alkalmakkor is elmondhattam 
az Erzsébet testvér által kiválasztott verseket.

Ő vezette a József utcai – ha jól emlékszem, vasárnap délutáni – 
„lányórákat”. (A József utcában volt a Fébé leánydiákotthona, Rónai 
Lenke testvér vezetésével.) Ünnepi alkalmakkor szeretetvendégséget 
rendezett számunkra. Tizennégy éves koromban elsőként lettem a 
Fébé Diakonisszaegyesület külső ifj úsági tagja.

Erzsébet testvér úgy fejezte ki a bizalmát, hogy amikor egy-egy 
diáklány-konferencián a lányok közül felfi gyelt rám – vagy valakire, 
akit ő még nem ismert –, odaszólt, és megkért, hogy tegyek meg 
valamit: „Kérlek, keresd meg őt, beszélgess vele” – szinte hallom a 
hangját most is.

Erzsébet testvér soha nem vette zokon, hogy felém tanúsított teljes 
bizalma ellenére a lelki vezetőm nem ő, hanem Borbála doktor testvér 
volt. (Ez egy különleges, személyre szabott, megmagyarázhatatlan 
ajándéka Istennek.)

Figyelmét, szeretetét, segítőkészségét tükrözi, ahogy költőtársát, 
Reményik Sándort járt látogatni kórházi szobájában, aki Erdélyből 

1996 karácsonyán, Erzsébet 
testvér mögött Herzog Csaba 
Fébé-lelkész
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betegen került Budapestre, egyedül. Emlékére írta Visszhang 1951.
december 30-án című versét: „»Nem az enyém ez a fény, csak ben-
nem él« / ez a sorod, te sírban porló testvér, / oly régen kísér már…” 
Az 1951-es szétszórattatásuk után személyesen akkor találkoztunk, 
amikor a Karácsony Sándor utcai kis lakásba költözött. Nem egyszer 

meghívott, amikor néhány testvérrel együtt 
voltak, beszélgetés, ige mellett együtt lehet-
tem nála a diakonisszákkal.

Örömmel tettem eleget annak a kérésé-
nek, hogy egy különleges németországi utam 
után hazafelé hazakísérjem Speyerből ke-
resztlányát ösztöndíjas éve végeztével. Er-
zsébet testvér itthonról gondoskodott en-
nek az útnak minden részletéről. Speyerben 
Ilse Wendel főnökasszony segítségemre volt 
meghibásodott Daciánk azonnali javíttatá-

sában, s ahogyan anyaházról anyaházra fogadtak minket a testvérek, 
mindazt hosszú lenne leírni. Az újraindulás után mint megválasz-
tott főnökasszony megkért, megbízott, vállaljam el az egyesületi 
együttléteken a jegyzőkönyvvezetés feladatát, s igen nehezen fogadta 
el, amikor egy idő után megbízatásomról lemondtam. Különleges 
egyéniség volt, versesköteteit igen sokszor leemelem most is a köny-
vespolcról, mostanában többször is olvasgatom, különösen az Ajtó 
csukódott című versét.

Temetésén, Csömörön sírja mellett még férjemmel állhattam meg.

Zólyomi Pálné, Budapest

Túrmezei Erzsébetet Balassagyarmaton ismertem meg. Kántorkod-
tam a gyülekezetben. Erzsébet testvér a szeretetházban élt nagyon 
egyszerű körülmények között. A szobájában volt egy kis Erika tí-
pusú írógépe, egy fekvőhelye, egy ruhásszekrénye, egy asztala és egy 
harmóniuma, amit még az anyaházból hozott. Az ’50-es évek elején 
volt ez. Lelkesen vett részt az ifj úsági munkában, hiszen akkor már 
nem volt segédlelkész Gyarmaton, Szabó József püspök úr sem volt 

„Testvérszavak…”
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annyira fi atal, Rónay Zoltán lelkész úr volt még ott. Nagyon agilis 
volt Erzsébet testvér: hamar összeszedte a környékbeli ifj úságot. 
Gyermekelőadásokat szervezett, sokat látogatott időseket, bete-
geket. A konfi rmációra is ő gyűjtötte össze a gyerekeket. Erzsébet 
testvér nem sajnálta a fáradságot: házról házra járt, megnézte az 
anyakönyvet, és felkutatta a korban konfi rmációra érett fi atalokat. 
Ez nagyon komoly munka volt, s ő ezzel soha senkinek nem dicse-
kedett. Balassagyarmat egy „szabadkikötő” volt a diakonisszáknak, 
mert több diakonissza testvér is érkezett Gyarmatra a feloszlatás 
után, de csak Erzsébet maradt ott ilyen hosszú ideig. Erzsébet test-
vérnek volt egy olyan munkája, amelyről kevesen tudtak. Ő ma-
gyar–német szakos tanári végzettséggel rendelkezett. Szerdánként 
odagyűjtötte a Deák Ferenc utcai szeretetházi kis eldugott szobájába 
a tanítónőket, tanárnőket. Abban az időben, az ’50-es években ehhez 
nagy bátorság kellett az ő részéről is és azok részéről is, akik eljöttek. 
Talán még a püspök úr sem tudott róla! Bibliaórát, csendes áhítatot 
tartott ezeknek a hölgyeknek. Erről soha nem beszélt senkinek. 
Nagyon szerény volt!

Az öltözködése is – erről van egy történetem. Mikor végre kienged-
ték Finnországba a ’60-as években, eljött édesanyámhoz, aki jól varrt. 
Eljött hozzá Erzsébet, és megkérte: „Manyikám, kifordítanád nekem 
ezt a szoknyámat, mert olyan kopott már.” Egy költő mégsem mehet 
külföldre így! Ekkor azután többen is adtak neki ruhákat – ő sosem 
akart „megjelenni” sehol. Egyetlenegy dolgot kért: hogy a levelezését 
fedezze az egyház. Sokat biciklizett, úgy ment át Ipolyszögre, a fi liába 
is, a vasárnap délutáni „létániára”. Többen még népfőiskolás tanítvá-
nyai voltak. Patvarcra is átjárt. Egy szombaton este (akkor még volt 
Gyarmaton szombat esti áhítat) Erzsébet testvér és egy sokszoknyás 
parasztlány – szintén Erzsébet, aki sokat segített a gyülekezet körül – 
bent voltak a sekrestyében, készítették másnapra a virágokat. Igen ám, 
csakhogy Szabó püspök úr ezt nem tudta, és távozáskor bezárta őket! 
Akkor vették észre, amikor már haza akartak menni. Erre a másik 
Erzsébet fogta magát, kimászott a sekrestye ablakán, és megkért 
valakit, hogy szóljon a püspök úrnak, hogy engedje ki őket. Jött is 
hamar, és rémesen szégyellte, hogy véletlenül bezárta a „két Böskét”.

Erzsébet testvér tartotta egy időben rendszeresen a 9 órás reggeli 

Balassagyarmaton
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istentiszteletet, a szószékről prédikált. Nagyon szerették az igehir-
detéseit, sokan kimondottan azért jártak 9 órára, hogy őt hallhas-
sák. Nagyon szépen beszélt magyarul, irodalmi, költői nyelvezettel, 
csakúgy, mint Szabó püspök úr is. Igen magas színvonalat hoztak a 
gyülekezetbe mindketten, hitben is, felkészültségben is. Igen szo-
morúak voltunk, amikor el kellett menniük Gyarmatról. Erzsébet 
testvér soha nem volt harcos személyiség – kitartó, hűséges, szerény, 
Krisztus-követő ember volt. Példát mutatott mindannyiunknak az 
életével, szolgálatával. Kovalcsik András, Balassagyarmat „krónikása” 
szép tanulmányban emlékezett meg róla.

Dúl Katalin, Budapest

Túrmezei Erzsébet és Dúl Etelka diakonissza testvérekre emlékezve 
Néhai Dúl Etelka diakonissza testvér öccsének a leányaként emléke-
zem Túrmezei Erzsébetre, aki nagynéném kortársa és diakonisszatár-
sa is volt. Magam is találkoztam vele, azaz ő volt nálunk egyszer a ’70-
es évek végén. Egyszer pedig dedikált nekem egy kötetet a protestáns 
könyvvásáron, ahol még nagynénémmel együtt vettünk részt 1987-
ben. Ezenkívül nagynénénk néhány személyes feljegyzése is hozzám 
került életéről és diakonisszaéveiről Életem dióhéjban címmel. Ebben 
1946-nál lejegyezte: „Kiskunhalason négyhónapos leány-népfőiskolát 
vezettem Túrmezei Erzsébet testvérrel, én szabni-varrni tanítottam 
és az étkeztetést vezettem.”

1951-nél a következő bejegyzés szerepel: „Fébé diakonissza inté-
zetünket feloszlatta az állam. Nagy-nagy szívfájdalom volt ez! De 
Urunk a legnehezebbhez is ad erőt! Urunknak legyen hála, hogy 
szolgálhattam neki! Ha száz életem volna is, mindegyikkel csak őt 
szolgálnám!”

Jómagam 1950-ben születtem, nekem már csak elmesélték, hogy 
Etus nénénk diakonissza volt. Gyermekkoromban már visszatért 
Kiskőrösre és idős édesapját ápolta. Utána ápolónőként és varrónő-
ként dolgozott. Fiatal felnőttkoromban néhányszor feljött Pestre, 
és én kísérhettem el egy-egy „titkos találkozóra”, mikor az egyik 
diakonissza testvér lakásán jöttek össze a régi testvérek, és egy dél-

Dúl Etelka és Túrmezei Erzsébet 
egy évben születtek
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utánt töltöttek együtt a régi szellemben. Segítettem neki odatalálni 
a megadott címre, aztán elmentem két-három órára sétálni, és adott 
időpontra visszajöttem érte. Olyan időket éltünk, hogy nem sokat 
beszéltek nekem erről, és így én sem tudtam volna beszélni felőle 
senkinek. Ez volt a biztos… Mindenesetre „szolgálatomat” nagyon 
izgalmasnak találtam.

Néném ingóságait egyik keresztlánya örökölte meg. Az ő jóvoltá-
ból kerültek még elő emlékek, amelyek Erzsébet testvérhez kapcsol-
hatók, és amelyeket ő szeretettel bocsát rendelkezésre a könyv és az 
emlékezni kívánók számára. Erzsébet és Etelka testvér egy évben 
születtek, azaz 1912-ben. Dúl Etelka decemberben lenne 100 éves. 
Ő is próbálkozott versírással. Egy füzetre való verscsokrának kiadá-
sával, egy újságcikkel és egy anyaházi megemlékezéssel is szeretnénk 
majd felidézni szolgáló életét keresztgyermekei és a család részéről.

Juhász Sándorné Szőri Borbála, Szentgotthárd

1946–47-ben a Deák téri iskola tanulója és a Fébé-intézet lakója vol-
tam. Nevelőim voltak Zugor Julianna és Túrmezei Erzsébet. Ha beteg 
voltam, Erzsébet testvér hordott az orvoshoz. Mivel igen féltem, ő 
biztatott: „Ne félj, Barikám, én ott leszek melletted, és fogom a kezed.” 
Barikának szólított, ha kettesben voltunk. Ebben az időben kaptam 
édesanyámtól első emlékkönyvemet, amelybe mindkét nevelőm írt 
Túrmezei Erzsébet legújabb verséből egyet-egyet.

Ebben az intézetben ismertem meg az én Megváltómat, aki 
egész életemben vezetőm és gondviselőm lett. Később egy refor-
mátus lelkipásztor felesége lettem, és negyvenöt évig szolgáltunk 
egy gyülekezetben. Az egyik evangélizációs alkalomra meghívtuk 
Túrmezei Erzsébetet, aki nagy örömünkre eljött, és gyülekeze-
tünkben szolgált.

Egyébként még arra is emlékszem, hogy azokon a hétvégéken, 
amikor nem mehettünk haza az intézetből, a diakonissza testvérek 
kivittek minket a Hűvösvölgybe, ott futkároztunk és játszottunk. 
Ebből az időből több fényképet is őrzök, és Erzsébet testvérnek az 
emlékkönyvembe írt két versét is.

A kép jobb szélén 
pöttyös ruhában Szőri Borbála
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Miklóssy Dezsőné Büki Ilona, Aparhant

1933-ban, 11 éves koromban kerültem a mekényesi paplakból a Fébé 
budapesti, József utcai internátusába. Ekkor még csak ketten voltunk 
középiskolások Zulauf Etelkával – Zulauf Henriknek, a Fébé lelké-
szének leányával –, akivel a Deák téri evangélikus leánygimnáziumba 
jártunk. Etelka mindig szomorú volt, hiszen nehéz lelki terhet cipelt: 
két testvérével, Th eóval és Emmikével elvesztették édesanyjukat.

Erzsébet testvér ebben az időben még egyetemre járt, de diakonisz-
szának készült. 1937-ben felöltötte a diakonisszák egyenruháját, miu-
tán a bölcsészkaron magyar–német szakos tanári diplomát szerzett. 
Ekkor írta egyik legszebb versét Szürke ruhában címmel. 

Ekkor az internátusban már tizenketten voltunk középiskolások, és 
ő lett a nevelőtanárunk. Ő kísért minket reggelente iskolába, és ő jött 
értünk tanítás után. Ő segített a tanulásnál, és kikérdezte a leckénket.

Ha jó volt az időjárás, kimehettünk vele sétálni. Legtöbbet a Nem-
zeti Múzeum kertjében játszottunk, mert az volt a legközelebb. Jár-
tunk a Károlyi-kertbe és a Gellért-hegyre is, de engem legjobban a 

Kerepesi temető érdekelt.
Felejthetetlen emlékem Erzsébet testvérrel kapcso-

latban, hogy amikor 1938-ban, a tanév végén ki kellett 
venni a mandulámat, ő segített át a fájdalmas esemé-
nyen. Tudta, hogy nagyon félek, ezért műtét előtt leült 
az ágyam szélére, és érdekes mesékkel igyekezett elte-
relni a fi gyelmemet. Utána ő kísért el a Margit kórház 
főorvosának rendelőjébe, és én Erzsébet testvér ölében 
ültem, úgy vette ki a mandulámat. Hazatérve már várt 
rám édesanyám az internátusban. 

Erzsébet testvér verseit olvasva tudom, hogy sokak 
számára nyújtott – és nyújt ma is – támogatást nehéz 
napjaikban. Örülök annak, hogy én is közéjük tartoz-
hatom.

A Fébé internátusában töltött évek egész életemre 
kihatással voltak. Igaz, nehéz volt 11 éves korban el-
szakadni a szülői háztól, és Budapest kőrengetegében 
élni. Napirendünk is szigorú volt, mozgásterünk kor-

„Hétvégeken kimentünk 
a Hűvösvölgybe…”

07 Visszaemlekezesek.indd   332 2012.09.11.   16:19:13



333

látozott, hiszen egy lépést sem tehettünk diakonisszakíséret nélkül. 
Csak az idő múlásával tudtam értékelni, hogy az akkor „elszenvedett” 
nehézségekért bőven kárpótoltak az elnyert értékek. Kelemen Erzsike 
otthonvezető testvér és Túrmezei Erzsébet szeretettel és sok türe-
lemmel segítették elő testi-lelki fejlődésünket. A legfontosabb az volt, 
hogy Biblia-közelben élhettem, és annak iránymutató értékeit meg-
ismerhettem. A Biblia egész életemben erőforrás maradt számomra. 

Erzsébet testvér irodalmi útmutatásával, hathatós segítségével 
megtanultam igényesen olvasni is. (Ehhez nyaranta 
édesapám könyvgyűjteménye szolgált alapul.) Így neki 
is köszönhetem azt, hogy jelenlegi lakóhelyemen hu-
szonhárom évig körzeti könyvtáros voltam. 

1940-ben a pécsi Baldauf-otthonba kerültem, de 
kapcsolatom a Fébével soha nem szakadt meg. A pilis-
csabai konferenciák örökké emlékezetesek maradnak. 
A délelőtti előadásokat részben meghívott előadók 
tartották, de Erzsébet testvér is mindig tartott elő-
adást. Soha nem felejtem el, hogy a nagy hőségben, 
tetőtől talpig fekete szövetbe öltözve, ragyogó arccal 
járt közöttünk a fasátor alatt. Nyoma sem volt annak, 
hogy szenvedne a hőségtől. Csodálatos szavakkal köz-
vetítette számunkra Mesterének üzenetét.

A Fébé szétszórattatása előtti utolsó összejövete-
lünk a hűvösvölgyi anyaházban volt. Az előadások az 
akkor még épülőfélben lévő templomban voltak. Még 
csak a falak álltak, és tető volt felette, de mi boldogok 
voltunk. Nagy szükségünk volt az erőgyűjtésre – ne-
héz próbatételeket kellett elszenvednünk.

1951-ben került sor arra, hogy Erzsébet testvér 
szétbontotta a szürke ruháját, miközben fordította 
a Te Deumot.

1952-ben immár Balassagyarmatról kaptam tőle 
levelet, amelyben megírta, hogy eltemette édesanyját, 
akit addig ő ápolt. Mint írja: „Nehéz volt, de szívemben ott hangzik 
mégis: Áldjad, én lelkem, az Urat!” Továbbá bátorításul ezt írja: „Kívá-
nom, hogy kegyelemben erősödjél meg. Abban, ahogyan megtanulod 

A diakonissza mindkét képen 
Kelemen Erzsébet (Erzsike 
testvér)
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gyengeségedben hit által igénybe venni a kegyelmet. Hiszen mi so-
hasem leszünk erősek magunkban. Nekem nagyon kedves Bogatzky 
egyik imatöredéke: »Én bizony gyenge vagyok, de te, Krisztus, ha-
talmas vagy. Én szegény vagyok, de te gazdag vagy. Én beteg vagyok, 
de te orvos vagy. Én bűnös vagyok, de te a bűnösök szabadítója vagy. 
Így illünk mi nagyon jól egymáshoz.«”

Ezután már csak ritkán találkoztunk, de tudom, hogy imádságai 
végigkísértek életem útján. Utoljára 1997-ben és ’98-ban találkoztam 

vele. Ekkor már – újra – a diakonisszák egyenruháját vi-
selte. Öcsém révén, aki a Fébé alkalmazottja volt, részt 
vehettem egy Fébé-összejövetelen, ahol meghívott magához 
Erzsébet testvér. A megbeszélt időpontban felkerestem. 
Leültetett, és csendben kitette az asztalra a tőlem kapott 
virágokat, a versesköteteit és a fél ív papírra gépelt, aktu-
álisnak tartott verseket. Csak egy verseskötete hiányzott 
a gyűjteményemből, amelyet átadott és meleg szavakkal 
dedikált nekem. Utána hosszasan beszélgettünk, felidézve 
a múltat. Neki az jutott eszébe, hogy mindig sokat késett, 
amikor értünk jött az iskolába. Azzal viszonoztam, hogy 
„Ugye, nagyon rosszak voltunk? De én sohasem láttalak 
haragosnak. Mindig szelíd voltál.”

Végül elővette a fi atalkorában készült fényképeit. Én 
arra gondoltam, hogy 20 éves korában nem láttam szép-
nek, de most, idősen, élete alkonyán, gyönyörűnek látom! 
Sugárzott belőle a fény!

Erzsébet testvérre visszaemlékezve Dosztojevszkij szavai 
jutnak eszembe: „Az igaz emberek is eltávoznak, de fényük 
megmarad.” 

Áldott legyen emléke!

Marschalkó Gyula nyugalmazott lelkész, Budapest

Versei révén már előbb ismertem Túrmezei Erzsébet diakonissza 
testvért, mint ahogyan 1940 körül a Fébé Evangélikus Diakonissza-
egyesület tagja lettem. Részt vettem a  Béthelben tartott nyári konfe-

Az előző oldal fotóinak hátoldala
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renciákon, ahol személyesen is megismerhettem Erzsébet testvért, de 
akkor ő még csak egy volt számomra a sok diakonissza testvér között, 
akiket közelebbről is megismerhettem. 1945-ben az akkor épülő új 
Fébé anyaház (a mai Sarepta otthon) ideiglenes templomhelyiségében 
szentelt lelkésszé Raff ay püspök úr. A sok diakonissza testvér között 
bizonyosan ott volt Erzsébet testvér is. 

A Rákosi-rendszerben feloszlatták a Fébét, a diakonisszákat szét-
szórták. Legtöbben civil állást vállaltak, de Erzsébet testvér a balas-
sagyarmati szeretetotthon vezetője lett. A közelebbi kapcsolat vele 
akkor kezdett kialakulni, amikor már vecsési lelkész voltam, ő pedig 
a Karácsony Sándor utcai otthonban kapott szerény lakást. Ott több-
ször meglátogathattam őt. Versei abban az időben nem jelenhettek 
meg nyomtatásban, de gépelt másolatokban sokfelé eljutottak. Fe-
leségem, aki szintén tagja a Fébének, egy könyv vastagságú füzetbe 
másolta az így hozzánk jutott verseket. Erzsébet testvér pedig, amikor 
egyszer meglátogatott minket Vecsésen, nagy türelemmel átnézte és 
korrigálta azt a gyűjteményt, és a 318. oldalra saját kezűleg írta bele 
a De! című énekét. 

Kérésemre máskor Erzsébet testvér szívesen lefordított néhány 
énekszöveget is Bach Geistliche Liederjéből. Egyszer elküldtem ke-
resztanyámnak Erzsébet testvér Keresztanyámnak című versét. Őt ez 
annyira meghatotta, hogy nagyon szerette volna megismerni a vers 
szerzőjét. Erzsébet testvér készségesen vállalta, hogy eljöjjön velem 
Budára keresztanyámhoz. Áldott találkozás, megismerkedés volt az.

Nagy volt az örömöm, amikor a Fébé 1989-ben újjáalakult, fő-
nökasszonyául pedig Túrmezei Erzsébetet választották, és ő beköl-
tözhetett az új anyaházba. Ott is sokszor beszélgettünk egymással. 
Betegsége idején, a Rókus kórházban is meglátogattam. 

Elhunyta után azzal a céllal alakult meg a Túrmezei Erzsébet-
emlékbizottság, hogy összegyűjtse és több kötetben kiadja összes 
műveit. Hálás vagyok, hogy ebben a munkában én is részt vállalhattam 
énekszövegeinek és -fordításainak összegyűjtésével.

A „Megy a pásztor” kezdetű 
evangélikus énekünk (EÉ 542)
a német énekeskönyvben
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Csizmadiáné Turcsány Júlia 
és Csizmadia Katalin, Budapest

A rákospalotai rokonleányok lelkészüktől és a Harangszó című újság-
ból értesültek, hogy népfőiskola indul. Sok olyan parasztlány számára 
jelentett ez megoldást, akiknek a tanulás lehetősége nem adatott meg, 
vagy csak legfeljebb négy elemit végezhettek. Julika és Katika is egé-
szen fi atal, tizenéves leánykoruktól dolgoztak a földeken és a háznál, 
és nem volt módjuk kijárni az iskolát, további tanulmányokat pláne 
nem folytathattak. De mint nyílt, érdeklődő, jó eszű, melegszívű leá-
nyok, fontosnak tartották a tanulást, és azonnal jelentkeztek. Julika 
írt, hogy másodmagával szeretne népfőiskolára menni. A válaszban 
megírták neki, hogy mennyit kell fi zetni, mit kell vinni a tanfolyamra: 
így például ágyneműt, lisztet, babot, diót… Október elején kezdődött 
a tanítás. Túrmezei Erzsébet testvér irodalmat (magyar könyv néven, 
valamint írás-olvasást), Keken András történelmet, özv. Pappné, egy 
lelkész özvegye általános háziasszonyi tudnivalókat tanított: mosás, 
vasalás, háztartás, főzés, ételek receptjei, vitaminok haszna. Mando-
linozni is tanultak a leányok. Ha nem jön közbe a háború, akkor szép 
kis előadással: énekkel, zenével, versekkel zárták volna a népfőiskolai 
tanfolyamot. 

Március 21-én azonban bejöttek a németek. A hallgatókat ter-
mészetesen hazaküldték a kialakult helyzet miatt. Az itt kötődött 
kapcsolatok, barátságok azonban egy életen át elkísérték a leányokat. 
Jellemző Túrmezei Erzsébet lelkületére és kisugárzására, hogy egy 
életen át kölcsönösen kitartottak ezek a kapcsolatok. Levelezésben és 
személyes találkozásokban egyaránt. 

Julikát is nagyon megszerette Erzsébet testvér. A tanfolyam után 
leveleztek, és gyakran meglátogatta őt. Minden évben tartottak nép-
főiskolai találkozót: Csömörön, Nagytarcsán, Mogyoródon. 

Ha közelebb volt a találkozó helyszíne, az egykori népfőiskolás 
lányok – akkor már anyukák – sok gyereket vittek magukkal. Még a 
férfi ak is elkísérték feleségüket. Amíg meg nem özvegyült Julika, fér-
je, István is vele tartott. Később már gyászruhában látható a képeken 
Julika, hamar megözvegyült, férje halála után ketten maradtak: szőke 
kisfi a, Pityu tartott vele a találkozókra. A lányos anyukák nagyon 

Gyászruhában: 
Csizmadiáné Julika, előtte 

kisfi a, Pityu (1961)
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megszerették őket, a kisfi ú is jól érezte magát köztük. A diakonissza 
testvér igazi családot tartott össze ezeken a találkozókon keresztül.

Ha Erzsébet testvér Rákospalotán járt, mindig meglátogatta 
Julikáékat, és időnként Katikához is elment a keresztlányával. Ju-
lika édesanyjához, a „Dédihez”, akit szintén nem mulasztott el 
meglátogatni, Boldog dédanya címmel még verset is írt 1987-ben 
(Túrmezei 2007–2010, 3: 295. o.).

Népfőiskolai fotók, levelek, közlések: Csizmadia István, néhai Csiz-
madia Julika fi a, Csizmadia Katika, Matuz Marika és Matuz Jánosné 
jóvoltából. – A szerk.

Nagy Gáborné, Edit, Budapest

Rákoskeresztúron volt egy árvaház nagyon-nagyon régen, ahol há-
rom diakonissza testvér nevelte a kicsiket. Oda én igen sokszor 
elmentem, mert a nagymamám is odajárt mint Fébé-tag anyagi-er-
kölcsi támogatást nyújtani. Kisgyerekként elmentem vele, játszani a 
gyerekekkel. Mikor felcseperedtem, Piliscsabára, a nyári konferenci-
ára jártam. A reggeli áhítat egy hatalmas sátorban volt, Farkas Mária 
főnökasszony tartotta. Reggeli után pedig kivonultunk Erzsébet 
testvér vezetésével, egy nagyon aranyos éneket énekelve – „Fel, ba-
rátim, drága Jézus zászlaja alatt” – a közeli erdő különböző helye-
ire, ahol a délelőtti és délutáni foglalkozások voltak. Szerencsére 
sokszor kerülhettem az ő csoportjába. Erzsébet testvér akkor fi atal 
diakonissza volt. Benne van a mai napig a fülemben az egyenruhája 
suhogó hangja. Volt egy másik ének is: „Kis madárka, csicsergő, / 
zeng dalától az erdő. / Énekelget estelig, / Búra nem telik, / Búra, 
búra idő nem telik.” 

Erzsébet testvér nagyon jól értett a gyerekek, fi atalok nyelvén. Min-
dig azt vártam, hogy az ő csoportjába kerülhessek. Sokat játszott 
velünk. Korban is még közel volt hozzánk. Később is találkoztam 
vele sokszor – ő sem felejtett el engem, mindig emlékezett rám. A 
versei, az énekei sokat jelentenek nekem a személyes ismeretség okán 
is. A hűvösvölgyi anyaházban is meglátogattuk, ez volt az utolsó ta-
lálkozásunk. Nagyon sok áldást köszönhetek neki.

Csizmadia Katikával
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Bánszky Mihályné Andó Magdolna, Békéscsaba

A háború befejezésének évében, 1945-ben érettségiztem a békés-
csabai Lorántff y Zsuzsanna Leánygimnáziumban. Osztálytársam, 
Vágó Márta volt a lakótársam a Nemzeti Múzeum mögötti Mikszáth 
Kálmán tér közelében lévő Krúdy Gyula utcai kollégiumban, ahol 
Túrmezei Erzsébet volt a Fébé-otthon vezetője. Diakonisszák voltak 
a gondozóink. Egyikük, Lenke testvér adta a kezembe a Bibliát, ami-
kor tüdőgyulladással nagybetegen feküdtem, mert a Műegyetemen a 
kitört ablakon át a tanterembe hullott a hó 1945-ben. Drága Erzsébet 
vezető testvér segített a szűkös helyzetünkön. Szelíd, mosolygós volt. 
Emlékszem, egy alkalommal szemben a függőfolyosón beszélgettek 
Dezséry László püspök úrral. Csak szép emlékeim vannak a Fébé-
otthonról, és hálával gondolok Túrmezei Erzsébetre és a többi dia-
konissza testvérre.

Csiki Mártonné Cserhát Anikó, Budapest

Túrmezei Erzsébet testvér nénit Galgagután ismertem meg. Édes-
apám, Cserhát Sándor lelkész sokszor hívta meg vasárnap esti igehir-
detésre. Bekerültem a balassagyarmati leánygimnáziumba, kollégium-
ba. Mi, az evangélikus kollégisták vasárnap délután mentünk hozzá, 
áhítatot tartott nekünk. Az énekeket mandolinnal kísérte. Verseit 
is felolvasta nekünk, például a Fejtem a szürke ruhám… kezdetűt. 
Ezek az áldott alkalmak azt is eredményezték, hogy a kollégiumban 
is együtt hajoltunk az ige fölé. Később Budapesten találkoztunk. 
A temetésén tapasztaltam, hogy milyen sokunknak jelentett áldást 
Túrmezei Erzsébet testvér hite, közöttünk végzett szolgálata. Nagyon  
hálás szeretettel gondolok rá.

„Az énekeket mandolinnal 
kísérte” 
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Mohácsi Sarolta, Békéscsaba

1976. február 27-én születtem Békéscsabán. 15 éves voltam, amikor 
megkeresztelt Táborszky László esperes. Még csak ekkor jött el az idő, 
hogy átadjam magamat az Úr Jézusnak. A „nagy pillanat” 1992 febru-
árjában, hatvanad vasárnapján érkezett, amikor az Úr Máté 9,9 igéjével 
megszólított az istentiszteleten: „Amikor Jézus továbbment onnan, meg-
látott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: 
Kövess engem! Az felkelt és követte őt.” Ez az ige szíven talált! Ekkor 
határoztam el, hogy az Úr szolgálóleánya leszek. Nem sokat tudtam a 
diakonisszákról, de Táborszky Laci bácsi, akihez hittanra jártam, majd 
ő is konfi rmált, mesélt róluk. Sokat beszélgettünk, és az ő ajánlásával, 
illetve közbenjárásával kerültem Budapestre a Fébé-diakonisszákhoz 
1992 augusztusában. Először 1992 áprilisában találkoztam Túrmezei 
Erzsébettel egy női konferencián Piliscsabán. Madocsai Miklós lelkész 
úr vett minket a szárnyai alá. A Maros utcai lakásban kezdtük mint 
jelöltek: Jankovits Eszter (19 év) Kajárpéc, Ágnes (19 év) Salgótarján, 
Mohácsi Sarolta (16 év) Békéscsaba. Csepregi Zsuzsanna lelkésznő 
lakott velünk és vezetett minket. Kezdetben bibliaismeretet és a dia-
konissza életformát tanultuk. Eszterrel a Sarepta Budai Evangélikus 
szeretetotthonban dolgoztunk, ápoltuk az időseket és takarítottunk. 
Túrmezei Erzsébet testvér ekkor még a Karácsony Sándor utcai Sze-
retetotthonban lakott, de gyakran látogattuk egymást, hisz ő volt a 
főnökasszonyunk, lelki vezetőnk – Madocsai Miklós és Csepregi 
Zsuzsanna lelkészek mellett. Ilyenkor mesélt az életéről, a diakonissza 
szolgálatról, a levelezéséről, a fi nnországi kapcsolatairól, felolvasott 
a köteteiből. Bibliaismeretből nála vizsgáztunk. Nem volt szigorú, 
inkább segítőkész. Örült nekünk, fi ataloknak. 1993-ban egészség-
ügyi iskolába iratkoztam, ápolónőnek készültem, hogy később így 
végezhessem munkámat az egyesületen belül.

1993-ban beöltöztünk. Ennek az évnek az augusztusában lehető-
ségünk adódott, hogy Németországban, Heiligengrabéban az ottani 
anyaházban ismerkedjünk a diakonisszaélettel, csiszoljuk németnyelv-
tudásunkat és ápoljuk a testvéri kapcsolatot. Eszter a konyhán kapott 
munkát, jómagam értelmi fogyatékos kamaszokkal foglalkoztam. Mikor 
visszaérkeztünk, buzgón vetettük bele magunkat a tanulásba, munkába.

Mohácsi Sarolta és 
Jankovits Eszter
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Jártuk az országot is, toborozva jelölteket, de jelentkezők hiányában 
és a csekély érdeklődés miatt nekem kezdett „meginogni” az elhi-
vatottságomba vetett hitem. Valahogy a Fébé nem tudott már úgy 
„feltámadni”, ahogyan én azt elképzeltem. A testvérek is idősek voltak 

már, én úgy éreztem, nemigen lesz jövő. Két évet töltöt-
tem a diakonisszák között, sok testvért megismertem, de 
végül mégis elveszítettem azt, amire vágytam. Madocsai 
Miklós lelkészhez fordultam tanácsért, elbeszélgettünk, 
ő próbált vigaszt nyújtani és útmutatást adni. Neki is 
sokat köszönhetek.

Végül mégis úgy döntöttem, hogy elhagyom a Fébét. 
Nehéz döntés volt, és lelkileg teljesen felkavart. Túrme-
zei Erzsébetet és a többi testvért a szívembe zártam, és 
mindig szeretettel gondolok vissza rájuk. Rengeteget 
tanultam tőlük: a szív és a szeretet hatalmáról, az alá-
zatról, a szolgálatról, az odaadásról. Erzsébet testvér 
élete, ahogyan megismertem, példa lett előttem. Sosem 
felejtem őket, még ha az én utamnak a Fébé nem is a 
célja, csak egy állomása volt.

Kiss Zsóka, Budapest

1979-től leveleztem Túrmezei Erzsébettel. A ’70-es évek végén az 
egyik barátnőm a Bocskai utcában lakott. Az egyik villanypóznán 
láttunk egy hirdetést, hogy Túrmezei Erzsébet megérkezett külföldi 
útjáról, és beszámolót tart az evangélikus templomban. Katolikusok 
vagyunk, de mindketten jól ismerjük és nagyon szeretjük a verseit. 
Irodalom és töltekezés a számunkra. Eldöntöttük, hogy elmegyünk 
meghallgatni. Egy családias, hangulatos szeretetvendégségre érkez-
tünk, ahol, bár nem „odavalósiak” voltunk, a lelkész úr és mindenki 
szeretettel fogadott. Nekem akkor már volt egy gépelt könyvem 
Túrmezei Erzsébettől. Az előadás végén odamentem dedikáltatni 
a gépírásos verseskötetet. Nagyon kedves volt, megadta a címét is, 
hogy a későbbiekben is tarthassuk a kapcsolatot levélben, telefonon. 
Így is lett: a fi am esküvője előtt az örömhírt megosztottam vele. Erre 

A Maros utcai otthonban
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ő válaszolt, és éveken át leveleztünk. A barátnőm Tamásiban szü-
letett, Erzsébet testvér szülővárosában. Ő volt is nála, Katona atya 
csoportja szervezett is egy kirándulást Túrmezei Erzsébethez Csö-
mörre. Mi, katolikusok nagyon szeretjük és tiszteljük őt. Jómagam 
harmincöt éven át csináltam templomi dekorációt, és rengeteg versét 
használtam fel a templomi plakátokon! A vitrinekben ott vannak a 
versei. Gyakorló katolikusként elmondhatom: számtalanszor idézik 
őt katolikus papjaink a szószékről. Minden verseskönyve megvan 
Túrmezei Erzsébetnek. Személyisége, lelkülete, hitének sugárzása 
fogott meg. Amit nem lehet megmagyarázni: egymás szemébe né-
zünk, és tudjuk, hogy egy hullámhosszon vagyunk. Hálás vagyok, 
hogy ismerhettem őt és személyes kapcsolatban lehettem Erzsébet 
testvérrel.

Az alábbi levél Édesanyám temetése napján érkezett postán Er-
zsébet testvértől.

Kedves Zsókám!
Mint aki kerek 25 éve élte át ugyanezt a búcsúvételt a „niklai leány”-
tól, együttérző szívvel osztozom gyászodban azzal az igével, amelyik 
korábban elköltözött Édesapám halála óta lett számomra nagyon 
drága: 1Th essz 4,13–18!

Hiszem, Ti sem bánkódtok úgy, mint akiknek nincsen remény-
ségük, hiszen azt közlitek drága Édesanyáddal kapcsolatban, hogy 
„célját elérte”, „az Úr Jézushoz költözött”! Milyen vigasztaló, csodá-
latos bizonyosság ez!

Ennek a hitnek a vigasztalását kívánom kedves mindnyájatoknak 
szeretettel. 28-án vidéki szolgálati úton leszek, ahova holnap indulok. 
Onnét gondolok majd imádságomban Rátok.

(…)
Ismételten vigasztalást és a közelgő szent ünnepekre is sok áldást 

kívánva, meleg, együttérző szeretettel köszönt testvéred:
Túrmezei Erzsébet

1977. március 25-én

1952. június 14-e, 
Balassagyarmat, az utolsó 
együttlét emléke. Erzsébet, 
Sándor és János az édesanyjuk-
kal (elhunyt július 10-én)
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Csobay Zoltánné, Irénke, Budapest 

Tamásiban születtem, ott a mai napig ápolják Erzsébet testvér emlékét. 
Először csak a verseit olvastam, majd a (katolikus) közösségünkkel az atya 
elvitt hozzá. 1974–75 körül volt ez. Csömörön látogattuk meg. A Bocskai 
úti evangélikus templomban is meghallgattuk a szeretetvendégségben. 
Nagy élmény volt, hogy arról is beszélgettünk: mindketten tamási szü-
letésűek vagyunk. Hiteles személyiségnek ismertem meg, végtelenül 
szimpatikus volt. Istennek átadott élete volt, és ez sugárzott belőle.

Végül két fi gyelemre méltó levél a szerkesztő postájából

Tisztelt Kőháti Dorottya!
Örömmel kerestük elő Túrmezei Erzsébethez fűződő közös családi 
emlékeinket. Szüleink, dr. h. c. Veöreös Imre (1914–1999) és Veöreös 
Imréné (1914–2003) lelkészek szolgálata a ’30-as évektől kapcsolódott 
az övéhez: édesapánk győri diakonissza anyaházi lelkészsége idején; 
szüleink gyenesdiási népfőiskola-vezetésekor; soproni, pesthidegkúti, 
kecskeméti, kőbányai gyülekezeti alkalmakon.3

Édesapánk kőbányai lelkészi szolgálatáról szóló könyvében – Levél 
Kőbányára az evangélikus gyülekezetnek címűben – olvasható ez a né-
hány sor, az 1975–76. esztendő egyik alkalmáról a 49. oldalon: „A leg-
utóbbi szeretetvendégségünkön pedig Túrmezei Erzsébet gyűjtötte 
három csokorba legújabb verseit, és tette kísérő, összekötő szavaival 
is az élő Krisztus-hit egyszerű, de nagyon mély megnyilvánulásává.”

Isten áldását kívánva, szeretetteljes tisztelettel:
Veöreös Ildikó, Enikő, Hajnalka

Budapest, 2012. február 25.

Kedves Dorottya!
Túrmezei Erzsébetet személyesen nem ismertem, de szeretném Önnek 
megírni, hogy mi a mai napon a nyugdíjasok körében Rá fogunk em-

 3 Veöreös Imre Túrmezei Erzsébet költészete című írása kötetünk 267–269. ol-
dalán olvasható. – A szerk.

Levél Veöreös Imre lelkésznek 
1998 tavaszán
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lékezni, verseket szavalunk, olvasunk, amelyeket ő írt, illetve fordított. 
Csak azért írom ezt, hogy lássák, hogy mi, erdélyi reformátusok is 
mennyire szeretjük és tiszteljük Túrmezei Erzsébetet és az ő költészetét.

Ha van elektronikus formában részletesebb életrajz Túrmezei Er-
zsébetről, akkor kérném azt elküldeni. Ugyanis mivel már öt-hat verset 
kívülről tudok, szeretnék egy kis önálló műsort összeállítani, amivel 
gyülekezetekbe, nőszövetségekbe elmennék szavalóesteket tartani, és 
akkor bevezetőben szeretnék többet is szólni az életéről, szolgálatáról.

Egyelőre csak a saját emlékeimet tudom leírni Túrmezei Erzsébettel 
kapcsolatosan. Én nagyon korán hallottam róla, hisz édesanyám anya-
országi lévén, Nyíregyházán élt 34 éves koráig, úgy jött ide édesapám-
hoz férjhez hétévi várakozás után. Ő a Szikszai Béni-féle ébredéskor, 
az alcsúti áldott konferenciákon tért meg nagyon komolyan Istenhez. 
Gyerekkorom vakációit nagyszüleimnél töltöttem Nyíregyházán, ahol 
nagyon jó barátnője volt egy Aranka néni, aki evangélikus volt, nos, 
ő mesélt sokat róla, úgy gondolom, hogy személyesen is jól ismerte 
Túrmezei Erzsébetet. Mivel kisgyermekkoromtól szeretek verseket 
tanulni, szavalni, Isten erre nekem valamelyes tehetséget is adott, így 
tanulgattam Túrmezei-verseket is, például a Csak alagút vagy az Isten 
műhelyében címűt. Hogy ne felejtsem el, akkoriban a legtöbb verse gépelt 
formában jutott el hozzánk, áldott emlékű nagynéném, Csengeri Gizella 
küldözgette szüleimnek levélben, és a Vetés és aratás című evangéliumi 
lapban olvastuk őket (akkoriban az jutott el hozzánk. Az utóbbi években 
nagypéntekre tanultam meg az Aki helyett a Krisztus vérezett és a Meddig 
című verseket, karácsonyra a Kis karácsonyfagyertya című versét, édes-
anyám temetésére kaptam a németből fordított Mi, keresztyének soha 
nem látjuk egymást utoljára című gyönyörű versét. Megvan az Emberré 
lettél, hogy emberré legyek kötete, azt is szoktam olvasgatni, s tervbe 
vettem, hogy még legalább három-négy versét megtanulom kívülről, 
nekem ugyanis szent meggyőződésem, hogy verset nem lehet olvasni 
igazán, csak szavalni, úgy lehet belé életet, szenvedélyt, átélést vinni…

Tisztelettel és szeretettel:
Lőrincz István

református lelkipásztor, Marosvásárhely
2012. február 8.

A Karácsony Sándor 
utcai otthon kertjében
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Veperdi Zoltán, a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület 
lelkésze, Budapest

Túrmezei Erzsébet – egy név. Sokaknak azonban – azon túl, hogy 
valóban egy szép hangzású, dallamos magyar név – talán nem mond 
különösebbet. Nekünk viszont igen sokat jelent, hogy Túrmezei Er-
zsébet magyar evangélikus, diakonissza és költő volt.

Én magam – sajnos – személyesen nem ismertem őt. Neki azonban 
mégis gondja volt rám. Két alkalommal is kaptam levelet tőle. S mivel 
ez a szerény írás végső soron őrá való emlékezés szeretne lenni, hadd 
idézzem most mindkettőt!

Az első írása 1991. május 22-én kelt, amelyet diakónus lelkésszé 
avatásomra küldött. Ebben így ír: „Kedves Diakónus Lelkész Testvé-
rünk! Fil 4,13 versével és Fr. v. Bodelschwinghnek ezekkel a soraival 
köszönti a Fébé-testvérek és saját nevében, s kíván sok áldást, erőt, 
kegyelmet a szolgálat útján szeretettel: Túrmezei Erzsébet testvére.” 
(A képeslap hátoldalán Bodelschwingh gondolata olvasható: „Krisz-
tus nem mögöttünk áll, mint a múltunk, hanem előttünk, mint a mi 
reménységünk.”)

A másodikat akkor kaptam, amikor beiktattak a rákospalotai gyü-
lekezet helyettes lelkészi szolgálatába. Az 1994. december 1-jén kelt 
írás így szól: „»Boldogok mindazok, akik őt szolgálják.« (Ézs 30,18) Ked-
ves Lelkész testvérem! Fébé-jubileumi istentiszteletünk lehetetlenné 
teszi a személyes jelenlétet a beiktatás alkalmán, de imádságommal 
ott leszek, s a fenti igével kívánok boldog szolgálatot a rákospalotai 
gyülekezetben. Ragyogja be az indulást ádventi fény! Szerető köszön-
téssel: Túrmezei Erzsébet testvére.”

Csak Krisztus szeretete lehet az, amely az ismeretlen diakónus 
lelkészt testvérnek nevezi, s az ismeretlen szolgatársnak áldást kíván. 
Túrmezei Erzsébet diakonissza költőnő úgy élt hát a Fébé Evangé-
likus Diakonisszaegyesületben és evangélikus egyházunkban, hogy 
átsugárzott rajta Krisztus szeretete. S most, amikor az emlékezés 
során Istennek adunk hálát életéért és szolgálatáért, arra kérjük a 
Teremtőt, hogy adjon ma is sok ilyen elkötelezett, szeretetben járó 
testvért egyházunknak és hazánknak.

Herzog Csaba (balra) és 
Veperdi Zoldán Fébé-lelkészek
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A HOLNAP FELÉ NÉZEK”

Írások, dokumentumok, képek 
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Amint ennek az emlékkötetnek a felépítése is mutatja, Túrmezei Er-
zsébet – egyszerű és szerény életvitele ellenére – rendkívül sokoldalú, 
lelki és szellemi kincsekben páratlanul gazdag életet élt. A szerkesztői 
anyaggyűjtés során írások, dokumentumok, fotók olyan mennyiségé-
nek jutottunk birtokába, hogy a szerkesztés legelső fázisában szinte 
lehetetlennek tűnt a beérkező anyag kategorizálása, szortírozása, 
egy emlékkötet feszes struktúrájába való rendszerezése. A munka 
előrehaladtával egyre élesebben körvonalazódott a kötet Erzsébet 
testvér gazdag életét leginkább visszatükröző felépítése, ám így is 
sok esetben kényszerült a szerkesztő egyes anyagok kényszerű sze-
lektálására.

Ebben a fejezetben azokat az írásokat, dokumentumokat, képi 
anyagokat igyekeztünk csokorba gyűjteni, amelyek bár sok szempont-
ból köthetők az emlékkötet egyes fejezeteinek témájához, de nem 
annyira közvetlenül, vagy valamilyen egyedi vonást, különlegességet, 
kuriózumot tartalmaznak Túrmezei Erzsébet életének hangsúlyos 
vetületei kapcsán. Előfordul, hogy egyszerűen csak az adott írás jel-
lege, esetleg szerzőjének egyéni látásmódja villant fel valami fonto-
sat az életmű nyílt és rejtett kincseiből, események hátterét világítja 
meg, vagy a tartalmas életút egyes mérföldköveit láttatja kicsit más 
szemmel.
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Túrmezei Erzsébet élete vége felé világi elismerésekben is részesült, 
városai közül három is díszpolgárává avatta (ezek közül az egyik posz-
tumusz címet adományozott neki). A világi kitüntetéseinek ünnepi 
eseményeiről szóló tudósítások, híradások, képek és dokumentumok 
ebben a fejezetben kaptak helyet. De példaként említhetők a költészete 
kapcsán íródott és élőszóban elhangzott előadások, családja történe-
tének „gyökerei”, egyházunk tervezett énekeskönyvének témájában 
folytatott levelezése vagy egy kortárs magyar költő vallomása arról, 
hogyan lett poéta Belák Bözsike, a tamási kislány hatására. 2012-ben, 
az internet korában Túrmezei Erzsébet művei a világhálón is meg-
találhatók, méghozzá egészen meglepő helyeken is… Nem csupán a 
fejezetek illusztrációiból kimaradt családi és egyéb jellegzetes fotókat 
igyekeztünk összegyűjteni, hanem családjának, tanulmányainak és 
szolgálatának – ma már kordokumentumnak számító – hivatalos 
iratait is közreadjuk. A temetésén elhangzott igehirdetés és az életére 
visszatekintő, szolgálatát méltató nekrológok is ebben a gyűjtemény-
ben kaptak helyet.
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Írások

Korenika – gyökerek*

Gyermekkoromban délutánonként a kötelező pihenés alatt a sezlonon 
nagyapámhoz (Baán László, 1888–1978) bújva a meséit hallgattam. A 
régmúlt időkről érdekes, ám hihetetlen történetek kerekedtek. Később 
Erzsébet nénémet (Túrmezei Erzsébet, 1912–2000) faggattam, hol 
az igazság és a mese határa. „Te még fi atal vagy, járj utána” – biztatott, 
s én tapogatózva indultam el a családtörténet útvesztőjében, hogy 
szembesüljek az igazsággal. Látnom kellett a helyszíneket is, nem 
csak a megsárgult papírokat.

A történet Zágrábnál, a Száva jobb partján elterülő Turopoljén, 
Túrmezőn kezdődött. A Korenika család egyike volt azoknak a 
turopoljei kisnemeseknek, akiket a tatárokkal szemben tanúsított 
bátorságuk miatt ifj abb Béla király 1225-ben a nemesi rangra emeléssel 
felmentett a zágrábi vár és a királyi vármegye szolgálata alól.

Hogy Korenika horvát volt-e, s neve később alakult Kronekkeré, 
avagy Kronekkerként, s mint hospes a tatárjárás után került-e Túr-
mezőre, és vált Korenikává, szinte kideríthetetlen. Tény, a turopoljei 
kisnemesek kiváltságát IV. Béla 1255-ben megerősítette, s Korenika/
Kronekker is köztük volt.

Családmesénk szerint a harcokkal teli 16. század s a török késztette 
Túrmező elhagyására Korenika Miklós őseit, akik 1754–55-ben a 

 * A korenika szó horvátul gyökeret jelent.

Baán Bea
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nemességvizsgálat alkalmával Sopronban Túrómező grófj ának ne-
mesi bizonyságlevelével igazolták, hogy elődeik Túrmezőn laktak, 
ott nemesi előjogokat élveztek, s családjuk még ekkor is birtokolja a 
nekik adományozott falut. 1793-ban Somogy vármegyében igazolták 
a nemességüket Korenika néven, ám az anyakönyvekbe Kronekker 
került bejegyzésre.

Valószínű, hogy a Th ulmon családba való beházasodással érkeztek 
Somogyba. Korenika János Th ulmon Júliát vette feleségül, s unokájuk, 
Sándor (Korenika Miklós apja) szintén Th ulmon lányt választott, 
Annát, akivel először Vrácsikon, Noszlopyék szomszédságában éltek, 
majd pedig Berzsenyivel hasonló időben Niklára költöztek.

Korenika Sándorról unokaöccse, Noszlopy Tivadar írja: „Berzsenyi 
Dániel hét évet töltött Sopronban, azonban többször lejött Niklára. 
(…) Itthon aztán körülnézett a gazdaságban is, melynek vezetését 
rokonára, thúrmezei Korenika Sándor földbirtokosra bízta, s egyéb 
dolgaiban is ő intézkedett.” Berzsenyi Dániel és Korenika Sándor 
apósa unokatestvérek voltak.

Korenika Miklós 1829. szeptember 13-án az összetartó rokonság 
meleg fészkébe született. Hatással volt rá a tisztelettel övezett Berzsenyi, 
a Noszlopy fi úk és a Napóleon elleni nemesi felkelés megszépített törté-
nete, amelynek apja részese volt. Talán ez utóbbi indította arra 1848-ban, 
hogy éppoly fi atalon, mint apja, ő is harcba induljon. Abban a közegben, 
amelyben élt, a szűkebb-tágabb család férfi tagjai fegyverrel vagy fegyver 
nélkül, de részt vállaltak a forradalomból és a szabadságharcból.

Korenika Sándor és Th ulmon Anna tíz gyereke közül hetedik volt 
Miklós, akit testvéreivel együtt Kronekkernek anyakönyveztek. Az 
apa 94 évet élt, megélte 1848–49-et, 1886-ban Niklán halt meg. A 
legkisebb gyerek, Katalin (1838) 1860-ban a nála húsz évvel idősebb 
Noszlopy Pálnak, a kivégzett Gáspár bátyjának a felesége lett.

Az 1850-es években Miklós lassan átvette a gazdaságot apjától. 
Olyannyira komolyan vette a feladatát, hogy még a Vasárnapi Újságba 
is írt. „Az istállóban levő barmok megóvására” javasolt orvosszert.

Ez idő tájt nősült meg, azonban házassága rövid életű volt. Felesége, 
Kiss Etel 1854-ben két héttel a lányuk születése után gyermekükkel 
együtt „gyengeségben” meghalt.

08 Irasok-kepek-dokumentumok.indd   349 2012.09.11.   16:20:26



350

Talán apai nógatásra vitt tizenkét év múlva asszonyt a házba, az 
1843. szeptember 9-én született boglári Körmendy Mária Aloyziát. 
A vőlegény házassági tanúja az unokatestvér Berzsenyi László volt, a 
menyasszonyé pedig unokatestvérének, Bárány Jankának a férje, Baán 
Gáspár. (Hogyan is sejthették volna akkor, hogy a majdani gyereke-
ik – dédszüleim – egymásba szeretnek, s másod-unokatestvérként 
összeházasodnak?)

Miklósnak tizenkét gyermeke született, az első gyermekével együtt 
tizenhárom. Ám nem a család szaporodott, hanem a niklai temetőben 
a Berzsenyi-obeliszk körül a gyermeksírok. Végül három lány élte meg 
a felnőttkort, Amália (1864), Anna (1875) és Ida (1877).

Amália dédanyám hat gyerekkel – a legkisebb néhány hónapos 
volt – maradt özvegyen. Miklósék vették pártfogásukba a nagyobbacs-
ka unokákat, két eladó lányuk Amália lányai körül foglalatoskodott, 
az egyetlen fi út – nagyapámat – azonban Miklós papa nem engedte 
el maga mellől.

Délutánonként a ház mögött a méhesben ültek le beszélgetni. Mik-
lós papa pipára gyújtott, mélyeket szívott, aztán cinkosan rákacsintott 
az unokájára. Titkos összeesküvés részei voltak ők ketten. A hátsó 
kaptárból előkerült Miklós papa honvéd egyenruhája. Kiakasztotta 
a fára, leült vele szemben, s mesélt a harcokról az unokájának. Nagy-
apám itta a szavakat, ahogyan én is ittam hetven évvel később, amikor 
ő mesélte nekem. Ma is előttem van, ahogy megkérdeztem tőle: „És 
mondd, milyen volt az egyenruha?” Elképzeltem magamban a színe-
ket, úgy, ahogy a könyvekben láttam. „Milyen színű volt?” – türelmet-
lenkedtem. Emlékszem, ahogy a nagyapám elbizonytalanodott. Nem 
tudta, jó-e, ha megmondja az igazat. Mély lélegzetet vett. „Milyen volt, 
milyen volt, hát olyan volt, mint a szita. Nem volt annak már egyetlen 
ép része se. Milyen is lehetett volna ötven évvel a szabadságharc után? 
Fakó volt, és csupa lyuk. Megették a molyok.” Nagyapám nagyanyja 
úgy tudta, utasítására már rég kidobták az egyenruhát. Gyakorlatias 
asszony volt, nem merengett a múlton. Ami elmúlt – elmúlt. Miklós 
papa az emlékeinek és az emlékeivel élt. Minden délutánját úgymond 
a méheivel töltötte. A kaptár titkát csak az egy szem fi ú unoka tudta.

1896-ban férjhez ment a középső lány, Anna. Belák János tolna-
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tamási kereskedő, a nagyszokolyi evangélikus lelkész fi a vette el. A fi -
atalok Tamásiba költöztek, hét gyerekük közül három élte meg a 
felnőttkort. A kicsik nagyapjukkal, Miklóssal egy sírban nyugszanak 
Tamásiban. A gyerekek apjuk vallását s Belák nagypapa hivatását 
követték, evangélikus lelkészek lettek, a költői tehetséggel megáldott 
kisleány pedig diakonissza. Korenika nagyapjuk 
iránti tiszteletből felnőtt korukban a nagypapa 
előnevét választották vezetéknévül, így lett mind-
háromból Túrmezei.

Miklós legkisebb lánya esküvőjén, 1901-ben ké-
szült az egyetlen ismert fénykép a családról. Ida 
házassága gyermektelen volt. Hogy ne maradjanak 
magukra Niklán az öregek, a törékeny, halk szavú 
Anna elhívta őket Tamásiba.

Miklós ’48-as ténykedése kideríthetetlen. Nem 
volt semmi rangja, egyszerűen és számára ma-
gától értetődően elment honvédnek. Vagyonuk 
a szépen hangzó thúrmezei előnéven kívül nem 
igazán volt. Az a föld, amelyen ők és a hozzájuk 
hasonló nemesek gazdálkodtak, a nagy létszámú 
család eltartására is alig volt elég. Miklós is és apja, 
Sándor is aratáskor az első sorban vágta a rendet. 
Talán illúzióromboló, hogy nem volt kapitány, de 
még csak hadnagy sem. Egyszerű ember volt, aki 
szerette a hazáját. A sírján elhelyezett virág szóljon 
valamennyi hétköznapi, egyszerű embernek, akik 
tettei nélkül a világ nem haladna előre.
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Balassagyarmat város legújabb díszpolgára: 
Túrmezei Erzsébet*

Diakonissza nővér, költő, műfordító (1912–2000)

Javaslat 1996-ban Balassagyarmat Város Díszpolgára cím adományo-
zására: „A fenti cím adományozására javasoljuk Túrmezei Erzsébet 
diakonissza nővért, a Fébé Diakonisszaegyesület főnöknőjét, az evan-
gélikus egyházban szolgálatot végző költőt és műfordítót, aki 25 éves 
balassagyarmati működése idején 1951-től 1975-ig jelentősen hoz-
zájárult a város szellemi életének emeléséhez. Szolgálata egybeesett 
dr. Szabó József püspök úrnak városunkban történő működésével. 
Kettőjük magas színvonalú egyházi, hitéleti szolgálata mellett dr. 
Szabó József Madách-kutatásai, ez ügyben szinte az egész világot 
behálózó kapcsolatrendszere és Túrmezei Erzsébetnek külföldön is 
elismert egyházszolgálati, költői és műfordítói tevékenysége a balas-
sagyarmati evangélikus lelkészséget egy nemzetközileg is elismert 
szellemi központtá tették.”

Túrmezei Erzsébet 1912-ben született Tamásiban, 1930-ban érett-
ségizett Sopronban, Budapesten szerzett magyar–német szakos ta-
nári oklevelet. Már egyetemi éveinek végén elhívatást érzett egyházi 

 * Kovalcsik András (1931–2007) tudósítása Balassagyarmat város legújabb dísz-
polgára: Túrmezei Erzsébet címmel a Békesség című újság 1996. decemberi számának 
10. oldalán jelent meg. A szerző bővebb változatban az általa szerkesztett Arcok 
Balassagyarmat múltjából című kötetben (Balassagyarmat, 2001) is publikálta 
írását. Mivel a két szöveg nagyrészt azonos, ezért az írásokat egybeszerkesztett 
és rövidített változatban özv. Kovalcsik Andrásné engedélyével közöljük.

Kovalcsik András
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szolgálatra. Diakonissza lett, majd az egyház által működtetett leány-
népfőiskolai nevelő. Az evangélikus egyházi könyvkiadásban, naptárak 
szerkesztésében, gyermekújságok és egyéb egyházi irodalmi kiadvá-
nyok szerkesztésében mind tevékenyebben vett részt. Már tizenhét 
évi szolgálat volt mögötte, amikor 1951-ben az egyházi rendeket, 
így a diakonisszaegyesületeket is feloszlatták, az egyházi iskolákat 
megszüntették. Miután lehetetlenné tették a fővárosi működését, 
Balassagyarmatra került, ahol az evangélikus szeretetház munkájában 
vállalt szerepet, de más egyházi szolgálatokat is végzett. Azokban a 
nehéz időkben, a Rákosi-korszakban, amikor el kellett hagynia nagy 
elhivatottsággal és kedvvel végzett munkáját, akkor is írta mind a 
maga, mind a mások megerősítésére a mélységes hitet és a krisztusi 
gondviselésben való bizakodást árasztó, sokszor kéziratban terjesztett 
verseit.

(…)
Túrmezei Erzsébet versei Anna-Maija Raittila neves fi nn költőnő 

fordításában fi nn nyelven Hyvää huomenta, armo (Jó reggelt, kegye-
lem) címmel két kiadásban, Farkas András illusztrációival kerültek 
a testvérnép, a fi nnek könyvespolcaira 1974-ben és 1976-ban, majd 
egy újabb válogatás 1988-ban Lefelé növünk címmel.

Az előző kötetről az Evangélikus Élet 1973. augusztus 5-i számában 
olvashatunk ismertetést. A cikkíró a két testvérnép közötti kapcso-
latban az egyházi irodalmunknak egyik legjelentősebb tanújaként 
említi ezt a verseskötetet. Nagyra értékeli azt a munkát, amit a for-
dító, Anna-Maija Raittila a két nép irodalmának megismertetésében 
végzett. Váczi Mihálytól és a kortárs költőktől egy egész antológiára 
valót fordított fi nnre.

A kötet előszavában a fordító megemlíti, hogy Túrmezei Erzsébet 
Balassagyarmaton él, Balassi Bálint, Madách Imre és Mikszáth Kál-
mán városában. A neves fi nn költőnő, aki a magyar–fi nn irodalmi 
kapcsolatok lelkes ápolója volt, jól ismerte Balassagyarmatot. Több-
ször megfordult itt Túrmezei Erzsébet és Farkas András vendégeként. 
Ezek a kapcsolatok és főleg Farkas András illusztrációinak megis-
merése eredményezték, hogy Anna-Maija elkezdte Madách Imre Az 
ember tragédiája című drámájának a második fi nn nyelvű fordítását is.
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Túrmezei Erzsébet több alkalommal kapott meghívást fi nnországi 
egyházi szolgálatra, de közvetlen kapcsolatot épített ki németországi 
egyházi körökkel is. Ott is többször szerepelt konferenciákon, ren-
dezvényeken a diakonissza testvérszervezetek meghívására.

(…)
A huszonöt év alatt Túrmezei Erzsébet összeforrt a város lakóival, 

irodalmi hagyományaival. A nagy szeretetnek és elismerésnek, ami 
őt körülvette, sok szép megnyilvánulását láthattuk, amikor időnként 
egy-egy alkalomra visszatért a városba. 1990 novemberében a Honis-
mereti Kör vendége volt, zsúfolásig megtelt tisztelőivel a Csillagház.

Költészetének elismertsége, népszerűsége, egyetemessége meg-
mutatkozik abban is, hogy gyakran idézik verseit katolikus egyházi 
rendezvényeken is. Ennek szép példája volt, hogy 1996. augusztus 4-én 
a Kossuth rádió vasárnapi szentmise-közvetítésében Vigyázó Miklós 
(volt szügyi katolikus plébános) szentbeszédének alapgondolataként 
Túrmezei Erzsébet egyik versét olvasta fel, megemlítve azt is, hogy ő 
Balassagyarmaton mindenkinek „Erzsébet testvér” volt.

Buzgó munkatársa volt dr. Szabó József püspök úrnak, nemcsak 
egyházi szolgálatban és irodai segítségként, de „Madách-ügyben” is 
lelkes segítője, többek között a külföldi kapcsolatok ápolásában. 

(…)
1975-ben visszaköltözött Budapestre. Tagja lett az új evangélikus 

énekeskönyvet szerkesztő bizottságnak, amelyben több mint száz 
ének szövegét írta meg. Vezető egyénisége a magyar diakonissza-
egyesületnek, sokat küzdött a működési feltételek megteremtésé-
ért, az egyesület újraszervezéséért, s az újraalakuláskor főnöknőnek 
választották. Egy gyarmati ismerősnek írott levelében olvashattuk, 
hogy (bár betegeskedve) 84 évesen is rendszeresen dolgozott. Végezte 
egyházi szolgálatait, rendezte irodalmi munkásságát, újabb köteteket 
állított össze verseiből, színdarabjaiból, és elkészült németre fordított 
verseinek újabb kiadása.

,,Túrmezei Erzsébet példaértékű emberi, erkölcsi magatartásával, 
költői, műfordítói munkásságával, szociális érzékenységével – az itt 
töltött huszonöt éve alatt, és azt követően is – jelentősen hozzájárult 
Balassagyarmat erkölcsi és szellemi arculatának formálásához, vala-
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mint hazai és határokon túli hírnevének megalapozásához” – olvas-
ható a díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevélen, amelyet egy 
október 23-ai emlékünnepély keretében Juhász Péter polgármester 
nyújtott át az 1990-ben újra megalakult Fébé Evangélikus Diakonisz-
szaegyesület főnökasszonyának a művelődési központban. A város 
vezetőinek visszaigazolást nyert ez a döntése, amikor a közönség 
nagy számban jelent meg, és szeretettel köszöntötte a kitüntetettet, 
aki idős korában is lenyűgöző erőt sugárzóan olvasta fel városunkhoz 
kötődő három versét.

„Az ünnepi alkalmon a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 
zsúfolásig megtelt termében, ahol az ifj úság megható pantomimjátéká-
ban átéltük 1956 eseményeit – ott voltak a régi barátok, az egyházak 
vezetői, tagjai és a diakonisszák közösségének képviselői is. Túrmezei 
Erzsébet testvér három Balassagyarmaton született versének felolva-
sásával köszönte meg a kitüntetést.” (Evangélikus Élet, 1996. dec. 1.)

Nem egészen négy év adatott még Túrmezei Erzsébet számára a 
földi létben. Súlyos betegség után 88 éves korában halt meg, ahogy a 
gyászjelentésen olvashatjuk: „…hazaérkezett menyei otthonába (…) 
A feltámadás reménységében adunk Istennek hálát szolgáló életéért, 
hitet sugárzó és ébresztő költői hagyatékáért…”
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Túrmezei Erzsébet posztumusz 
csömöri díszpolgár*

Túrmezei Erzsébet evangélikus diakonissza és költő díszpolgári cím 
posztumusz kitüntetésben részesült kiemelkedő irodalmi munkás-
sága, áldozatkész közösségi tevékenysége elismeréséül, a település jó 
hírének öregbítéséért. Egész életét az egyház szolgálatának szentel-
te, s amikor ebben az országos politika megakadályozta, a Csömö-
rön élő Gubek Máriánál, egykori tanítványánál talált menedéket. 
A végakarata szerint a csömöri temetőben örök nyugalomra helyezett 
Túrmezei Erzsébet költő, műfordító, diakonissza országosan ismert 
személyisége a hazai vallási irodalomnak és kiemelkedő alakja az 
evangélikus egyház 20. századi történetének. Túrmezei Erzsébet 
díszpolgári kitüntetését Gubek Mária, a helyi evangélikus gyülekezet 
felügyelője, Túrmezei Sándor, a költőnő unokatestvére és Madocsai 
Miklós lelkész – a Fébé Diakonisszaegyesület képviseletében – vette 
át. Az ünnepi megemlékezésen az evangélikus egyház képviseletében 
részt vett és koszorút helyezett el Mekis Ádám észak-pest megyei 
esperes és Johann Gyula csömöri lelkész is.

 1 Megjelent a Csömöri Civil egyesület hírdaójában, a Csömöri Hírekben. http://
www.csomor.hu/.
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Bábáskodva egy, a fi nn–magyar kapcsolatot 
jelentősen építő esemény születésénél*

Az 1938–39. évi tanulmányi év idején voltam ösztöndíjas hallgató 
a Helsinki Egyetem Hittudományi Karán. Az ott töltött idő és az 
azalatt végzett munka itthoni szolgálatom, egész életpályám számára 
meghatározó volt. Előbb az éppen induló magyarországi népfőis-
kolai munkában vehettem részt, majd az egész országra kiterjedő, 
evangélikus gyülekezeteket ébresztő evangélizáló szolgálat sodrába 
kerültem. Mindkét munkaágban nagyszerűen tudtam kamatoztatni 
Finnországban szerzett ismereteimet és tapasztalataimat. Ezek nagy 
részét – az egyetem mellett – a népfőiskolákon és a nép között eleve-
nen ható lelki ébredési mozgalmakban szereztem.

A gyülekezeti evangélizációkban – egy-egy helyen rendszerint nyolc 
napon keresztül folyó igehirdetés-sorozatban – nagyon jó segítségünk 
volt diakonissza költőnk, Túrmezei Erzsébet, akinek versei sok szív-
hez vitték közel az evangéliumot. Az a gondolat érett bennem, hogy 
az ő verseinek jó fogadtatása és visszhangja lenne Finnországban is. 
Fordítóul előbb egy általam is jól ismert fi atal költőre, mindmáig 
nagyon termékeny és megbecsült tollforgatóra gondoltam, aki előtt 

 1 Megjelent: Vallomások Finnországról. A Kalevala Baráti Kör ünnepi kiadványa 
Finnország függetlenségének 70. évfordulójára. Kalevala Baráti Kör, Budapest, 1987. 
44–47. o.

Csepregi Béla 
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felvetettem a tervet, és elküldtem néhány vers nyersfordítását. Sokáig 
nem kaptam választ, az ügy iránt nem nagy lelkesedést tapasztaltam.

Ekkor gondoltam Anna-Maija Raittilára, akivel ugyan személyesen 
nem találkoztam, de első kötetei már több kiadásban megjelentek, s 
verseit lapokban gyakran olvashattam. Így ő lett a második jelölt, akit 
kiszemeltem. A kapcsolat felvételét ugyan nehezítette, hogy címét nem 
tudtam, sőt arról is volt valami sejtésem, hogy közben férjhez ment, 
ami névváltoztatással is járhatott. Egy támpontom volt csak, éspedig 
az az értesülés, hogy Anna-Maija Raittilának rendszeres kapcsolata 
van egy diákotthonnal. Így az otthon igazgatójának írtam, kérve, 
hogy a mellékelt levelet juttassa el neki. Megint hosszú hónapok teltek 
válasz nélkül, és úgy látszott, az én rögeszmém csak nem bizonyul 
megvalósíthatónak: a magyar verseknek nem sikerül fi nn tolmácsot 
szereznem.

Mégis megmaradt a régi közmondás igazsága: ami késik, nem múlik. 
A levélhordó végül is levelet hozott Finnországból Sárszentlőrincre, a 
félreeső kis faluba, s benne magyarázatot a válasz késésére. Említett 
levelem rendben megérkezett a helsinki diákotthonba, az igazgató 
késedelem nélkül rábízta egy diákra, hogy juttassa el Anna-Maijához. 
De ősz vége lévén, az átmeneti kabátok téli kabátra cserélésének az 
ideje, az én buzgó kérésem – magyar versek fi nnre fordítása – hosszú 
téli álomra kényszerült egy készséges levélhordó felöltőjének a zsebé-
ben a levetett ruhák megőrzésére szolgáló szekrény mélyén. De hát a 
leghosszabb fi nn télnek is vége szakad egyszer, s 1965 tavasza végül 
az én álmaim vizeiről is megindította a jégtakarót. Újra használatba 
került a levetett őszi kabát, és gyors kézbesítésre az előkerült őszi levél. 
Jött is most már késedelem nélkül a válasz, benne biztató ígéret: „július 
elején Görögországból hazatérőben ellátogatunk Sárszentlőrincre: 
Anna-Maija és Taisto Nieminen.”

Öt nap aránylag rövid idő, de az átbeszélgetett nappalok és az 
éjszakába nyúló esték versmondásai fi nnül és magyarul – mert termé-
szetesen Túrmezei Erzsébet is ott vendégeskedett – nagyon tartalma-
sakká, feledhetetlenekké és a messze jövőre kihatókká tették azokat 
a napokat. Az én gyerekeim is tudtak, szívesen mondtak verseket, 
barátkoztak az irodalommal, s hamarosan kiderült, hogy nemcsak 
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Erzsébet versei, hanem az egész magyar költészet, irodalom – külö-
nösen is a kortárs líra – talált vendégeinkben lelkes olvasókra. 1965 
július eleje nem az egyetlen, hanem csak az első találkozás volt, amit 
hosszú sorban követtek a többiek, évente legalább egyszer, mindig 
tele munkával, nyelvtanulással, fordítással. Az ügyben természetesen 
benne voltak az én gyermekeim is – nemcsak boldog kirándulásokkal 
az ezer tó országának természeti szépségei megismerésére, hanem a 
fi nn nyelv és a fi nn irodalom még gazdagabb világába is. Többen kö-
zülük beszélik is a fi nn nyelvet, s nem is csupán „középiskolás” szinten. 
A gyakori fi nn vendégjárás hatással lett a falu népére, a gyülekezetre 
is, és testvér-gyülekezeti kapcsolat, csoportos látogatások fogadása 
és viszonzása, sok személyes barátság, levelezés hidalja át a különben 
nem kis távolságot.

A legnagyobb nyereség azonban az lett, hogy fi nn barátaink teljesen 
elsajátították nyelvünket, s ezt a nem mindennapi szorgalommal szer-
zett javukat nem is hagyták holt tőkének maradni, hanem hűséggel 
kamatoztatták. Fáradhatatlanul olvastak, fordítottak, ismertetéseket 
tartottak, cikkeket írtak, és közel húsz kötetet tettek hozzáférhetővé 
fi nn nyelven a magyar irodalom kincseiből. Csak ízelítőül hadd em-
lítsek néhányat: Kaivojen maa (Kutak földje), válogatás a mai magyar 
lírából; Taivas irtosi maasta (Az ég elvált a földtől), magyar líra az 1900-
as évekből; Endre Ady: Eliaan vaunuissa (Illés szekerén); János Pilinsz-
ky: Unkarilaisia runoja (Magyar versek); Gyula Illyés: Liekinpuhaltaja 
(A tűz csiholója); Erzsébet Túrmezei: Hyvää huomenta armo (Jó reg-
gelt kegyelem); Imre Szász: Pallo pilviin (Felhőfejes); György Konrád: 
Vierailija (A látogató); György Moldova: Neljäkymmentä todistajaa 
(Negyven prédikátor); Mihály Váci: Vallankumouslauluja (A forra-
dalom dalai); Mária Halasi: Takapulpetin Kati (Az utolsó padban). 
A háromkötetes Európa vallásos lírája című antológiában is bő helyet 
kapott a magyar vallásos költészet.

Anna-Maija Raittila magyarok iránti érdeklődése, fordítói tevé-
kenysége a magyar költők és írók megbecsülése mellett több rangos 
kitüntetést is hozott számára: Magyarországon a Munka Érdem-
rend arany fokozatát, Finnországban 1971-ben az állami fordítói 
díjat, 1976-ban a Finn Evangélikus Egyház irodalmi díját, 1977-ben 
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a Pro Finlandia-érmet, a Helsinki Egyetemtől honoris causa doktori 
címet. Gazdag termésű és elismerésektől kísért életútján ő maga 
is sokszor és kedvesen emlékszik a szerény kezdetre, az ötnapos 
sárszentlőrinci látogatásra, amint azt az 1900-as évek magyar lírája 
antológiájának előszavában is leírja: „Szívemből mondok köszönetet 
barátaimnak, akik évtizedeken keresztül beszélgetésekben vagy 
leveleikben saját válogatásaikat közölték az antológia számára és 
különböző oldalról világították meg a magyar költészetnek ezt a leg-
virágzóbb »aranykorát«. Közöttük elsőként említem Szopori Nagy 
Lajost (…) és Csepregi Mártát, a Helsinki Egyetem jelenlegi magyar 
lektorát, aki nagy fáradalmat vállalva az eredeti nyelvből pontosítot-
ta a versek szövegét, és akinek az otthonában már több mint húsz 
éve kaptam az első indítást a magyar irodalom fordítására.”

Anna-Maija Raittila és Túrmezei Erzsébet buszra várnak a falu végén.
Balról jobbra: Csepregi Béla, Zsuzsa, Anna-Maija, Túrmezei Erzsébet, 

Csepregi Erzsébet, Márta és Gyula. Sárszentlőrinc, 1966
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A versbeszéd hitelessége*

Túrmezei Erzsébet verseiből ifj úságomban keveset láttam. Amikor 
aztán a kezembe került gépirat formájában és 1990 után főleg egyházi 
lapokban egy-egy műve, és olvashattam, tapasztaltam a vele kapcsola-
tos titokzatoskodást, és hallottam a feltétlen csodálat mondatait, nem 
értettem. A versek egyszerű formában egyszerű dolgokat közöltek. 
Akkoriban Weöres Sándor, Kosztolányi nyelvi formabravúrjaira, 
François Villon képalkotó leleményeire fi gyelve tanultam az iroda-
lom szakmát, és nekem akkor e versek túl egyszerűnek tűntek. Az 
irodalomtörténet akadémiai kézikönyvében (az 1980-as években) ezt 
írják róla: „Líráját átlelkesült hit, benső alázat, kicsit keresett szókincs, 
hagyományos képalkotás jellemzi.”

Ma már látom, sugárzó békességét ellentmondást nem tűrő szerény-
séggel viselte. Amikor a politikai fordulat után, a ’90-es évek elején a 
kolozsvári evangélikus templomban verseit mondta, és főként verseivel 
szólt – nem is annyira magáról, mint inkább hozzánk –, szavai hite-
lesek voltak, a mondatokat békesség és bizakodás hatotta át. Másféle 
versbeszéd volt ez, nem ilyenhez szoktunk, hiszen a lázadozás 20. 
századi művészviselkedése imponált leginkább erdélyi magyar köre-
inkben, amolyan szokatlan formákat kereső zúgolódás a helyzet, az 
egyre elviselhetetlenebb politikai zsarnokság ellen. 

 1 Elhangzott Kolozsváron 2012 kora tavaszán.

Egyed Emese
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Azóta e csöndes igehirdetőnek több verseskötete megjelent, bár ezek 
még mindig nem könnyen hozzáférhetők. Megilletné pedig a kíváncsi 
olvasót az olvasás joga: de a világhálón még ma sem tekinthető át e 
ma már terjedelmesnek látszó és valóban jelentős költészet, Túrmezei 
Erzsébet verseinek gyűjteményes anyaga.

Most jött el az idő, hogy számot vessünk tényleges közlendőivel, 
életpéldája jelentésével. A Fébé egyesület 2007-ben összegyűjtött mű-
vei kiadását megkezdte, az első kötet az útkeresés állapotát mutatja 
(Őszből tavaszba, Ének földrengéskor, Reméljetek velem).

Olyan szerzőről van szó, aki verseivel nemcsak jelölte a számára 
fontos eseményeket és külső vagy lelki történéseket, hanem versképbe, 
versmondatba, magyarázatba illesztve folyamatosan ajándékozott a 
környezetében levőknek. Verset ajándékozott, mint valamiféle jó szót. 
Nála a világ problémák hatalmas és mégis átlátható szövevénye. Hité-
ben egyértelműség, vallásában szelídség, áldozatvállalásában a szoli-
daritás és a türelem végtelensége: krisztusi. (Ennyit a versajándékról.) 

Versei között kitüntetett hely illeti meg azokat, amelyek Kolozsvár 
és Erdély vergődő elégikusával, Reményik Sándorral folytatnak párbe-
szédet. A szabadságfok változása, a tiltások közt élés, az önfegyelem 
és a megszólalás költői („prófétai”) felelőssége erősen hasonló a két 
szerzőben. Mindketten saját érzékenységük, olvasmányélményeik, 
tapasztalataik, magyar nyelvük elevenségén keresztül, de mindig 
személyesen valakihez, valakikhez szóltak. Túrmezei Erzsébet a 
versforma tömörségét és vállalt egyszerűségét indokolva is sejteti, 
hogy nincs különbség vers és ima között, és megtanít a szakadatlan 
istenközelség erőt adó módjára, a közvetítés derűs erkölcsére, az én, 
a te felcserélhetőségére is akár: „Minden dalomban légy jelen magad! 
(…) nem akarok én üres muzsikákat.”

A világ legújabb jelenségeiben is felismeri az általánost, nem kiált, 
szóvá tesz. Folyamatokban látja az emberiség történetét, a sokféleség-
ben a békesség formáit keresi, például zsidók és keresztények közös 
jövendőjét 1937-ben írt, Egység című versében. Félelmetes a kontraszt 
az ő emberi méltóságra és kulturális jelenségekre utaló, veszélyt jelző, 
szorongó hangja és a politikum emberellenes döntései között.

Az életet mint értéket, a gyermeket mint legféltettebb kincsünket, 
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az emberi tudást és érzékenységet mint a reménység zálogait mutatják 
e versek. Szerzőjük áhítatos és vallomásos magatartásában a himnusz-
költő Szent Ambrus kései rokona, de Dsida, Babits, Pilinszky, Áprily 
rokona is. Reagál más költők írásaira, továbbgondolja mondataikat, 
költői képeikkel maga is eljátszik. Mondhatni, a Nyugat, az Erdé-
lyi Helikon költőinek hűséges olvasója… persze leginkább mégis az 
Evangélium olvasója, fáradhatatlan értelmezője, mosolygós hirdetője 
halálán túl is.

(Ennek a gazdag, eredeti hangú, meggyőző költészetnek hívévé let-
tem. Adják saját hangjukat, világértelmező lelkes kíváncsiságukat hoz-
zá: mondják Túrmezei Erzsébet verseit, s megértik, mire gondolok.) 
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Túrmezei Erzsébet költészete*

Nagyon örülök, s ugyanakkor óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy 
itt, Tamásiban, Túrmezei Erzsébet szülővárosában emlékező előadás 
tartására kért fel a helyi evangélikus gyülekezet. Nagyszerű, hogy 
ezen az ünnepen nemcsak a helyi gyülekezet, de környékbeliek is itt 
vannak, s köszönthetünk református és római katolikus testvéreket 
is, s külön öröm, hogy a város vezetői, az iskolák, értelmiségi körök 
képviselői is megjelentek itt, a megemlékezésnek helyet adó Könnyü 
László városi könyvtárban.

Túrmezei Erzsébet költészetéről kell szólnom. Egyfelől könnyű 
helyzetben vagyok, mert gyermekkorom óta ismertem őt, verseit is-
kolás koromban szavaltam, s vele mint a Fébé Diakonisszaegyesület 
lelkésze haláláig – sajnos mindössze néhány hónapig – együtt szol-
gálhattam, s most az évfordulóra megjelent, száz versét tartalmazó 
kötetet is én állíthattam össze. Ám éppen ezért – másfelől – érzem a 
kitűzött célt megvalósíthatatlannak is. Túrmezei Erzsébet költésze-
téről doktori disszertációt kellene írni, ehhez képest a rendelkezésre 
álló fél óra csak arra lesz elég, hogy egy tucat verssel, kétszer annyi 
másik versből kiragadott idézettel egy rövid keresztmetszetet nyújt-
sak a tisztelt hallgatóságnak. Az a reménységem, hogy ami ebből a 

 * Előadás Tamásiban 2012. február 12-én, a költő születésének 100. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepi istentiszteleten.

Id. Zászkaliczky Pál
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megemlékezésből kimarad, azt a tisztelt hallgatók pótolni fogják, ha 
nem hagyják abba, sőt még inkább kedvet kapnak a költő hátrahagyott 
hagyatéka – mintegy 900 vers és műfordítás – megismeréséhez.

Családi háttér, családi örökség

Túrmezei Erzsébetet 1912. február 14-ei dátummal írták be a szü-
letési anyakönyvbe, s a helyi római katolikus templomban keresz-
telte meg Vörös Kristóf káplán február 25-én. Édesapja Belák János 
evangélikus kereskedő, édesanyja Korenika Anna, római katolikus. 
Erzsébet a család hetedik gyermeke volt, ám leánytestvérei (Lujza, 
Emma, Mária, Emma) gyermek- és csecsemőkorban mind elhunytak. 
Két bátyja élte meg a felnőttkort, mindketten evangélikus lelkészek 
lettek, Belák (majd Túrmezei) Sándor és János. 

Az apai ágon a nagyapa, Belák János nagyszokolyi születésű volt, 
később a Pápa melletti Vanyola lelkésze, róla azt tudjuk, hogy az 
1848/49-es szabadságharcban tábori lelkészként működött. „Az anyai 
ősök Zágráb mellől származnak. Az 1241/42-es tatárjárás után 1246-
ban IV. Béla király a »hospeseknek« (betelepített vendégeknek), akik 
életben maradtak a tatárok dúlása és gyújtogatása után, nemesi elő-
jogot adott, és megkapták a de turopolje (magyarul túrmezei) nevet. 
Így lett a család neve Korenika de turopolje, magyarul Túrmezei 
Korenika. Később minden bizonnyal a török elől menekülve húzódtak 
feljebb, így jutottak Somogyba, majd Tolnába.”2 Az anyai nagyapa, 
Korenika (vagy Kronekker) Miklós tisztként harcolt a szabadság-
harcban. Sírja itt van a tamási temetőben, amelyet 1998-ban emlék-
táblával jelölt meg a város. Ilyen nagyszerű családi múlt után magától 
értődőnek tűnik, hogy amikor névváltoztatásra került sor 1938-ban, 
a három Belák testvér az anyai ág előnevét vette fel családi névként, a 
már lelkész Sándor, János, valamint Erzsébet.

A költő nagyon szerette szüleit, a velük élő nagyanyját, róla több 
költeményt is írt. Mégis édesanyját kell elsősorban említenem, aki 

 2 Keveházi 2012, 8–9. o.
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Niklán nevelkedett, sokszor kijárt „a niklai remete”, Berzsenyi Dániel 
költő sírjához, s az esték csendjében ott azért imádkozott, hogy az 
Isten olyan gyermeket adjon neki, aki versben „…dalolhassa ki, mit 
lelke érez, szíve gondol. / És dal legyen a kacagásból, / és dal legyen 
a fájdalomból.” Ezt írta meg Túrmezei A niklai leány című versében, 
s azt így fejezte be: „egész költészetem – meghallgatott imádság.” 
Örömmel teszem hozzá, hogy ezt a verset még kötetben való megje-
lenés előtt, 1940 decemberében közölte Reményik Sándor folyóirata, 
a Kolozsvárott megjelenő Pásztortűz.

Iskolák, konfi rmáció, belépés a 
Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesületbe

Túrmezei Erzsébet Tamásiban végezte az elemi iskolát, Sopronban 
érettségizett, közben a család az idősebb lelkészfi ú állomáshelyére, 
Tokajba költözött. A család nőtagjai áttértek evangélikusnak. Erzsé-
bet 1929-ben, 17 éves korában konfi rmációi oktatásban részesült, s 
megkonfi rmált. A budapesti egyetemen magyar és német tanárszakot 
végzett, s tanulmányai alatt a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület 
leányinternátusában lakott, látogatta a Fébének a fi atalok – elsősorban 
a leányok – számára rendezett összejöveteleit. Ilyen alkalommal egy 
„ragyogó augusztusi délután szeretetvendégségre terített, virággal 
ékesített asztalok (fogadták). Minden terítéken igéslapok…” Ő pe-
dig megáll az egyik teríték mellett, „ez az én helyem” – mondta, s a 
kezébe vett kis lapon ezt olvasta: „Te kövess engem!” „Én voltam az 
a diákleány – folytatódik a vers –, Jézus Krisztus akkor talált reám.” 

Egyre jobban bekapcsolódott a Fébé szolgálatába, s az ott folyó 
munka és Krisztus hívása alapján 1935-tól próbatestvérként, 1945-től 
kezdve pedig felszentelt diakonisszaként szolgálta Urát és egyházát. 
(Itt jegyzem meg, hogy az egyesület nevében szereplő Fébé nem rö-
vidítés – mint ahogyan azt sokan gondolják –, hanem név, görögül 
Phoebe. Pál apostol említi őt, mint aki a kenkreai gyülekezet hűséges 
szolgálóleánya, diakonisszája volt. A diakonisszák – éppen úgy, mint 
az apácák – a formaruhájukkal nem hangsúlyoztak a társadalom többi 
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tagjától sem elkülönülést, de magasabbrendűséget sem. Ellenkezőleg! 
A ruha azt jelentette, hogy Isten hívása alapján végeznek szolgálatot 
elsősorban a szegények, a betegek és a gyermekek között.) Túrmezei 
is felvette először a szürke ruhát, mely „szürke, mint a gondok, / mint 
a hétköznapok, a munka, / mint a földön az élet. / S Jézus megáldott: 
/ Szürke ruhád alatt / verjen a szíved piros örömtől! / Ez tartsa távol 
/ szolgálatodtól a szürkeséget!”

Ám a szürke, majd a sötétkék s az ünnepi fekete ruhában ő is, mint 
az összes diakonisszatársa, nem több és nem kevesebb: ancilla Domini 
– az Úr szolgálóleánya. 

Két vers következik: A birodalmam, majd a Fogd a kezem című. 
Az elsőben a fi atal soproni gimnazista önmagával vívódik, segítő 
kezet keres, aki ismeri őt, s helyes önismeretre tanítaná meg. Ha ez 
megtörténik, koronáját a lába elé teszi. A második vers pontosan erre 
válaszol, a költő, akkor már Erzsébet testvér árva, gyenge kezét egy 
áldó és drága kézbe teszi, Megváltója kezébe, s tudja, hogy „…ki vele 
járt, mind célhoz ért!”

A költő ars poeticája

Számos vers szól a költői hivatásról. Tudja, hogy nincs „versíró ceru-
zája”, s az 

„Drága titok és boldog kegyelem, 
hogy Uram és Mesterem néha
kezébe vesz és ír velem.”

Vallja:

„nincs szebb öröm földön-égen,
mint eszköz lenni szent kezében!
Bár sose tenne le egy percre sem!
De néha letesz… farag… s én olyankor
a csoda percét várom csendesen.”
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Pontosan olyan a költő, mint az ószövetségi próféták, akik azt mond-
ták el és azt írták le, amit az Úristen bízott rájuk, amit ő üzent rajtuk 
keresztül választott népének. 

Túrmezei Erzsébet sok verse szól a teremtett világ szépségéről, 
az erdei madarakról, az útszéli fákról, a szorgalmas hangyákról… 
Számos versében olvashatunk magyarországi és európai utazásokról, 
dunajeci tutajozásról, fi nnországi élményekről. Sokszor megénekli 
újszövetségi szereplők, Jézus tanítványai egész sorát. Ezekről most még 
példát sem hozhatunk. Említenem kell azonban a gyermekekről szóló 
verseit. Több tucat verse kezdődik egy-egy kis történettel. Például 
egy kisleányról, aki, mielőtt beül a fogorvosi székbe, kettőt kérdez a 
fogorvostól: „Értesz-e a fogakhoz?” és „Szeretsz-e engem?” – „Mivel 
semmi hiba a feleletben”, beül a nagy székbe. A Krisztust követő költő 
most is, mint mindig, levonja a tanulságot:

„Félelmetes, nagy rendelő az élet,
de jól ismerem, aki kezel benne,
s az Ő feleletétől én se félek.
Ha megkérdezem, ért-e a dolgához,
s ha megkérdezem, szeret-e engem,
rámutat értem átszegzett kezére,
és szabad bízó kisgyermekké lennem.”

Krisztus a középpontban

Erzsébet testvér szinte valamennyi versében azt a Krisztust hirdeti és 
dicséri, akinek „szabadulását, békéjét, életét” köszönheti. Ezt teszi Az 
a három év című versében is. Az évek gyors múlása közben döbben rá 
arra, hogy nem végezte el mindazt, amit szeretett volna, amit kitűzött 
maga elé, mert „olyan rövid volt a perc, a nap”, Jézus viszont „rövid 
három földi év után azt mondhatta: »Elvégeztem, Atyám!«” Mind-
azért, amit tőle kapott, kész az új esztendőt imádkozva, csendesen 
letenni Isten kezébe. 

Krisztus ismerete és szolgálata arra is indítja a költőt, hogy tanácsot 
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adjon azoknak, akik az élet útvesztőiben téblábolnak, akik az őket 
érő tanácsok, sugalmazások között nem lelnek rá a helyes válaszra. 
Őket, de mindnyájunkat is útbaigazít A harmadik című költemény. 

Amikor elsősorban német, de fi nn nyelvterületen keresett lefor-
dításra érdemes, gyülekezeti használatra alkalmas verseket, akkor 
is mindig az volt a mérce: Krisztust hirdetik-e vagy sem? A több 
száz műfordítás közül mindössze egyet hallgassunk meg. Ez a 
fordítás elsősorban gyermekek számára készült, de azt hiszem, mi, 
felnőttek is kérhetjük Urunktól a pásztorok sebesen siető lábát, a 
napkeleti bölcsek adakozó készségét, és Jézus édesanyja, Mária igét 
megőrző szívét. Ránk férne! Hallgassuk meg a Karácsonyi kérések 
című verset.

Karácsonyi kérések
Horst Orphal után szabadon

A pásztoroknak lábát add nekem,
hogy hozzád siethessek sebesen!
És a napkeleti bölcsek kezét,
hogy szívem, kincsem letegyem eléd!
Angyalok hangját, hogy mindenkinek
örömhírt és békességet vigyek!
S Mária igét-megőrző szívét:
hadd legyek, Jézus, örökre tiéd!

A Mária-ciklus

Ha bárki is úgy érezné, hogy Túrmezei Erzsébet evangélikussá tör-
tént áttérésével nagy hűtlenséget követett volna el a római katolikus 
egyházzal szemben, akkor sietve kijelentem, az 1954-ben született 
Mária-ciklusával páratlan magyar nyelvű, katolikus, tehát egyetemes 
kincset tett minden felekezet asztalára, sőt oltárára. 1951-től huszon-
négy éven át a balassagyarmati szeretetotthont vezette. Az akkor már 
egyházkerületétől megfosztott Szabó József püspök volt a gyülekezet 
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lelkésze, aki a kifejezett tiltás ellenére is többféle szolgálatot bízott Er-
zsébet testvérre, s kettejük között nagyszerű testvéri munkakapcsolat 
alakult ki. A Mária-ciklus születése előtt a rendkívül képzett püspök 
az eredeti görög szöveg alapján mindazokat az újszövetségi íráshelyeket 
végigmagyarázta, amelyekben Jézus anyja, Mária szerepel, ezen magya-
rázatok alapján születtek meg a versek, egy bevezető és egy befejező vers, 
s közben tizenhárom csodálatos szonett. Köszönőlevelek sora érkezett 
akkor a költőhöz római katolikus papoktól is. A ciklus első verse az 
angyali üdvözletről szól; címe: Követség. Figyeljük meg jól a vers végét: 
„…aki magát Isten kezébe szánja, // máig is tőle tanulgatja mind: / 
»Legyen énnékem beszéded szerint. / Ímé, az Úrnak szolgálóleánya!«”

A szétszóratás keserű éveiben

1951-ben az államhatalom erőteljesen korlátozta az egyházak minden 
tevékenységét, többek között rendeletileg betiltotta a szerzetesek, 
apácák, diakonisszák szolgálatát. Sokan kerültek közülük börtönbe 
is. A Fébé-testvérek is szétszórattak. Többen még állást is csak sokára, 
nagy nehezen kaptak. Ekkor írta Erzsébet testvér a Tedeum-fordítás 
című versét. A versből kiderül, hogy egyszerre végez két munkát, 
fejti a testvérruhát, s közben fordítja a Tedeumot, az „Áldunk téged, 
Istenünk” kezdetű másfél ezer éves himnuszt (EÉ 42). A két feladat 
nem zárja ki egymást, a testvérruha darabjaira könnye hull, az előtte 
fekvő papiroson pedig alakulnak a himnusz sorai. A szomorúság 
ellenére köszönnivalója van:

„Nem ismerek jobb gazdát nálad,
és amikor most visszakéred kedves testvérruhámat,
köszönök minden boldog percet, évet.
Dicsérlek, Úristen. Dicsérlek Téged.”

Jól emlékszem rá, lelkészeink gépelték s adták kézről kézre ezt a 
verset. Sokaknak jelentett erőforrást, különösen azoknak, akik 
már „ki is próbálták”, bajban-jajban, üldöztetés között sem hagyták 
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abba Urunk dicséretét. Isten pedig segített hordozni a legnehe-
zebbet is!

Ugyanezt fejezi ki az előbbivel egyszerre született Első aranymondá-
som című verse. Amit ötéves korában a költő édesanyjától megtanult, 
életre szóló kincse lett, hiszen átkísérte ezernyi változáson.

A költő fi gyelemmel kísérte az élet, a politika más irányú vál-
tozásait is. 1956 őszén is papirosra vetett néhány verset, ezeket 
évtizedekig rejtegette. Pedig nem lázított, csupán siratta a tényt, 
hogy „sok drága élet ottmarad…” Annál inkább örült 1992-ben a 
berlini fal ledöntésének, mert az már az emberiség két szembenálló 
tábora egymáshoz való közeledésének csodája volt. A vers címe: Kis 
kődarab az íróasztalon…

Szolgálat a szeretetotthon öregjei között

Említettem, hogy életének jelentős részében – huszonnégy éven át – 
vezette a balassagyarmati szeretetotthont. Meghatóan kedves versek 
szólnak a családi otthonokból kiszakadt öregek mindennapi életéről. 
Ott élnek, közös a sorsuk, ki-ki elhozhatta kedves bútorait, képeit, 
de leginkább abban egyformák, ahogyan várják lányuk, fi uk, unokáik 
leveleit, betoppanását. Az egyik asztalt terít, a másik kikészíti a régen 
őrzött apró ajándékokat. A harmadiknak pedig akkor dobban utolsót 
a szíve, amikor a várva várt leánya megérkezik. 

A költő édesanyja is odaköltözött a szeretetotthonba. Azután egy 
esztendő múltán továbbköltözött, „oda, hol templom nélkül szüntelen 
/ maga az Isten van jelen!” Erről szól a Szent költözködés című vers.

A kedves öregjeit a földi élet utolsó útjára felkészítő testvér az örök-
kévalóság fényében élte le életét. Tudta és hirdette, hogy „Krisztus 
jár előttem! Őreá tekintek, / Hazafelé tartok s előre nézek…” Ám 
mindnyájunknak hirdeti azt, amit az egész keresztyénség megvall a 
Niceai hitvallás szavaival Krisztusról: „…ismét eljön dicsőségben, ítélni 
élőket és holtakat, és uralkodásának nem lesz vége.” Igen, eljön, s addig 
is úgy kell várnunk rá ebben az utolsó időben, mint az Eljövendőre! 
Erre fi gyelmeztet minket az utolsó vers, címe: Utolsó idő!
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Túrmezei Erzsébet egész életében ancilla Domini volt, az Úr szol-
gálóleánya. Reményik Sándor „Jézus Krisztus poétájának” nevezte, 
de több is volt ennél: igehirdetője volt Krisztusnak. Amit belőle meg-
értett, azt szívében átforgatta, lelkében megemésztette, azt csengő 
verssorok és rímek segítségével leírta, kifejezte. S tette ezt a minden 
alkotó művészt és minden igehirdetést inspiráló Szentlélek Úristen 
segítségével. Áldott legyen érte Urunk, s legyenek áldottak, akik rajta 
keresztül erősödtek a hitben, a szeretetben és a reménységben!

Az elmondottak már bizonyították Túrmezei Erzsébet költő, mű-
fordító, diakonissza főnökasszony szolgálatának jelentőségét egy-
házunk s az egész magyar kereszténység életében. Pedig még nem 
mondtuk el, hogy jelenlegi énekeskönyvünkben huszonhét saját éneke 
szerepel, ennek dupláját fordította, s további harminc ének szövegét 
igazította a dallamhoz, illetve annak ritmusához. Nevét őrzi a múlt 
vasárnaptól kezdve a balassagyarmati szeretetotthon, s nevét áldják a 
még élő diakonisszák, volt népfőiskolásai, akik 1951 óta is még évente 
összejönnek, testvéreinek leszármazottai, akik között lelkészek és 
lelkésznők vannak. S mindazok, akik verseit terjesztik, olvassák és 
elmondják. S itt e legutóbbi szó a leginkább hangsúlyos. „Mi a vers?” 
– kérdezte egyszer Kányádi Sándor fi atal hallgatóságától, erre egy 
cserfes kisleány azonnal válaszolt: „A vers az, amit mondani kell!” 
Mondani, tehát élőszóval megszólaltatni, úgy, ahogy azt teszik itt, 
Tamásiban is az Erzsébet-napi szavalóversenyen vagy a Fébé által 
meghirdetett országos megmérettetésen is. Isten áldjon meg minden 
verselőt és szavalót, Isten áldja meg Túrmezei Erzsébetre történő 
emlékezésünket is! Köszönöm, hogy mindezt Erzsébet testvérről 
elmondhattam.

08 Irasok-kepek-dokumentumok.indd   372 2012.09.11.   16:20:27



373

A szétfejtett diakonisszaruha

A Tedeum-fordítás című vers háttere

Te Deum laudamus – Téged, Isten, dicsérünk. Egy ókeresztény latin 
himnusz kezdőszavai ezek, amely fennmaradt 4. századi formájában 
Nikétász egyházatya műve. Egy legendákkal is ötvözött hagyomány 
szerint pedig Augustinus és az őt megkeresztelő Ambrosius milánói 
püspök közös szerzeménye abból az alkalomból, amikor 387 húsvét 
hajnalán Augustinust a püspök megkeresztelte. 

A Te Deum egyike annak a közel félmillió ismert ókeresztény és 
középkori himnusznak, amelyekről Babits Mihály azt írja, hogy „…a 
lírának olyan gazdagságáról van itt szó, mely nélkül a mi modern köl-
tészetünk el sem képzelhető. Tudva vagy tudatlanul, mindannyian e 
jámbor középkori himnuszköltők örökösei vagyunk; formában, színben, 
érzésben, gondolatban egyformán tőlük függünk, és koldusok lennénk 
őnélkülük.”1

Miben áll ezeknek a himnuszoknak páratlan értéke? – teszi fel a 
kérdést tanulmányában Sík Sándor, amelyet a keresztény himnusz-
költészet remekeinek fordításgyűjteménye elé írt. A feltett kérdésre 
így válaszol: „Kristályosan tiszta, kimért tökéletességű, egyetemes 
érvényű formákban a legnagyobbat adják, ami a költészetnek egyálta-
lán hozzáférhető: a legnagyobb közösségi élményeken át a legnagyobb 
egyéni élményeket: azt, ami az emberben végtelen, örökkévaló, isteni. 

 1 Babits 1988, 6. o.

Zászkaliczky Péter
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Édestestvére ez a költészet a másik legnagyobbnak, a zsoltároké-
nak. Amaz talán egy fokkal erőteljesebb, emez színesebb, melegebb, 
európaibb: egy fokkal jobban a mienk. Jobban a mienk formában is. 
Hiszen a születő európai nyelvek zenéje és hangsúlyviszonyai terem-
tették meg ritmikáját, a felnövő friss nemzetek észjárása, képzelete 
alakította ki belső formáit. A nagy európai keresztény család közös 
gondolati és érzelmi kincse, élményi és ízlésbeli gazdagsága halmozó-
dik fel benne – de mindegyik nemzet beléleheli a maga egyéni lelkének 
frissességét, nemzeti ízeinek édességét is.”2

A himnuszköltészetben az ősi Te Deum a legrégibb egyházi szövegek 
egyike. Szerkezete eredetileg még nem verses, hanem prózatritmusos 
forma. Szöveghűen így fordította le Babits Mihály: 

Téged, Isten, áldunk, Téged vallunk mi urunknak,
Téged az egész föld úgy imád, mint örök Atyját. 
Néked minden angyalok, Néked egek és minden hatalmasságok
Néked kerubok és szeráfok kiáltoznak szünhetetlen hangon

„Szent vagy, szent vagy, szent vagy, seregek Ura, Istene!”
„Egek és föld telistele fenségednek sugaraival.”

Téged a dicső apostolok kórusa,
Téged próféták dicséretes hadai
És mártírok fehér ruhás sokasága magasztal.
Néked az egész földön hitvallást tesz a szent ekklézsia.
Szabadítsd meg a Te népedet, Uram, és áldjad meg a Te örökségedet!
Igazgasd őket és emeld föl őket most és mindörökké!
S naponta nem szűnünk magasztalni Téged.
És dicsérjük szent nevedet századokig és századok századain.
Méltóztassál, Uram, ama napon vétek nélkül megőrizni minket!
Könyörülj mirajtunk! Úristen, könyörülj mirajtunk!
Teljesedjen, Uram, mirajtunk a Te irgalmasságod, amiképpen remél-
tünk Tebenned!”3 

 2 Sík 1989, 5. o.
 3 Babits 1988, 40–41. o.
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Sík Sándor is lefordította a Te Deumot. Az ő fordítása verses, rímes és 
ritmikus, hiszen éneklés céljára készült és dallamhoz alkalmazkodott. 
Így jelent meg az énekeskönyvekben is: 

„Téged, Isten, dicsérünk,
Téged Úrnak ismérünk.

Téged, örök Atyaisten,
Mindegész föld áld és tisztel.

Téged minden szép angyalok,
Kerubok és szeráf-karok,

Egek és minden hatalmak
Szüntelenül magasztalnak. […]”4 

A Te Deumnak a fordítások mellett számos átdolgozása, átköltése is 
ismert, az ősi himnusz sok istendicséret ihletője. Közülük egy magyar 
és egy osztrák ének a mi énekeskönyvünkben is megtalálható, ezek a 
41. és a 42. számú énekeink.

A Te Deum Luther Mártontól származó német nyelvű változatát 
1951-ben Túrmezei Erzsébet lefordította magyarra. Erről a fordításról 
vall alábbi versében. A vers születésének évszámára külön is oda kell 
fi gyelnünk. A szerzetesrendekkel és az apácarendekkel együtt ebben az 
évben oszlatták fel a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesületet. Ez az 
esemény a fi atalabb nemzedéknek már történelem, a még élő idősebbek-
nek fájó emlék is. Ha fi atalként éltem is meg azt a kort, mégis zsigereim-
ben hordom félelmeit, amelyek akkor beborították az országot. Az inter-
nálótáborok, a koncepciós perekben meghozott súlyos börtönbüntetések 
és halálos ítéletek, a kitelepítések, a kíméletlen terror évei voltak ezek. A 
diakonisszaegyesület feloszlatásával kapcsolatban a zsarnokság, a meg-
félemlítés légkörét aligha lehetne jobban érzékeltetni annál, mint amit 
Ordass Lajos püspök írt le önéletrajzi írásában: „Az Állami Egyházügyi 

 4 Sík 1989, 37–39. o.
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Hivatalba berendelték az egyház vezetőit. Tudomásukra adták, hogy a 
tűrhetetlen reakciós tevékenységet folytató diakonisszaegyesületeket föl 
kell számolni. Különösen a Fébé Diakonisszaegyesület ellen rohantak ki 
szenvedélyesen. Az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke a legalkalmasabb 
bevezetésnek a tárgyalásokhoz ezt a szöveget tartotta: »Legjobb volna 
az egész diakonisszaügyet oly módon fölszámolni, hogy a diakonissza 
anyaházba gyűljenek össze maradéktalanul az összes diakonisszák, 
közben az egész anyaházat fahasábokkal kellene körülrakni és azután 
az egészet rájuk kellene gyújtani!« – Amikor ezt hallottam, csak annyit 
kérdeztem: »És ti, ilyen bevezetés után leültetek tárgyalni?« Az egyház 
képviselői valóban leültek, tárgyalni! Tudomásul vették a diktátumot.”5 

De mi mást tehettek volna? És mi mást tehetett volna Túrmezei 
Erzsébet is, mint hogy az anyaház feloszlatása után szétfejtette a 
szürke diakonisszaruhát. Sorsának és egyházunk életének ezt az 
elkeserítően nehéz helyzetét mégsem panaszolja fel Istennek. Nincs 
benne keserűség, még kevésbé vád vagy lázadás. Nem kéri számon, 
hogy miért engedi ezt Isten. Ellenkezőleg, miközben szétfejti a szol-
gálat szürke ruháját, himnuszt fordít, Istent magasztaló éneket: Te 
Deum laudamus – Dicsérünk, Úristen!

Ma már természetes, hogy a vers nyomtatásban, verseskötetekben 
megjelenhet. De legépelve még őrzöm abból a korból, amikor titokban 
csak így lehetett továbbadni és terjeszteni. Erőt adó hitvallás ma is, és 
mennyire az volt megírásakor! Mindmáig tanít a meghalt remények 
helyzeteiben is Istent dicsérni – mert akkor is van miért.

Tedeum-fordítás

Fordítom a Tedeumot,
És fejtem a szürke ruhámat.
Most mind a kettő sürgős feladat.
Fejtek… és eltöprengek ezalatt
a rímeken, a szavakon…
Luther ódonveretű sorait

 5 Ordass 1985, 1: 390–391. o.
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szívemben forgatom.
Aztán felcsendül magyarul
a hála és imádat.
És közben fejtem, fejtem
szürke testvérruhámat. 
„Dicsérünk, Úristen.”

„Minden égi seregek,
mind, aki szolgál neked…”
Igen… örök elhívó szavadért,
a meg nem érdemelt szolgálatért
dicsérlek, Úristen.
Nem ismerek jobb gazdát nálad.
És amikor most visszakéred
kedves testvérruhámat,
köszönök minden boldog percet, évet.
Dicsérlek, Úristen.
Dicsérlek Téged.

„Ma se vond meg irgalmadat!
Bűn és gonosz ne ártsanak!” 
Meg ne szűnjék szolgálatunk,
ha nevedért szétszóratunk,
s ha nem simul ránk óva, áldva
a szolgálat szelíd ruhája,
mert fényes olló fejti-bontja. 
A kis veréb is szíved gondja.
Hogyan fordítanád el orcád, 
ha mélységből kiáltunk hozzád,
hűtelen sáfáraid, restek,
kik ítéleted alá estek,
s minden mentségük,
hogy Fiad, Jézus, értük vérzett.
Mélységben is dicsérünk Téged.
Dicsérünk, Úristen.
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Ó, hány korban, ruhában, nyelven
zengett feléd, míg én is zengem
magyarul itt és most neked
ezt az időtlen dicséretet.
Most… éppen most… amikor annyi
kétség és keserűség támad:
fordítom a Tedeumot,
és fejtem a szürke ruhámat.
A ruha változik, Te megmaradsz.
És a himnusz is marad ugyanaz.
Nem némulhat el ezután sem.
Dicsérünk, Úristen.
Most is. És mindörökké. Ámen. 

(1951)

Hivatkozott művek

Amor sanctus. Szent szeretet könyve. Középkori himnuszok latinul és magya-
rul. Fordította és magyarázta Babits Mihály. Budapest, 1988.

Ordass Lajos: Önéletrajzi írások. 1. köt. Bern, 1985.
Sík Sándor: Himnuszok könyve. Budapest, 1989.
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Az elemi iskolában*

Az első osztályban Mester Józsefné volt a tanítónőm. Módos, földmí-
ves család leánya volt, akit szülei azért taníttattak, mivel egyik lábára 
sántított. Szép arcú, kedves asszony volt, akinek leánya, Manci is 
velünk tanult. Tetszhetett nekem ez a leányka, mert hozzá fűződik 
első rigmusom. Az iskolában ültünk egy délután, mikor az egyik 
gyerek kinézett az ablakon és mondta, hogy esik az eső. Erre én így 
rögtönöztem:

Az eső, az hadd essen, 
csak a Manci szeressen.

A gyerekek nevetve ismételték, és a tanító néni megkérdezte, hogy 
mit nevetnek. Azok megmondták. Nem haragudott, sőt megdicsért:

– Nyelvtanilag ugyan nem egészen helyes, de azért jó rigmust csi-
náltál, kis Könnyü. Úgy látszik, költő lesz belőled.

Én ugyan a költőkről nem sokat tudtam, de azért jólesett a dicséret.
Ebben az időben egy könnyen végzetessé válható balesetem volt. 

Egy nyári délután a Khiesz temetkező halottaskocsija az utcánk-
ban üresen haladt hazafelé. Az ördög eshetett belém (máskor nem 

 * Könnyü László: Egy költő visszanéz. Önéletrajz. 2. átdolg,. bőv. kiad. Amerikai 
Magyar Szemle, St. Louis, Missouri, 1977. 26–27. o.

Könnyü László
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szoktam ilyet csinálni), mert hátul a koporsóbetolóra kapaszkodtam. 
A szerkezet, úgy látszik, nem lehetett teljesen visszatolva helyére, 
mivel az első gödörnél előrecsúszott, s a mozdulat engem a gyászkocsi 
hátsó nagykerekének küllői közé lendített. Csak csodának volt kö-
szönhető, hogy a kerék egy másodperc alatt megfordított és a másik 
ol dalon kidobott. A kocsis elhajtott anélkül, hogy észrevette volna a 
balesetet. Én meg úgy megijedtem, hogy hang sem jött ki torkomon. 
A szomszédasszony látta csak a jelenetet, és ő kezdett sikítozni, és 
hívta anyámat. Ő segített be a házba, lemosott és lefektetett. Semmi 
bajom se történt, csak olyan fáradt voltam, mintha nagy útról jöttem 
volna vissza. A halál szájából…

Singer Gyurka című versemben megírtam, hogy első játszótársam:

Zsidó fi ú volt, szomszédban lakott, 
a gólya minket egyszerre hozott.
Ha vásárra mentek szülei,
őt is szoptatták anyám emlei.

Nyár idején együtt játszottunk a homokban, rúgtuk a labdát. Télen 
pedig Singerék házában bújtuk a könyveket. Én a zsúfolt katolikus 
iskolába jártam, ahol talán 60 gyerek is volt egy osztályban. Gyurka 
a zsidó iskolába ment, ahol összesen sem volt több 20-30 gyereknél. 
Gyurka azzal dicsekedett, hogy az ő iskolájuk jobb, mivel ott többet 
foglalkoznak egy gyerekkel. Az első osztály második felében édesanyja 
egyszer olvasási vizsgát tartott. Gyurka alig tudta olvasni a könyv első 
felét, míg én vígan olvastam a másodikat is. Singerné nem fukarkodott 
a dicsérettel.

– Látod, Gyurka, nem az iskola teszi, hanem a gyerek! Csak ta-
nulj tovább is szor galmasan, Laci! Mutasd meg a világnak, hogy árva 
gyerekből is lehet valaki.

Ilonka és Margit nővéremmel gyakran jártam át a másik szom-
szédunkba, Belák ke reskedőékhez. Az ő Erzsébet leányuk Margitka 
osztálytársa volt. Oda azért szerettem menni, mert nagy udvaruk, 
bokros ligetjük, kertjük, gyümölcsösük volt. Különösen a rózsákkal 
befuttatott szaletliban szerettem ülni vagy hintázni a diófán. Belákné 
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édesanyja, a Korenika nagymama nyári délutánokon a verandán szo-
kott kézimunkázni, ő is, a leánya is és Bözsike is katolikusok voltak. 
De Belák bácsi evangélikus volt, és két fi uk evangélikus papnak tanult 
Sopronban.

Mint derült égből a villámcsapás, ért bennünket Margitka hirtelen 
megbetegedése. Az öreg doktor agyhártyagyulladást állapított meg, és 
a pesti egyetemre utalta. Hiába operálták azonban meg, reménytelen 
állapotban – Miklós bátyám és Ernő unokabátyám segítségével – 
édesanyám visszahozta vonaton. Útközben halt meg szegényke. Mivel 
éjszaka nem volt vonat és kocsit sem kaptak, a hét kilométerre levő 
Hidegkúttól ölükben hozták haza a halott leánykát.

Ez a haláleset nemcsak minket rendített meg, hanem Belák Er-
zsébetet is, aki – nyilván Petőfi  Temetésre szól az ének című versének 
hatása alatt – költeményt írt Margitka temetéséről. Ha valaki is felelős 
volt az én költői elindításomért, akkor az elsősorban Belák Erzsé-
bet ezen versének köszönhető. Ekkor éreztem először kényszerítő 
erőt, hogy érzelmeimet versben fejezzem ki, hogy én is költő legyek. 
Példaképem, akiből később tanárnő és evangélikus diakonissza lett, 
családjával együtt a Túrmezei nevet vette fel, és mint vallásos költő-
nő ért el sikereket. A hetvenes években róla írtam Belák Böske című 
emlékező versemet.

Költőiségem kialakulásához az iskolai verseken kívül a vallásos 
líra is hozzájárult. Különösen a májusi litániának lágy dallammal 
énekelt szövege:

Titkos értelmű rózsa,
Dávid királynak tornya,
Elefántcsonttorony,
Mária, aranyház,
Frigynek szent szekrénye,
Mennyország ajtaja,
Hajnali szép csillag,
Betegek gyógyítója,
Bűnösök menedéke,
Szomorúak vigasztalója…
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Tamási lakosságának kilencven százaléka katolikus volt. A Gondvi-
selés mégis úgy hozta, hogy később egy másik vallási kisebbségi fi ú 
legyen a játszótársam. Kéri Jóska az evangélikus iskolába járt. Ott is 
kevesebb volt a gyerek, Jóska mégis elmaradt mögöttem a tanulásban. 
Ezért özvegy édesanyja szívesen látta, ha fi ával barátkozom.

Kériéknek hosszú parasztházuk volt, nagy istállójuk és szénapad-
lásuk. A gazdálkodás és állattartás elemeit ott fi gyeltem meg köze-
lebbről. Elnéztem a fejést, a malacok etetését, a tojások összeszedését. 
Mindez idegen világ volt nekem. Kifaggattam Jóskát a vallásukról is. 
Egyszer elvitt magával az istentiszteletre. A templomban volt egy nagy 
Jézus-kép, oltár és orgona. A levita imádkozott, prédikált és énekeltek. 
Horváth káplán úr ugyan azt tanította nekünk, hogy nem szabad más 
szertartást látogatni, én azonban nem éreztem magam bűnösnek.
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A „jelent beragyogó” évforduló*

Az ünnepi megemlékezés részese volt Tamásiban a város temetőjében 
nyugvó 1848-as honvédtiszt, Korenika Miklós unokája, Túrmezei 
Erzsébet diakonissza, költőnő.

Újsághír 1908-ból: „Korenika Miklós birtokos, ’48-as honvédhad-
nagy, ki Niklán lakott, hosszú éveken át tagja volt Somogy vármegye 
törvényhatósági bizottságának, életének 79. évében elhunyt a Tolna 
megyei Tamásiban. Temetése tegnap délelőtt óriási részvét mellett 
ment végbe.” (Somogyvármegye, 1908. május 6.) Ma nyolcvanhat éves 
unokája, Túrmezei Erzsébet már Tamásiban született, s tízéves koráig 
itt is élt. Az elmúlt napokban hosszú idő után tért vissza szülőhelyére.

– Miután a Korenika nagypapa sajnos négy évvel születésem előtt 
elhunyt, tőle már nem tudtam kérdezősködni – mondta az idős költő-
nő. – De a családban voltak élő emlékek róla: ahogyan egy versemben is 
elmondtam, nagyon őrizte a régi mentéjét. Még amikor Niklán laktak, 
eldugta, nehogy a nagymama kidobja, elővette és nézegette. Azt sem 
tudjuk, hogy milyen szerepet játszott a szabadságharcban, annyi ma-
radt fenn, hogy honvédtiszt volt. A család régi tagjaitól azonban meg-
tudtam, hogy tizenhárom gyermekük volt, de csak három leány nőtt 
fel. Niklán, a Berzsenyi-emlékmű közelében voltak a Korenika-sírok.

– Tamásiban őrizték-e Korenika Miklós emlékét?

 * Megjelent: Tolnai Népújság, 9. évf. 64. sz. 1998. március 17.
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– Gyermekkoromban még nem, csak később. Az hívta fel rá a 
fi gyelmet, amit az egyik versemben írtam: „nagyapám, 48-as honvéd 
voltál”. Egy testvérem, aki akkor még élt, annyira örült ennek, hogy 
egy külön követ tétetett oda, amire ráírta ezt. Ott helyeztek el most 
emléktáblát.

Az emléktábla felavatásánál a költőnő egy 1948 óév estéjén írt verse, 
A vértanúk éve felé című hangzott el.

Túrmezei Erzsébet ötven évvel később úgy gondolja, 1848 esz-
ményei még nem valósultak meg. Úgy fogalmaz: „Tovább kell érte 
imádkozni és küzdeni. A vértanúk éve most is utat mutatva és irányt 
jelölve ragyogja be a jelent.”
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Igehirdetés Túrmezei Erzsébet temetésén*

„…nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra,
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”
(2Kor 1,18)

Gyászoló Család! Keresztyén Gyülekezet!
Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Több mint száz évvel ezelőtt a Somogy megyei Niklán fi atal leány 
nevelkedett két testvérével együtt. Szabadidejében sok időt töltött a 
temetőben, gondozta a koszorús költő, Berzsenyi Dániel sírját. Sokat 
ábrándozott arról a hatalmas síremlék mellett, miért nem lehetett 
ő is költő. Szerette volna „álmodni a kibeszélhetetlent és érezni a 
kimondhatatlant”. De nemcsak ábrándozott, imádkozott is: „…ha 
gyermekem lesz, azzal áldd meg, / amivel nem áldottál meg engem! 
/ Ha gyermekem lesz, dalolhassa ki, / mit lelke érez, szíve gondol. / 
És dal legyen a kacagásból, / és dal legyen a fájdalomból.” Ez a niklai 
leány Túrmezei Erzsébet édesanyja volt. Ezért az édesanyai imád-
ságért vallhatta Túrmezei Erzsébet költő-műfordító, diakonissza 
főnökasszony: „egész költészetem… meghallgatott imádság!” Így lett 
énekké öröme, így lett énekké könnye is.

A költő látja és éli ugyanazt a valóságot, amelyben mi is élünk. 
Ugyanakkor jobban észrevesz visszásságokat, ráérez összefüggések-
re, nálunknál érzékenyebben reagál szépre is, ijesztőre is. Verseiben 

 * Elhangzott Csömörön 2000. május 30-án.

Id. Zászkaliczky Pál
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egyszerre van jelen a valóság s a költő belső világa. A tapasztalat és 
az, amit a tapasztalat kivált belőle: öröme és félelme, együttérzése 
vagy tartózkodása. Benne van tehát a látható és a láthatatlan is, az 
ideigvaló és az örökkévaló. S mindezt – a megfogható valóságot és 
szívének-lelkének válaszát – szavakba-mondatokba önti, képek és ha-
sonlatok, rímek, ritmus és más költői eszközök használatával kifejezi. 
„Énekké lesz öröme is, könnye is.” A költemény pedig önálló életet 
kezd élni, lelkesít és vigasztal, megszólít és mozgósít, felelősségre von 
és – keresztyén költő esetében – Isten elé állít.

Túrmezei Erzsébet Istenben hívő, Krisztus-követő költő volt. Olyan 
valaki szólt hozzánk és szól még hosszú évtizedekig, aki nemcsak 
megértette Isten szavát, Krisztus evangéliumát, de verseivel erről bi-
zonyságot is tett. Versei bizonyságtételek, igehirdetések, hitet sugárzó, 
hitet ébresztő és elmélyítő prédikációk.

Tanítványának kérdésére vallotta: nem volt versíró ceruzája, de ő 
maga azzá kívánt lenni, azzal a reménységgel, hogy Ura és Mestere né-
ha a kezébe veszi és ír vele. Lesi, várja keze mozdulatát, mert „…nincs 
szebb öröm földön, égen, / mint eszköz lenni szent kezében…”

Költői hivatást gyakorolni csak ilyen alázattal lehet. Pilinszky János 
is azt vallotta, hogy a megszületett verset ajándékba kapja a költő. „Ha 
úgy érzi, hogy ő csinálta, akkor hiú lenne vagy lehetne, de szükség-
szerűen azt érzi, hogy ajándékba kapta…”

Túrmezei Erzsébet versei – többek között – a látható világról 
szólnak. A költő ott élt a teremtő Isten ege alatt. Jól ismerte, de verse-
ivel tanította is, mi mindent köszönhetünk az első hitágazat szerint 
a Teremtőnek: az életet s mindazt, amire az élet fenntartása miatt 
szükségünk van, szeretteinket, földi hivatásunkat…

Sokat verselt a családjáról, többször állított emléket édesanyjának, 
nagyanyjának, megírt gyermekkori történeteket. Ünnepelte a család 
aprajának születését, köszöntött keresztelőn és konfi rmáción, meg-
énekelt balesetet, kórházi napokat, temetést és halálévfordulót. Így 
búcsúzik temetőkben porladó szeretteitől: „a boldogabb viszontlátásig, 
az új életre támadásig aludjatok Jézus nevében.”

Költőnk számára a természet az Atya kezéről beszél, tőle hull a 
hópehely, az ősz aranypénze – a nyírfalevél. Neki köszön meg „min-
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den hóvirágharangot, hazatérő madarat, simogató sugarat”. S neki 
köszöni meg az életet, nemcsak a földi létet, de a hatalmas, halálon is 
diadalmas Életet, a feltámadt Krisztust.

Sokszor belenéz a csodálkozó, hinni és örülni tudó gyermeksze-
mekbe. Verset ír arról a Jézus születésén örvendező kisleányról, aki 
apját faggatja: „Szalmán feküdt Ő, az Isten Fia. / Elhagyta értünk az 
egeket. / Ugye, apukám, nagyon szereted?” Célba talált bizonyság-
tétel ez! Megénekli a kis Dankó Jóskát, aki bámulja a felhők mögé 
bújt holdvilágot: „csendesen ment el a holdvilág, lábujjhegyen ment 
be a mennyországba”. Nagyokat, felnőtteket tanítanak a gyermekek, 
nekünk is meg kell tanulnunk „hinni és örülni a csodáknak”.

A Teremtő jónak teremtette ezt a világot. Túrmezei Erzsébet csa-
tázik „Salamon ellen”, aki a Prédikátor könyvében többször hangsú-
lyozza: „Minden hiábavalóság!” Ellenkezőleg: „nincs hiába! Minden 
küldetés”, a magvetésnek, viharnak, parányi porszemnek, zordon 
sziklaszálnak küldetése van! A tenyérnyi életű embernek is, aki „az 
Isten tenyerén áll”. Vallja: „Nem ejt el engem az a kéz (…), nincs hiába 
semmi idelenn…”

Család, természet, csillogó gyermekszemek és küldetés. Így élünk 
mind a teremtő Isten ege alatt, más szóval: így állunk az Isten tenyerén.

De ott élünk a kegyelem ege alatt is. Az óvó-védő, bűnt bocsátó és üd-
vösségre hívó kegyelem ege alatt. Luther írta: „Isten az evangéliummal 
új eget vont övéi fölé. A kegyelem ege ez. Sokkal gyönyörűségesebb, 
mint a látható égboltozat.”

Mintegy hetven évvel ezelőtt egy szeretetvendégségen a teríték 
mellé helyezett igéslapon olvasta Jézus Krisztus hívását: „Te kövess 
engem!” A már megismert Krisztus hívása volt ez, az ő áldozatáért 
fogadott a keresztségben mindnyájunkat gyermekévé az Isten. Krisz-
tus meghalt bűneinkért és feltámadt megigazulásunkért. S ahogyan 
ő meghalt, nekünk is meg kell halnunk a bűnnek, s ahogyan ő fel-
támadt és él, nekünk is új életben kell járnunk… Ezt a Pál apostoli 
igét erősíti és alkalmazza tovább Erzsébet testvér: „naponta sírba 
kell tennünk a régit, éspedig a Golgota alatti sziklasírba. A húsvét 
reggeli nyitott sír pedig legyen »új életünk kezdete, szent kapuja«. 
Mindennap belé te met he tem régi magam, bűnös életem, s Krisztussal 
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járhatok. Halleluja!” S a következő már a „pünkösdi kérés”: milyen 
jó lenne, ha amerre megyünk, „virágot lépnénk…” „Amerre járnánk, 
szeretetrózsák, jóság, szívesség, hűség nyílnának!”

Sajnos az élet csalódásokkal, veszteségekkel, kudarcokkal teljes. 
„Hol a megoldás? Mindennek vége?!” – kérdezte egy volt népfőisko-
lása. Vers íródott válaszként: „Ne sírj, nincs vége, jöjj velem! / Jöjj új 
kezdetre, új örömre lelni! / Jézusnál most is vár a kegyelem, / újra 
kinyílik a holnap… / Jézus Krisztusnak terve van veled!”

Így – a kegyelem ege alatt – a szenvedések is „félreismert barátok”. 
Zord arcú, különös barátok. „Míg véresen küzdünk velük, / csak 
önmagunk szívét sebezzük, / s könnyeinken át küldőjükre csodálko-
zunk… [Aztán] meglátjuk átszegzett kezét / és hálát adni hullunk 
térdre, / hogy életünket sem kímélte, / sebezte, verte, úgy szerette. / 
Rámosolygunk a zord követre, / s meglátjuk benne őt magát.”

Beköszöntött 1951. Az államhatalom rendelettel oszlatta fel az 
egyházi egyesületeket, ez lett a Fébé szétszóratásának ideje is. Kézzel 
és írógépen sokan másolták és küldték tovább az akkor megszületett 
verset, a Tedeum-fordítás címűt. Túrmezei Erzsébet fordítja az éneket: 
„Dicsérünk, Úristen!” – és fejti a testvérruhát. Könnye hull a test-
vérruhára, és dicséri az Urat… Ezzel a verssel százakat és ezreket, 
egyházunk és hazánk hívő népét tanította: ha a jót elfogadtuk az Isten 
kezéből, a rosszat is el kell fogadnunk! Hiszen akkor is az Úristen 
a legjobb Gazda, amikor visszakéri a kedves testvérruhát. Akkor is 
meg kell köszönnünk a szolgálat minden áldott percét, évét, amikor 
beszűkülnek az evangélium hirdetésének lehetőségei. „A mélységből 
is dicsérünk Téged. Dicsérünk, Úristen, most is és mindörökké…!”

Így telik-múlik életünk a teremtő Isten ege alatt, a kegyelem ege 
alatt, s végül az örökkévalóság fényében. Eddig szóltunk a láthatókról, 
az ideig-óráig valókról, most szólnunk kell az örökkévalókról. Erre 
biztat Urunk is, aki előrement, hogy helyet készítsen övéinek.

Sok lakóhely van ott, s mert ezt Jézus ígérte, belé vetett bizalommal 
énekelték hívő elődeink: „Hazafelé tart szüntelen a keskeny út kis 
nyája…” Számukra – Erzsébet testvér kifejezése szerint – az ének 
„áldott vándorbot”, s amint letették a vándorbotot, felzendült ajkukon 
az örökkévalóság éneke.
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Hazafelé tartott Túrmezei Erzsébet is. Amikor egyszer valaki neki 
a múltat emlegette: „télben is viruló, illatozó, üde rózsák az emlé-
kek… – így válaszolt –, százszor szebb, ha az emlékrózsák kertjéből 
a holnap fénye felé nézek! (…) Krisztus jár előttem! / Őreá tekintek. 
/ Hazafelé tartok s előre nézek…”

Egy urnás temetés alkalmával jutott eszébe a Halotti beszéd: „Por 
és hamu vagyunk…” Így rögzítette magában ezt az élményt: „Élő 
Jézus, a Te tiszta fényed / ragyogja át a Halotti Beszédet, / legyen 
rá diadalmas felelet: / Bizony por és hamu vagyunk! / De aki hisz, 
örökre él Veled?”

Egyetértéssel adta tovább költeményében a hitleri börtönben ra-
boskodó Bonhoeff er bizonyságtételét: „…hirtelen feltépték az ajtót: 
Bonhoeff er fogoly, készüljön és jöjjön!” A kivégzésére induló lelkész 
még elmondta utolsó bizonyságtévő mondatát rabtársainak: „Ez a vég! 
De az én számomra az élet kezdete!”

Amikor drága testvérét temették, s a ravatalt, koporsót beragyogta 
az ige – Jézus él! Eltörölte a halált! –, tavaszi virágok, húsvéti ének 
vigasztalta Túrmezei Erzsébetet: „Nincs itt, előrement! (…) / Oda, 
hol templom nélkül szüntelen / maga az Isten van jelen!”

Túrmezei Erzsébet diakonissza főnökasszony, költő és műfordító 
itt élt a teremtő Isten ege alatt, a kegyelem ege alatt s az örökkévalóság 
fényében. Uráról tett bizonyságot egész életében. S most hazahívta 
szolgálóleányát az Úr. Túrmezei Erzsébet, az ancilla Domini már nincs 
itt, előrement! Oda, hol templom nélkül szüntelen maga az Isten van 
jelen. Amikor Urunk akarja, indulunk utána mi is mindannyian! 
Ámen.

08 Irasok-kepek-dokumentumok.indd   389 2012.09.11.   16:20:28



390

Búcsú Túrmezei Erzsébettől

Még el sem kezdődött a szertartás, a csömöri temetőből messzire 
hangzik százak és százak éneke:

„Igen, Atyám, mert így kedves Előtted, 
Öröm vagy bánat ér, akármi gyász, 
Kezed megáld mosolyt, borút vagy könnyet, 
S a lelkem, békén, csendben Rád vigyáz…” 

Azután valóban békén, csendben vigyáz az öregek és fi atalok hatalmas 
serege a ravatal mellett elhangzó igékre. A koporsót átölelő sátor Isten 
sátorára emlékeztet, fölötte a nyitott, kék égbolttal.

Felejthetetlen a búcsú „Krisztus poétájától”. Nagy költőtársa, 
Reményik Sándor nevezte így a Tolna megyei Tamási szülöttét. Való-
ban, összes verse, minden éneke, egész élete csendes és boldog háladal 
volt azért, hogy a fentről kapott írói ajándékkal Mesterét szolgálhatta.

A koporsó mellett ott álltak két testvérének leszármazottai. A litur-
giában szépen váltakozott ige, ének, életrajz, vers és bizonyságtevés. 
A bűnbánati zsoltárt Herzog Csaba, a Fébé egyesület segédlelkésze, a 
szeretett diakonissza főnökasszony életrajzát Madocsai Miklós, annak 
korábbi lelkipásztora ismertette. A testvérek egykori szétszóratása 
utáni balassagyarmati évekről Kalácska Béla nógrádi esperes szólt, 
megemlítve, hogy a hálás utókor a rendszerváltozás után ott (majd 

Id. dr. Fabiny Tibor
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Józsefvárosban is) díszpolgárává választotta Szabó József dunáninneni 
püspök akkori munkatársát.

A búcsúztató igehirdetést Zászkaliczky Pál, a Fébé Evangélikus 
Diakonisszaegyesület és Anyaház lelkésze tartotta. „Több mint száz 
évvel ezelőtt – mondta – a Somogy megyei Niklán fi atal leány ne-
velkedett két testvérével együtt. Szabadidejében sok időt töltött a 
temetőben, gondozta a koszorús költő, Berzsenyi Dániel sírját. Sokat 
ábrándozott arról a hatalmas síremlék mellett, miért nem lehetett 
ő is költő. Szerette volna »álmodni a kibeszélhetetlent és érezni a 
kimondhatatlant«. De nemcsak ábrándozott, imádkozott, is: »…ha 
gyermekem lesz, azzal áldd meg, / amivel nem áldottál meg engem. 
/ Ha gyermekem lesz, dalolhassa ki, / mit lelke érez, szíve gondol. / 
És dal legyen a kacagásból, / és dal legyen a fájdalomból.« Ez a niklai 
leány Túrmezei Erzsébet édesanyja volt. Ezért az édesanyai imádsá-
gért vallhatta a költő-műfordító diakonissza főnökasszony: »Egész 
költészetem… meghallgatott imádság.« Így lett énekké öröme, így 
lett énekké könnye is.”

Mintha a két borús, esős májusi nap között a temetés napján ránk 
köszöntő fényes égboltozat csendes szépsége adta volna a búcsúztató 
alapige (2Kor 4,18) tematikáját, úgy tárult fel az igehallgatók előtt 
Túrmezei Erzsébet élet- és költészettörténete hármas távlatban.

Ott élt ő mindenekelőtt a teremtő Isten ege alatt. Jól ismerte, de 
verseivel tanította is, mi mindent köszönhetünk az első hitágazat 
szerint a Teremtőnek: az életet s mindazt, amire az élet fenntartása 
miatt szükségünk van, így szeretteinket és hivatásunkat is. A költő 
még ennél is többet láttat meg velünk: számára a természet az Atya 
kezéről beszél: tőle jön az ősz aranyfénye, tőle hull a hópehely is. 
Ezért neki köszön meg „minden hóvirágharangot, hazatérő madarat, 
simogató sugarat…” És kinek a szívét ne dobogtatta volna meg az apját 
faggató, Jézus születésén örvendező kislányról szóló verse: „Szalmán 
feküdt Ő, az Isten Fia. / Elhagyta értünk az egeket. / Ugye, apukám, 
nagyon szereted?”

Túrmezei Erzsébet ugyanakkor a kegyelem ege alatt is élt (amiről 
Luther azt mondta, hogy az sokkal gyönyörűségesebb, mint a látható 
égboltozat). Az igehirdető felidézte az egykori fi atal magyar–német 
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szakos bölcsészhallgató megtérését és diakonisszává történő elhívását, 
a népfőiskolai munkát és a nehéz 1951-es évet. Akkor mi is hányan 
másoltuk kézzel, írógéppel, indigóval, majd adtuk-küldtük széjjel 
az általa írt Tedeum-fordítást: „A mélységből is dicsérünk Téged… 
Dicsérünk, Úristen. Most is. És mindörökké…” – írta, miközben 
fejtette a testvérruhát. A kegyelem aztán mégis győzött az ítélet felett.

Az igehirdető végül az örökkévalóság fényében mutatta be a 88 éves 
korában hazatért testvérünk életét. Énekeivel és verseivel, az „áldott 
vándorbottal” irányt mutatott a majdan őt is követőknek: „Hazafelé 
tart szüntelen a keskeny út kis nyája.” Máskor így írt: „Krisztus jár 
előttem, Őreá tekintek, / Hazafelé tartok s előre nézek…”

Taschner Erzsébet főnökasszony-helyettes imádsága után Bánff y 
György színművész a Húsvéti híradást, majd Lesták Mária a Húsvét 
után című versét mondta el, a külföldi diakonissza-anyaházak nevé-
ben pedig Luise Schäfer kasseli főnökasszony adta át a kaiserswerthi 
központ utolsó áldáskívánságát.

A sírnál – kívánsága szerint az egykori kedves népfőiskolása, Gubek 
Mária szülei mellé temették – Solymár Péter csömöri lelkész mon-
dott végső búcsút. Utána a vendéglátó gyülekezet gazdagon terített 
asztalnál várta a távolból is Csömörre zarándokolt híveket. A szeurat 
keretében többek között Gertrud Heublein, a berlini Paul Gerhard 
Stift vezetője – aki egy éven át segítette nálunk a hűvösvölgyi anyaház 
életének újjászervezését – Mátyás Sándorné tanárnő tolmácsolásával 
tett bizonyságot arról az áldásról, amelyben az elköltözött életének 
utolsó szakaszában maga is részesülhetett.

Az Úr szolgálóleánya, az ancilla Domini hazatért.
Emlékét, verseit és énekeit határokon innen és túl ajkán és lelke 

mélyén még századokon át fogja őrizni az utókor.
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Megemlékezés Túrmezei Erzsébet 
ravatalánál*

Május 30-án kísértük utolsó útjára Csömörön Túrmezei Erzsébet 
testvért, a Fébé Diakonissza Anyaház főnökasszonyát, költőt, mű-
fordítót. Balassagyarmatról és környékéről autóbusznyi tisztelője vett 
részt a gyászszertartáson. Erzsébet testvér huszonöt évig szolgált 
Balassagyarmaton. Többek között ennek emlékére Réti Zoltán festő-
művész tavaly adta át otthonában a róla készült portréképet, amelyet 
Erzsébet testvér nagy örömmel vett át.

Túrmezei Erzsébet áldásokban gazdag élete három periódusra 
osztható. Az első szakasz tizenhét évet ölel át, amikor magyar–német 
szakos tanárnőként felvállalta a diakonissza szolgálat élethivatását, 
amelynek keretén belül a gyülekezeti és a népfőiskolai munkában, 
gyermek-, ifj úsági és egyéb sajtótermékek szerkesztésében, kiadásá-
ban jeleskedett. Az ígéretes jövőt megszakítja a katolikus rendek és a 
diakonisszaintézetek feloszlatása 1951-ben.

Túrmezei Erzsébet ebben az évben került Balassagyarmatra, és 
huszonöt éven keresztül itt szolgált. Erről és ennek „következménye-
iről” szeretnék pár szót szólni. A balassagyarmati szeretetházban két 
diakonissza testvér szolgált: Palkovics Julianna és Kárpáti Emma. 
Ez utóbbi a diakonisszák feloszlatása után családi okok miatt Pestre 
költözött. Így kínálkozott egy üres hely Balassagyarmaton, és Erzsébet 

 1 Megjelent a Békesség 2000. decemberi számának 14–15. oldalán.

Kalácska Béla
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testér hozhatta magával édesanyját is az otthonba, ahol gondozása 
megoldódott. Így került 1951. október 31-én Gyarmatra. Ezt az utat 
az akkor még püspökként szolgáló Szabó József is egyengette. Az 
itteni szolgálat mellett irodai munkát végzett a lelkészi hivatalban, 
gyermekekkel foglalkozott, színdarabokat írt és tanított be ünnepi 
alkalmakra. Igei szolgálatokat is ellátott helyben és a környező gyü-
lekezetekben, jelesül Ipolyszögön, ahová nagyon szeretett kijárni. 
Verseit ebben az időben csak a fi óknak írhatta, de később kiadásra 
kerültek, és a kézírásos terjesztésre nem volt többé szükség.

Ebben az időben kezdődött a kapcsolat Anna-Maija Raittila fi nn 
költőnővel, aki többször járt Gyarmaton Farkas András es Túrmezei 
Erzsébet vendégeként. A költőnő Túrmezei Erzsébet testvéren keresz-
tül ismerkedett meg a magyar irodalommal, Balassi Bálint, Madách 
Imre és Mikszáth Kálmán munkásságával. Kész volt megtanulni ma-
gyarul, hogy többek között Túrmezei gondolatait fi nnre lefordíthassa. 
Madách Az ember tragédiája című drámáját is lefordította fi nn nyelvre.

Túrmezei verseiben szerepel Balassagyarmat város neve, az Ipoly, 
Madách és egyéb, a városhoz kapcsolódó nevek. 1975-ben, huszonöt 
év után hagyta el a várost, és ezzel újabb huszonöt év kezdődött el, 
életének harmadik, budapesti szakasza.

Évente visszajött Gyarmatra, látogatta többször is. 1990-ben a 
Honismereti Kör vendége volt a híres Csillagházban, amely zsúfolásig 
megtelt az életét és szolgálatát ismertető esten. Ismét hívta a város 
1996. október 23-án, amikor a város díszpolgárává választotta. A vá-
roshoz kötődő verseiből olvasott fel, többek között az 1956 őszének 
hangulatát idéző Zászlók a szélben című versét. Juhász Péter polgár-
mester Túrmezei Erzsébet életútját méltató beszédében hangsúlyozta 
a költőnő életének, munkásságának jellemzőit és hatását: „Példaértékű 
emberi, erkölcsi magatartásával, kiemelkedő írói, költői, műfordítói 
munkásságával, szociális érzékenységével, széles körű helyi, hazai és 
nemzetközi kapcsolatteremtő tevékenységével az itt töltött 25 éve alatt 
és azt követően is jelentősen hozzájárult Balassagyarmat erkölcsi és 
szellemi arculatának formálásához, valamint hazai és határokon túli 
hírnevének megalapozásához.”
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1997-ben, 85. születésnapján a Nógrádi Egyházmegye Békes-
ség című újságja interjút készített Erzsébet testvérrel otthonában. 
Megkérdeztük: „Melyik díszpolgárságának örül jobban; a budapest-
józsefvárosinak vagy a balassagyarmatinak?” „A józsefvárosi megle-
petésszerűen ért, ugyanis a történelmi egyházak közös kérése volt. Az 
volt benne a megható, hogy az egyházak kérése meghallgatásra talált; 
ez már az egyházak megbecsülését is jelentette. A balassagyarmati 
pedig azért volt öröm, mert ott sokáig éltem és szolgáltam. Akkor 
azt éreztem, hogy ebben a megtiszteltetésben a hála nem engem illet 
költészetemért, hanem az Istent.”

Továbbá megkérdeztük Erzsébet testvért, hogy melyik verse áll 
legközelebb a szívéhez. „Sok vers nőtt a szívemhez, ezek közül egyik 
a Személytelen igék című vers.” A befejező része így szól:

S az életem sok égi cseppre válva
ha elpereg:
„Esik!” – szóljanak felfelé tekintve az emberek.

Hisszük, hogy szolgálatának áldó, gyümölcsöt hozó esője továbbra 
is hullani fog. Azt pedig elköltözése után valljuk Kassák szavaival: 
„aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen.”
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Megemlékezés Túrmezei Erzsébet 
születésének 100. évfordulóján*

Kedves Testvérek!
Meghatottan és hálával emlékezünk ma Erzsébet testvérre születésé-
nek 100. évfordulóján. Élete kezdettől halálig a Fébéhez kötötte, de 
szolgálatával közösségünk határán átlépve egyházunkat, más feleke-
zeteket, sőt külföldi testvéreket is gazdagított.

Életében sok megaláztatásban, mellőzésben volt része, amit mindig 
alázatosan és derűsen fogadott. Most annak örülhetünk, hogy evan-
gélikus egyházunk Fabiny Tamás püspök javaslatára a 2012-es évet 
Túrmezei Erzsébet-emlékévnek deklarálta.

Ennek egyik jele volt, hogy az Evangélikus Élet február 5-ei számában 
egyoldalas interjú jelent meg Gubek Mária testvérünkkel, akivel Erzsé-
bet testvér bensőséges testvéri kapcsolatban volt élete végéig. Mancika 
megőrizte Erzsébet testvér több száz levelét, amit Keveházi László test-
vérünk végigolvasott, és ami jelentős egyháztörténeti dokumentum is.

Ugyanebben a számban Kőháti Dorottya és Herzog Csaba lelkész 
testvéreink felhívását olvashatjuk, hogy hiteles tanúkat keresnek, akik 
Erzsébet testvér életéről és szolgálatáról beszámolnának a készü-
lő emlékkötet számára. Remélem, ez a felhívás testvéreink körében 
meghallgatásra talál.

Az Evangélikus Élet február 12-ei száma fényképes beszámolóban 
tudósít a február 5-ei balassagyarmati emlékünnepről, amelyen Fabiny 

 1 Elhangzott a Fébé Anyaházban 2012. február 14-én.

Madocsai Miklós
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Tamás püspök szolgált, megemlékezve Erzsébet testvér huszonnégy éves 
balassagyarmati szolgálatáról. Erzsébet testvér az ipolyszögi és patvarci 
szórványokba kerékpáron járt, és a gyarmati szeretetotthon lakója, majd 
vezetője volt, amelynek neve mostantól: Túrmezei Erzsébet Evangélikus 
Szeretetszolgálat. A város 1996-ban díszpolgárává választotta.

Az elmúlt vasárnap, február 12-én pedig Tamásiban, Erzsébet 
testvér szülővárosában volt megemlékező ünnepség. Bizonyára erről 
is olvashatunk majd.

Mindkét alkalmon Veperdi Zoltán, a Fébé lelkésze képviselte a 
diakonissza közösséget, akitől személyes beszámolót hallhatunk majd.

A Túrmezei-év jelentős eseménye Erzsébet testvér teljes életmű-
vének kiadása. Ennek megvalósulásáért elsősorban Herzog Csaba 
testvérünknek kell köszönetet mondani, aki nemcsak a versek ösz-
szegyűjtésében, de Erzsébet testvér hagyatékának rendezésében és 
megőrzésében is sokat fáradt.

Az életmű kiadásával kapcsolatban köszönetünket kell kifejezni 
Dénes Pál testvérünknek is, aki bizonyára idős kora miatt maradt 
most távol. Az ő szakmai tudása és a Fébé iránti hűsége tette lehetővé 
az eddigi kötetek megjelenését. Itt gondoljunk hálás köszönettel a 
Fébé-nyomda munkatársaira is, akik sokszor megfeszített munkával 
biztosították a kötetek megjelenését.

A Túrmezei-évvel kapcsolatban hamarosan megjelenik Zász ka licky 
Pál testvérünk válogatásában, ünnepi kiadásban 100 Túrmezei-vers,2 
és Keveházi László testvérünk gondosan összeállított Túrmezei-élet-
rajza.3 Szántóné Alföldi Júliának, Görög Hajnalka testvérünk édes-
anyjának kézirata Ajánlom pedig nektek Fébét címmel a Fébé-nyomda 
jóvoltából fog megjelenni. Ennek a kiadványnak az a jelentősége, hogy 
a testvérek életrajzi beszámolóját is tartalmazza.

Az írott betű mellett a rádió és a televízió is több műsorában em-
lékezik meg a 100 éves jubileumról. Az elmúlt vasárnap a délelőtti 
vallásos műsorban, hétfőn az Evangélikus Félóra keretében emlékeztek 

 2 Túrmezei Erzsébet: A kegyelem ege alatt. Száv év – száz vers. Szerk. Zász ka-
licz ky Pál. Luther Kiadó – Fébé, Budapest, 2012.
 3 Keveházi László: „Így leszel áldás”. Túrmezei Erzsébet élete és szolgálata. Luther 
Kiadó, Budapest, 2012.
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meg Erzsébet testvérről. Ma este a Kossuth adón 21.04-kor kezdődő 
műsor is róla szól. Szombaton a budahegyvidéki templomban lesz 
ünnepi megemlékezés, amelyről a televízió is tudósít.

És akkor még nem szóltunk a gyülekezetekben tervezett megem-
lékezésekről, az őszi diakóniai konferenciáról és a Túrmezei-szava-
lóversenyről, amelyek mind-mind Erzsébet testvér emlékét idézik és 
szolgálatát méltatják.

Örüljünk és legyünk hálásak azért, hogy Erzsébet testvér emléke nem 
merül feledésbe, sőt egyházunk a 2012-es Túrmezei-év keretében kiemelt 
és méltó módon emlékezik meg Erzsébet testvér életéről és szolgálatáról.

Megemlékezésemben most először Erzsébet testvér gyermek- és 
fi atal éveit idézem, azt a korszakát, amelyről ritkábban esik szó.

Túrmezei – eredeti nevén Belák – Erzsébet 1912. február 14-én 
született Tamásiban, ahol édesapja vaskereskedő volt. Édesanyja 
Korenika Anna, a „barna, kékszemű leány”, aki „szerette a csitító 
csendet”, és azért imádkozott, hogy „ha gyermeke lesz, dalolhassa ki, 
mit lelke érez”. Erre gondolva született meg Erzsébet testvér vallomása: 
„egész költészetem – meghallgatott imádság.”

Gyermekkoráról boldogan írta:

Engem simogattak, szerettek.
Mentő, meleg fény hullt már annyi rám.

Erzsébet testvér szülei négy kisgyermeküket veszítették el. Ezután 
született két bátyja, Sándor és János, akik felnövekedve lelkészi szol-
gálatba álltak, majd hetedik gyermekként Erzsébet testvér.

Erzsébet testvér az elemi iskola négy osztályát Tamásiban végezte 
el. Ezután szülei Sopronba költöztek, ahol két bátyja az evangélikus 
Líceumban tanult, így ő is ott folytatta tanulmányait. Érettségi után 
a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett magyar–
német szakos tanári diplomát.

Sok nehéz lelki vívódással, kereséssel teli fi atal éveiben „az életpar-
ton búsan állva, könnyektől fátyolos szemmel a jövő titkát” kutatta, 
és „segítő kezet keresett”.

Aztán reménysége valóra vált, életében megtörtént a nagy fordulat:
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Kézen fogott. Akit kerestem.
Szívemre békességet csókolt…

Még egyetemi évei alatt kapcsolatba került a Fébé Evangélikus Dia-
konisszaegyesület szolgálatával, ami megerősítette hitében, és ahol 
elhívást kapott, hogy diakonisszaként egész életét az Úr szolgálatának 
szentelje.

1945. augusztus 5-én szentelte fel Raff ay Sándor püspök a szolgáló 
életre, amely 1951 őszén a kommunista rendszer döntése nyomán 
derékba tört, és amely mégis tovább folytatódott. A sötét alagútból 
napfényre futott a vonat. 1990-ben az újrainduló Fébé főnökasszonnyá 
választotta.

Az indulás nehéz éveiben hűséges segítőtársa volt Csepregi Zsuzsa 
lelkész, akinek korai halála mérhetetlen veszteséget jelentett a Fébé 
szolgálatában. Erzsébet testvér egyik versében „korán tovatűnt, kedves 
fénysugárnak” nevezte.

A főnökasszonyi teendők mérhetetlen sok gondot jelentettek Er-
zsébet testvér számára. Munkájában hűségesen és fáradhatatlanul 
állt mellette dr. Fabiny Tibor professzor, Gertrud Heublein Bad 
Kreuznach-i főnökasszony és Herzog Csaba lelkész.

Erzsébet testvérnek sok örömöt jelentett az újrainduló anyaházi 
élet, Gadó Pál testvérünk vezetésével a mozgássérülteknek otthont 
adó piliscsabai Siló és a bagolyirtási Názáret-templom, amelynek épí-
tésében Honos János testvérünk segédkezett. A szolgálatnak erről a 
három területéről versben is megemlékezett, ami mutatja, hogy milyen 
közel állt a szívéhez mindhárom hely.

Erzsébet testvér a 90. életévéhez közeledve egyre romló egészségi 
állapota miatt többször volt kórházban, több műtéten is átesett. Végül 
2000. május 22-én érkezett el életének utolsó földi napja. Végakarata 
szerint a csömöri sírkertben volt temetése május 30-án Zászkaliczky 
Pál Fébé-lelkész szolgálatával. Több százan állták körül koporsóját a 
feltámadás reménységével.

Születésének 100. évfordulóján Istennek adunk hálát életéért: Soli 
Deo Gloria!
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Dokumentumok

Túrmezei Erzsébet 
nagyszüleinek 
házasságlevele
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A „niklai leány”, 
Korenika Anna 
keresztelési 
anyakönyvi kivonata
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A szülők: Korenika Anna és 
Belák János házassági 

anyakönyvi kivonatának 
részletei
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Belák Erzsébet 
konfi rmációi bejegyzése. 
Tokaj, 1929. szeptember 1. 
Konfi rmáló lelkésze bátyja, 
Belák Sándor
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Belák Sándor első tokaji „szereplése”, 
1927. november 8.

Belák Sándor lelkész tokaji 
beiktatásának jegyzőkönyve, 

1927. november 20.

Meghívó Belák Sándor 
tokaji beiktatására
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A 14 éves Belák Erzsike a Magyar–Holland Szemlében (1926. március)
„Hollandiai tartózkodásom ideje alatt megragadta lelkemet az ottani lakók mély 

vallásossága és nagy szorgalma. Ennek tulajdonítottam az ottani jólétet is. 
Hazaérve is hálával gondoltam Hollandiára és népét a magyar 

néppel összehasonlítva írtam e költeményt. Belák Erzsébet”
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Levélváltás a 
Magyar–Holland 
Szemlében Belák 
Erzsébet verséről
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Belák Erzsébet 8. osztályos tanuló 
könyvjutalomban részesült (1929–30)

A Soproni Magyar Királyi Állami 
Leánygimnázium értesítőjének 

egyik oldala (1926–27)
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Belák Erzsébet eredményei 
az 1928–29-es tanévben

08 Irasok-kepek-dokumentumok.indd   411 2012.09.11.   16:20:41



412

Belák Erzsébet egyetemi tanulmányainak dokumentumai (1930/1931)
Az ELTE Egyetemi levéltár archívumából
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Belák Erzsébet magyar–német szakos bölcsészettan-hallgató diplomaeredményei 
összesítésének dokumentuma, 1932. június 2. (ELTE Egyetemi levéltár)
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Belák Erzsébet (Erzsébet testvér) bejegyeztetett a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület törzskönyvébe
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Belák Sándor tokaji lelkész nyíregyházi diakonisszát kér 
tokaji szolgálatra (bejegyzés a Fébé iktatókönyvében, 1933)
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Túrmezei Erzsébet szülővárosa, 
Tamási is ápolja Erzsébet testvér 

szellemi hagyatékát. Tudósítások 
a Tamási Tájból, a város önkor-

mányzati lapjából, valamint 
bejegyzés a könyvtár vendég-

könyvében.
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Trajtler Gábor és 
Túrmezei Erzsébet levelezése

Kedves Nagytiszteletű Úr!

Ígéretemhez híven küldöm a „Hála” szövegét. Érde-
kelne aztán, hogy a Deák tér ifjúsága melyik szö-
veggel énekli majd.
Kicsit belemarkoltam a régi énekekbe és küldök 

azokból is néhányat. Azért nem többet, mert mind-
egyiket kottázni is kellett, és a kottákat előke-
resgélni, s többre most nem futotta az időből. Az 
egyik hátlapon levő szöveghez nem is találtam meg 
hirtelen, csak arra emlékszem, hogy az Istenes éne-
kekből választottam annak idején. De ez a szöveg és 
dallam nem is fontos pillanatnyilag. A többit talán 
fel tudja használni. 
Jó munkát, áldott szolgálatot kívánva, szeretettel 

köszönti testvére:

Balassagyarmat, 1965. január 18.
Túrmezei Erzsébet
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Kedves Nagytiszteletű Úr!

Elnézését kérem, hogy csak most mondok köszönetet 
az értékes szalag elküldéséért. (Élőszóban akartam 
megtenni svájci utam előtt, amikor a Deák téren 
jártam, de akkor csak Zelmát találtam ott, kedves 
Nagytiszteletű Úr éppen Németországban volt.)
Sok örömünk van a gyönyörű spirituálékban. Átvesz-

szük rövidesen saját szalagra az egészet, s talán 
nem lesz késő, ha Püspök úr az ipolyszögi szolgálat 
alkalmával adja vissza a szalagot. (Nála van, mert 
itt ő a magnó legfőbb őre.) Ha azonban korábban 
lenne rá szükség, postán visszaküldjük.
Életére, szolgálatára Isten áldását kérve szere-

tettel köszönti testvére: 

Balassagyarmat, 1965. november 3.
Túrmezei Erzsébet

Kedves Nagytiszteletű Úr!

Kérem, bocsássa meg, hogy eddig nem is feleltem 
kérésére. Többször volt már a kezemben a kantá-
taszöveg, de ijedten félretettem mindig, s mivel 
napjaim elég túlzsúfoltak, túl sok időm nem volt a 
vele való foglalkozásra. Azt látom, hogy valóban 
nagyon kemény dió, hiszen tulajdonképpen kötött 
bibliai szövegről van szó. Bach megzenésítette a 
német bibliai szöveget, de mit tegyünk mi.
Attól tartok, hogy nem tudom megoldani a fel-

adatot, mert ilyen kantátaszöveg-fordításhoz (több 
szólamban!) hiányosak a prozódiai ismereteim. Kérem, 
közölje a szöveg megküldésének végső határidejét! 
Szeretnék vele megpróbálkozni, de sikert nem merek 
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ígérni. Mivel itt nem verses szövegről van szó, talán 
egy zenében járatosabb szövegíró többet segíthet, 
mint egy költő.
Életére, szolgálatára Isten áldását kérve, szere-

tettel üdvözli testvére:
Túrmezei Erzsébet

Balassagyarmat, 1966. május 31.

Kedves Erzsébet Testvér!

Hálásan köszönöm, hogy ilyen gondot csinál a mi 
ügyünkből magának. A kérésem most már nem az vol-
na, hogy fordítás legyen – mert hiszen ezt én is 
megoldhatatlannak tartom szinte az egyszótagú szi-
nonimák hiánya miatt; viszont kérésem mellett mégis 
csak kitartok. Ilyenkor így szoktam mondani (persze 
tréfásan): „valami szép, vallásos szöveget” kérnénk. 
Fordítás nem megy, de a szöveg fejezze ki, hogy 
Istent magasztaló, ujjongó zene. Ha még a szavak 
szépen zenélnek is, annak külön is örülünk. De ha 
nem sikerül zenéltetni, az se baj. 
Tehát szerény megoldást kérek. Mikorra? Határidőt 

nem szívesen mondok, de mondom azt az időpontot, 
amikortól a kottázással foglalkozhatnék: július 1. 
Isten kegyelmét kérve életére, nagy szeretettel 

köszönti:
Trajtler Gábor

Budapest, 1966. június 2.
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Túrmezei Erzsébet, Csömör

Kedves Erzsébet Testvér!

1977. május 27-én az Énekeskönyv-szerkesztő Bizott-
ság ülést tartott, amelyen az elvégzett és előttünk 
álló munkákat vettük számba. Ennek az ülésnek az 
első határozati pontja a Szövegi Bizottság felállí-
tása volt. Örömmel jelenthetem, hogy Káldy püspök 
úr javaslatára Erzsébet Testvért a bizottság tagjai 
közé választottuk. A bizottság többi tagja: Ferenczy 
Zoltán, dr. Bodrog Miklós, dr. Muntag Andor, elnöke 
dr. Koren Emil és diszpécsere jómagam. Az üléseket 
nem hinném, hogy szeptembernél előbb megkezdhet-
nénk, csak az „A” anyag jár körbe, hogy mindenki 
kiismerhesse magát, amiről tárgyalunk. (…)
Hogy az egész eddigi munkára rátekintést tessék 

nyerni, mellékelve küldöm referátumomat, ami a nagy 
bizottság előtt hangzott el. (…)
Múltkori telefonbeszélgetésünkben tetszett kérdez-

ni, hogy melyik dallam marad, és melyiket vetjük el. 
Ezért a Dallamjegyzéket is küldöm tanulmányozásra. 
Esetleg ad gondolatot énekek újrafordítására.
A nagy szerkesztőbizottsági ülésen még elhangzott 

az a kívánság is, hogy költőinket és énekfordításra 
jelentkezőket buzdítsam énekek írására. Az aláb-
bi témákban vagyunk nagyon szegények: keresztség, 
egyház (!), konfi rmáció, béke, munka, embertársi 
szolgálat, teremtett világ szépsége, óvása. Az is 
kifejezésre jutott, hogy nem tanító, hanem megmozga-
tó énekekre van szükség. Első határidő: november 1.
Úgy gondolom, hogy Erzsébet testvérnek a fenti 

körvonalazás éppen elég feladatot jelent, és indí-
tást, hogy bátran be tessék kapcsolódni a munkába. 
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Különben bármikor állok rendelkezésre. Telefonon 
egy személyes beszélgetést is kijelölhetünk. 
Isten áldását kérem életére, köztünk való szolgá-

latára! Őszinte szeretettel köszönti:
Trajtler Gábor

Budapest, 1977. június 7.

Kedves Gábor!

Nagyon köszönöm június 7-i levelét, és annak fontos, 
értékes mellékleteit. Köszönöm annak közlését, hogy 
tagja lettem készülő énekeskönyvünk szövegi bizott-
ságának. Segítsen Isten jó munkával hozzájárulni 
ahhoz, hogy új énekeskönyvünk ügye előre lépjen.
Többször kerestem telefonon – nem azonnal, mert 

június 13-án két vendégem érkezett az NDK-ból, ve-
lük jártam az országot – végül is megtudtam, hogy 
július 25-ig szabadságon van. Hogy hol, azt nem, azt 
ma tudtam meg a szép kulcsos lapról! Nagy örömöt 
szerzett vele! Nagyon köszönöm!
Ha igaz, 28-án de. 9-kor Koren esperes úréknál 

találkozunk a szövegi bizottság akkorra tervezett 
ülésén. A munka mellett biztosan hallunk egy kis 
beszámolót is a nagy útról. Örömmel várom. Biztosan 
sok szép élménnyel gazdagodottan tér haza!
Sok áldást kíván az újra felvett munkára, s minden 

nap új erőt hozzá, és szeretettel köszönti a közeli 
találkozásig testvére: 
Túrmezei Erzsébet

Budapest, 1977. július 20.
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Kedves Gábor!

Köszönöm kedves leveledet. Felveszem a kapcsolatot 
dr. Barbara Städtler-Mach (a stadtler két pontos a!) 
lelkésszel és közlöm Anna-Maija címét is. 
(…) Éneket egyet fordítottam le: „Jézus Krisztus 

Mesterünk”, a szokásos dallammal. 
(…) Urunk kegyelméből jól vagyok. Augusztus 8-án 

előadást tarthattam a kalotaszegi református ifjúsá-
gi konferencián, most a bétheli Fébé-konferenciánkra 
készülünk augusztus 29–31. között, s utána szept-
ember 6-tól szabadságon leszek a frankfurti dia-
konisszaházban.
Sok áldást, minden napra új, mindenre elég ke-

gyelmet kíván és szeretettel köszönt Benneteket
Erzsébet testvéretek

Budapest, 1993. augusztus 17.

Forrás: Evangélikus Országos Levéltár, 
Trajtler Gábor hagyatéka
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Az Amerikai Református Egyházhoz kötődő Faith Alive Christian Resources (Kalamazoo, Michigan állam) 
Global Songs for Worship címmel a világ minden tájáról származó, Istent dicsőítő énekeket tartalmazó gyűjteményt 

adott ki 2010 nyarán. Énekeskönyvünk 398. számú alkotását, a „Jézus Krisztus, Mesterünk” kezdetű ének szövegét 
Túrmezei Erzsébet, zenéjét a szintén evangélikus Szokolay Sándor szerezte. Az angolul „Jesus Christ 

Our Living Lord!” címmel lefordított ének a kiadvány 57.  sorszámmal szereplő alkotása

A CD és a szövegkönyv (balra 
fent) megrendelhető a Faith 
Alive Christian Resources 

internetes oldalán (lásd fent). 
Túrmezei Erzsébet énekét 

sok ezren énekelhetik 
ma, 2012-ben is, angolul 

(nem csak) Amerikában… 
Lent: a  „Jesus Christ Our 

Living Lord!” kezdetű ének ada-
tai a szövegíró és a zeneszerző 

feltüntetésével. 

Túrmezei 
Erzsébet az 
interneten
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Túrmezei-versek a református Parókia portálon (fent), a szegedi piaristák weblapján (balra lent) és a Felfedezések 
nevű adventista evangélizációs oldalon (jobbra lent)
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Fent: a Budai Baptista Gyülekezet honlapja. Lent: A Lábnyomok című Túrmezei-vers 
zenei aláfestéssel és képmontázzsal a YouTube videomegosztó portálon
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Fent: az Ébredés Felekezetközi Keresztény Portál. Lent: a Mária Rádió is közzétette az evangélikus média 
Túrmezei-tanúk keresésével kapcsolatos felhívását

…és még további internetes 
oldalak tízezrei, hiszen Túrmezei 
Erzsébet nevét a keresőbe beírva 
több mint 205 000 találatot jelez 
a világháló…
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Képek, fotók

A Túrmezei (Belák) család számos képet, fotót, dokumentumot bo-
csátott a szerkesztők rendelkezésére. A Túrmezei Erzsébet életrajzát 
feldolgozó fejezetben a kötet összeállítói igyekeztek a szöveghez leg-
jobban illeszkedő, a tartalmat leginkább kifejező illusztrációk sze-
repeltetésére. A rendkívül terjedelmes anyagból azonban így is sok 
étékes családi dokumentum – amelyek a jelen korból visszanézve 
már kortörténeti dokumentumnak tekinthetők – kimaradt. Ebben a 
fejezetben ebből az értékes dokumentumgyűjteményből válogattunk.

A Túrmezei testvérek: Erzsébet 
két lelkész bátyjával, Sándorral 

és Jánossal 1975-ben
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Családi kripta Tamásiban, a ’48-as honvéd, Korenika 
Miklós sírja. Korenika nagymama, Belák János, 

Mariska, Bözsike (kétéves kora körül)

A sír 2012-ben

Korenika Miklós sírköve
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Túrmezei Erzsébe és János az 
édesanyjukkal. Hűvösvölgy, 1951

Korenika Miklós és családja, 
1901
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1924. augusztus 6-án kelt képeslap 
a 12 éves „szépreményű Belák Bözsikének” 

Haarlembe (Hollandia)

Túrmezei Erzsébet képeslapja kereszt-
lányának, Túrmezei Máriának, 1943
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Kézírásos jegyzet egy 
testvérkonferencián, 1950. november 20.

Belák János, Mária és Sándor
1912 körül
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Belák János, Mária és Sándor, a kép bal felső szélén Belák Lajos. Tamási, 1911 
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Túrmezei Erzsébet bátyjával, 
Sándorral és feleségével, 1977

Túrmezei Sándor hernádvécsei lelkész feleségével, 
Erzsébet testvér (fehér blúzban) és Túrmezei János 
gércei lelkész 1958 nyarán

Belák Emma, Sándor és Jolán
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Túrmezei Sándor és családja a nagyváradi templom mellett. 
A kép jobb szélén Erzsébet testvér

Túrmezei Erzsébet és unokaöccse, Túrmezei 
Pál Debrecenben. 1957. február

Túrmezei Erzsébet keresztlányával, 
Túrmezei Máriával

Túrmezei Erzsébet Kincses Lajos 
balassagyarmati lelkész feleségével, Júliával
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Túrmezei Erzsébet Hanvay Marikával 
Hernádvécsén, 1961

Túrmezei  Sándor ,Hanvay Enikő, Hajnalka és 
Túrmezei Erzsébet Miskolcon. 1972. november

Hanvay Enikő keresztelője. Miskolc, 
1967. (Keresztanyja Túrmezei Erzsébet)
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Túrmezei Erzsébet a Hanvay 
családdal. Miskolc, 1972. november

A Hanvay és a Túrmezei család. Jobbra Túrmezei Erzsébet 
Hernádvécsén 1961-ben

Hanvay László, Enikő, Hajnalka, Túrmezei Erzsébet 
és Anna-Maija Raittila
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Túrmezei Erzsébet kanadai 
magyarokkal Vancouverben

Hanvayné Túrmezei Mária, 
Zsófi a testvér, Túrmezei Erzsébet 
egy fi nn vendég és Hanvay Hajnalka. 
1983 körül
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Józsefvárosi Becsületkereszt, 1993

Túrmezei Erzsébet 
három város 

díszpolgára
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Balassagyarmat, 1996. október 23. A kitüntetést átadja Juhász Péter polgármester
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Csömör Díszpolgára posztumusz kitüntetés, 
2012. március 15. Átvette: Gubek Mária, 

Túrmezei Sándor és Madocsai Miklós
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Az utolsó fénykép. 2000. május 17.
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Túrmezei Erzsébet temetésén id. Zászkaliczky Pál Fébé-lelkész hirdette az igét 
a csömöri temetőben 2000. május 30-án
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Túrmezei Erzsébet nyughelye Csömörön (fent)
és emléktáblája Tamásiban 2012-ben (lent)
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