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„Mikor még Bécsbe tanuló ifjú voltam is, izgatott az Úr Isten erővel is, hogy 
szállásomon prédikáljak, kire sokan gyűltek. Ez miatt Oláh érsek, egri pispek, ki osztán 
érsekké lőn; Verancsics Antal; és az nyitrai Bornemisza pispek, reám gyülekeztek, és 
hol eleikben, hol az császár eleibe hívattak, ijesztöttek sokképpen, hogy ne prédikálnék. 
De mint szent Pál és Jeremiás mondja maga felől: egyfelől féltem, másfelől égett a 
szívem, és talám az oldalamon is kifakadt volna, ha az számot fel nem tátottam volna. 
Noha sokezer bizonyságból láthatnák, melyik legyen az igaz tudomány, az mienk-é 
vagy az övék. És méltó volna meggondolniok az Gamaliel mondását: Ha Isten ellen 
vagyon, ő magátul elbomol, ha kedig istenes tudomány, mind ez világ ördög volna is, el 
nem bonthatja.” 

Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetekről, 1578. 
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AJÁNLÁS 
 
 
 

Életrajz vagy szakmai jelentés? 
Személyes riport nehéz időkből? 
Pályakezdés akadályokkal? 
A (fél-) világ a parókiám? 
A legapróbb részleteket is számontartó, szédületes emlékezőtehetség? 

 
Valahogy mindez együtt. Ez Pósfay György élete. Egyik ámulatból a másikba 

ejtő olvasmány. Gyermekeinek írta – sokkal többen tanulhatunk belőle. Penetráns 
személyes érintettség – világtávlatok közötti munkavégzés. 
 

Mégis: nem inkább „pályám emlékezete” ez, mint Pósfay György élete? Nem a 
világméretű szervezetek, hivatalok, állások közötti kötelességteljesítés áll-e inkább az 
előtérben? És hol a családja? Vagy a KÉMELM-é? 
 

Nem. Mert szerző nem hivalkodó ember. Nem kérkedik, hanem tudósít. Nem 
dicsekszik, hanem beszámol. Nem fitogtatja tehetségét, de hálás a neki váratlanul és 
kegyelemből jutott feladat teljesítésének lehetőségéért. Mert Urának szolgál. Isten 
ügyének jó „vigéce” ő. Bármikor, bárhol, bármerre és bármilyen nyelven. Nemes 
szenvedélyből és elkötelezetten. Hittel és mértékkel. 
 

Ezért köszönjük meg őt Istennek. 
 

Szerkesztő 
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Pósfay György: 
 
 
 

TÖRTÉNETEK EGY „PESTIFI”-TŐL,  AKI – AKARATLANUL – 
BORNEMISSZA PÉTER BÉCSBEN MEGKEZDETT SZOLGÁLATÁT 

FOLYTATTA 
 
 

I. Származásom – gyermekkorom 
 
 

Nevem: eredetileg Posch György, mint ahogy apámé Posch Gyula, aki Sopronban, 
1877-ben született. Ő a család evangélikus ágához tartozik. Anyám szegedi születésű vasutas-
gyerek, apai részről barsmegyei református család leszármazottja. Apám elmondta többször, 
hogy már a századforduló idejében folytak viták a Posch családban névmagyarosítás dolgában. 
Egy része úgy döntött, hogy hivatalosan „Pós”-ra magyarosítja nevét. Apám egyik bátyja akkor 
magyar vidéken szolgált mint evangélikus tanító, „Pósfa” község közelében. Ő valószínűleg e 
nevet tartotta alkalmasabbnak, így a dologból abban az időben csak a terv fele valósult meg. 

Hamarosan azután, hogy apám ötödik gyermekként a világra jött, a családban tragédia 
történt: a fiatal édesapa, aki nemrég vette át az egyik soproni szálloda vezetését, konyhai bale-
setben vérmérgezést kapott és meghalt. Felesége ott maradt öt gyermekkel. Sopronban nem 
maradhatott, visszaköltözött szülőfalujába, a vasmegyei Ó-Szalónakra, ahol éltek rokonai. De 
hamar őt, a fiatal özvegy édesanyát is elragadta a halál és öt gyermekéről más rokonnak kellett 
gondoskodni. Ez nem volt könnyű, de sikerült. A legidősebb kislány volt, aki egy nagynénihez 
került, akinek a férje akkor Sopron megyében volt lelkész egy faluban. A másik egy vendéglős-
nagybácsihoz került a vasmegyei Pinkamindszentre. A harmadikat egy póstamester-család vette 
magához. A negyedik tanítónak készült. A legfiatalabbnak, édesapámnak, egy takarékpénztári 
alkalmazottnál lett új otthona Vas megye déli részében. Mindehhez hozzájárult, hogy a papné 
nagynéni kikötötte: amikor az árvák a konfirmációjukra való előkészítés idejét elérik, hozzájuk 
költöznek, hogy férje tanítsa és áldja meg őket. Bár a nagybácsi akkor új helyre került, a moson-
megyei Levélre, Apám és a még nem megkonfirmált testvérei felé ígéretét megtartotta. Ezután 
saját fiával együtt Apámat is beiratta a soproni  liceumba. Hogy meddig voltak ennek a tanulói, 
nem emlékszem, de nem sokáig, mert a lelkész fiúgyermeke aránylag hamar meghalt. Igy apám 
nem érettségizett Sopronban, valószínűleg tanfolyamokra járt vagy megpróbált valamilyen mes-
terséget tanulni. Azt is tudom, leszolgálta a legkorábbi időben kötelező katonaidejét. 

Még az első világháború előtti időről van egy fénykép-emlékem, ami ide kívánkozik. 
Szombathelyen, az egyik téren mind a mai napig megtalálható az a ház, amely előtt a képen 
édesapám és legidősebb bátyja, Károly áll. Ezt a házat kibérelték és abban szállodát nyitottak, 
ahol szobát és ellátást kináltak fel, mint szakemberek, magyar és német nyelven. Hogy mikor 
volt ez és hogy mennyi ideig tartott, azt elfelejtettem megkérdezni. Talán sohasem beszélt ezek-
ről az időkről Apám. De hogy ilyesmivel is kísérleteztek, az biztos. A munkát úgy osztották 
volna meg, hogy Apám végezte volna az adminisztrációt és Károly bácsi a szakmához tartozó 
egyéb munkát. 

Ez a kísérlet nem tartott az első világháború kitöréséig, mert akkor Apám felkerült Pest-
re, ahol beiratkozott egy gyorsírótanfolyamra. Ott megismerkedett hamarosan törei Tóth Hermin 
nevű, nála kb. 12 évvel fiatalabb leánnyal. Az ismeretségből érdeklődés lett és arra gondoltak, 
hogy ha Apám megfelelő elhelyezkedéshez jut, megházasodnak. Ebből azonban egyelőre semmi 
sem lett, mert kitört az első világháború, és Posch Gyulát behívták a cs. és k. hadsereghez, 
aminek teljes idejét főleg Bécsben töltötte, mert jól beszélt mind németül, mind magyarul. A 
fiatalok főleg írtak egymásnak, de törei Tóth Hermin egy párszor özvegy édesanyjával vagy 



 2 

nővéreivel együtt meglátogatta a vőlegényjelöltet az osztrák fővárosban, mert Apám nem mehe-
tett Pestre.  

Amikor a háború a végéhez ért, Apám mindjárt megjelent Pesten, szerette volna a régi 
terveket újra folytatni, de Kún Béláék kerültek akkor uralomra. Igy elhatározta, hogy visszatér 
Bécsbe, persze engedély nélkül. Amikor megpróbált átgázolni Királyhidánál a Lajtán, a Vörös-
őrök elfogták és mivel a cipőjében pénzt találtak, azt elvették tőle és őt magát visszaküldték 
Pestre. Egy darabig igyekezett nem mutatkozni az utcán, azonban a kommunista uralom hamar 
megbukott és lassanként polgári kormányok kezébe került a hatalom. Ez a régi tervek tovább-
szövését lehetővé tette, amit egy Tóthék családjában bekövetkezett haláleset lefékezett, de 
Posch Gyula és törei Tóth Hermin 1920 október első napjaiban, a temetést követően meg-
kötötték házasságukat. Annak a megáldására a Deák-téri templomban  került sor. 
Lakásuk még nem volt, csak egy albérleti szobához jutottak a Vámház téren, de amikor a 
szobakiadó asszony megtudta, hogy Posch Gyuláné gyermeket vár, közölte, hogy az ő lakásába 
gyermeket nem hozhat magával az albérlő, tehát más megoldást kell keresni. Erre volt 
lehetőség, mert a törei Tóth leányok édesanyjának a Ferencvárosban, egy aránylag modern 
bérházban kis lakása volt, ahol felszabadult egy szoba a leányok egyetlen bátyjának nemrégen 
történt elhalálozása miatt. Így a várandós anya visszaköltözött özvegy édesanyjához és két nő-
véréhez. Ez közel volt a Bakács-téri szülészeti kórházhoz, ahol első gyermekük, én, 1921 június 
18.-án világra jöttem. Hogy miért kaptam megkeresztelésemkor a „György Ferenc Jenő” neve-
ket, ezek közül az első és máig folyamatosan használt nevemről semmit sem tudok, a második a 
század elején elhúnyt nagyapám keresztneve volt, Jenő emlékeztetett nagybátyámra, aki azon-
ban még az esküvőnk előtt elhúnyt. Szerencsére akkor apám egy szerény álláshoz jutott, így 
szüleim hamarosan megkezdhették önálló, kis gyermeküktől független életüket. 

 
Ez azt jelentette, hogy én őket kb. egyéves korom 

után általában csak vasárnaponként láthattam, amikor a 
Deák-téri templom után eljöttek a nagymamához és egy ün-
nepi ebéd után, a nap hátralevő idejét együtt töltöttük. Kb. 2 
és fél évvel később, amikor kistestvérem, László megszü-
letett, már a lakáskérdés megoldódott, így Laci szüleimmel 
maradhatott, de én óvodáskoromig még a nagymamánál és 
két leányánál laktam. Itt jegyzem meg, hogy keresztelő lel-
készem a későbbi Keveházi esperes édesapja volt, de a 
nagymama vagy leányai főleg a Kenyérmező utcai reformá-
tus templomba vittek vasárnaponként istentiszteletre, így, 
mikor visszakerültem Apámék otthonába, jobban ismertem 
a református énekeket, mint az evangélikusokat. Édes-

anyám felől megtudtam, hogy leánykorában a Kálvin téren hosszabb ideig a vasárnapi iskolás 
gyermekeket tanította. Később, mint férjes asszony, nekünk bibliai történeteket magyarázott. 
Apánkkal ellentétben ő csak magyarul tudott tanítani, amíg Apánk németül is. Ugyanis a ro-
konok egy része Burgenlanddal együtt Ausztriához került, akik között sok volt a németül is 
beszélő. 

Öt éves koromban visszakerültem a szülői lakásba, amelytől nem messze volt egy ma-
gánóvoda, amely úgy hirdette magát, hogy németül is tanít. Apámnak ez megtetszett és ide 
iratott be. Először engem, majd öcsémet is. Ekkor a kis „magán óvodát” a magyar tulajdonosok 
eladták egy német iskolaegyesületnek és ez lassan része lett a „Német Birodalmi Iskolá”-nak, 
anélkül, hogy a magyar tanítást teljesen megszüntették volna, de más nyelvek tanítását is 
felvették programjukba és több született német ovónőt vagy tanárt szerződtettek. A mi kötő-
désünk az óvodához és az elemi iskolához elég erős volt, hogy ott maradtunk, amikor elemibe 
kerültünk. Apánk beleegyezett, hogy a negyedik középiskola végéig ott maradhatunk, akkor át-
megyünk a fasori evangélikus gimnáziumba. Ebből nem lett semmi, mert közben megszületett 
Magyarországon az egységes magyar Reálgimnázium tanterve, ahol az elemi után latint tanítot-
tak, nem modern nyelvet, mint ahova mi jártunk és ami szüleinknek tetszett. Persze, ez csak egy 

 
A szülők 
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ideiglenes, ideig szóló engedélyhez volt kötve és Laci öcsém már korábban kezdte a latin 
magolását, ami az én időmben még nem volt. De elmondhattam azt, hogy óvodától érettségiig 
csak egy iskolába jártam: a „Német Birodalmiba” és igen korán jól beszéltem németül, később 
angolul is, sőt belekóstolhattam a franciába is. Tíz évre születésem után megérkezett harmadik 
testvérem, Miklós. Ő is az általam ismertetett úton próbált járni, de ez neki csak félig sikerült a 
közelgő háború miatt. Laci öcsém csak 10 középiskolai osz-tályt végzett a „Német Birodalmi”-
ban, az utolsó kettőt Pécsett és Kőszegen a Katonai Főreálban. 

Még két apróbb megjegyzést szeretnék tenni, míg elérkezem e dolgozat fontosabb té-
máihoz: az egyik, hogy szüleim anyagi helyzete megjavult, mert meg tudták vásárolni a tulaj-
donosnőtől azt a „szaklapot”, amelynek Apám addig csak „fixfizetéses alkalmazott”-ja volt, a 
másik, hogy szüleim biztatására, 1933. március 30.-án, bár még nem voltam 12 éves, felvétele-
met kértem a Deák-téri evangélikus cserkészcsapatba. Ez későbbi pályaválasztásom számára 
igen fontos lépésnek bizonyult. 

Szüleim látszólag nem sokat törődtek há-
rom fiuk pályaválasztásával, bár Laci felől elég 
hamar eldőlt, hogy katonatiszt szeretne lenni. 
Miklóst túl fiatalnak tartották, hogy vele ilyenről 
beszéljenek. Engem inkább csak figyeltek, hogy 
mi érdekel életem egy-egy időszakában. Volt, 
amikor ez rajz vagy művészet, máskor kémia vagy 
tanítás, nevelői munka, esetleg történelem volt. Igy 
osztályomban mindenki meglepődött, még a 
vallástanárom is, amikor azt olvasta, hogy teoló-
giát készülök tanulni. Osztálytársaim tudták rólam, 
hogy cserkész vagyok, hogy egyházi csapathoz 
tartozom, de arra csak Apám emlékezett, hogy többször említette: „Fiam, légy lelkész. Én egy 
évig laktam egy paplakon. Szerintem, ez ma a világ legnyugodtabb foglalkozása”. 1936 őszén 
Apám egy „filléres gyorssal” elvitt Sopronba rokonlátogatás céljából. Akkor egy unokatest-
vérem tanult az ottani teológián és kettő a bécsin. Nem mondhatom, hogy akkor dőlt el, hogy 
erre a pályára lépek, lehet, hogy ugyanannyit nyomott a latba, amikor egy évvel később 
résztvettem a hollandiai „Jamboree”-n.  

Az azt követő években a Felvidék egy sávja, Kárpátalja, Erdély északi része és a Dél-
vidék egyes darabjai békés körülmények között visszatértek Magyarországhoz. 

Még a rendes érettségi vizsgák előtt igyekeztem megszerezni latinból a szükséges ki-
egészítőt a budapesti VII. kerületi „Madách Imre” gimnáziumban letett vizsga megállása által. 
A teljes gimnáziumhoz szükséges görög érettségit egy évvel később a soproni Evangélikus 
Gimnáziumban (Liceumban) a középiskolásokkal együtt tanultam és velük együtt görög érett-
ségi vizsgát tettem. 

A nyár további része egy cserkésztábor megrendezésével telt el. Maga a tábor a nemrég  
Magyarországhoz visszatért Kassa város melletti Csemely völgyében bonyolódott le, de elő-
zőleg, egyhetes mozgótábor vezetett Ungvárba, a Vereckei hágó, Munkács és más Kárpátaljai 
helységek meglátogatására, majd egy három napos mozgótábor követte ezt Tornába, Rozs-
nyóba, Aggtelekre és Kraszna Horka várához. A két hetes állótábort 10 napos viziút fejezte be, 
amikor nyolcan a Hernádon, Sajón és a Tiszán, egy balatoni típusú facsónakon és egy kajakon 
leeveztünk Szolnokig. A nyár hátralevő részét rokonlátogatással és csomagolással töltöttem el. 

Szeptember első napjaiban nagyon feszült volt a világ hangulata és először a németek és 
lengyelek üzentek egymásnak hadat, majd a franciák és angolok próbáltak a lengyeleknek segí-
teni. Mi, magyar egyetemisták, úgy éreztük akkor, hogy ebből a háborúból kimaradunk. Bár az 
első háború utáni veszteségünket nem elégítették ki, de az adott  körülmények között azt remél-
tük, hogy hosszú ideig békében élhetünk. Ma persze másképpen látjuk a dolgokat. 

 

A három testvér 
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A család számára nem jelentett nagy meglepetést, hogy nem a Műegyetemre vagy más 
főiskolára megyek felső tanulmányaim elvégzése céljából. Rokonaink között többen emlegették, 
hogy tudták, hogy Gyurka papi pályára megy, hiszen mindig voltak papok a Pósch családban, 
furcsa lett  volna, ha a mostani nemzedékben nem került volna ki egy ilyen hivatást választó fia-
talember. Itt azonban el kell mondanom, hogy Apám és Anyám mindig arra az álláspontra 
helyezkedtek: „Fiam, mi nem akarunk egy életpályát sem rád erőltetni. Ha mást akarsz tanulni, 
megteheted. De legalább egy évet végezzél el a teológián és, ha cserélni akarod kiképzésedet, 
megteheted ezt, segítségünkkel”. 

Igy érkeztem meg 1939 szeptember első napjaiban, egyedül, Apám szülővárosába, 
Sopronba. Ekkor már eldördültek a II. Világháború első fegyverei. 

 
 

II. A felkészülés időszaka. 
 
 
Sopronban – a teológián 
 
 

Amikor 1939. szeptemberének az első napjaiban beiratkoztam Sopron városában a 
„Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Kará”- ra, hamarosan 
arra a benyomásra jutottam, hogy évfolyamtársaim, valamint néhány, általam megismert fel-
sőbbéves teológus-társam véleménye szerint egy kissé „kilógtam” az átlagos, elsőéves hallgatók 
sorából. Amikor kb.  félév elmúltával visszatekintettem erre az időszakra, ezen érzés okát meg-
sejtettem. Először is szokatlan volt, hogy egy nem soproni családból származó teológus ne lak-
jon a Teológus Otthonban, hanem egy rokoni családnál, mintahogy én azt megtettem. Másod-
sorban nem egyházi gimnáziumban végeztem iskoláimat, hanem egy két nyelven tanító magán-
főreáliskolában, ahol a latin nyelv nem volt kötelező nyelv, csak önként választható, nem  
beszélve a görögről, amely tárgyban letett érettségit egy év alatt a soproni Evangélikus Liceum-
ban kellett – egyetemi tanulmányaim mellett – megszerezni. Harmadsorban, mert én voltam az 
egyetlen nagyvárosi fiú a közel 20 elsőéves között és a „bűnös Budapest” kijelentés abban az 
időben még nagyon ismert volt. Talán az is hozzájárult ehhez a „besoroláshoz”, hogy semmiféle 
különös lelki élményről nem tudtam beszámolni, amely engem a Teológiára vezetett, csak arról, 
hogy istenfélő, templombajáró szüleim voltak (apám családjában több evangélikus pap is volt), 
akik örültek választásomnak és egy evangélikus egyházi cserkészcsapatnak voltam tagja 12 éves 
koromtól (a budapesti, Deáktéri gyülekezet 223. sz. PLSz csapatának), ahol talán többet tanul-
tam evangélikus és magyar voltom felelősségéről, mint az iskolai hittanórákon. 

Ezen „terheltségek” ellenére kb. négy hónappal később eltűnt a „nem ide való vagyok” 
érzés belőlem és – gondolom – évfolyamtársaimból is. Hozzájárult mindehhez, hogy elkövetke-
zett az első kollokviumok ideje és nekem, „pestifi”-nek sem volt könnyebb megállása, mint a 
vidékről, egyházi iskolákból és ifjúsági konferenciákról jött évfolyamtársaimnak. 

Ahol hiányosságot éreztem, az a magyarnyelvű teológiai irodalom ismeretének a terüle-
te volt, valamint a magyar evangélikus egyháztörténet sok érdekes részének a mával való ösz-
szefüggése. Igaz, az utóbbiról talán többet tudtam, mint évfolyamtársaim, mert csapatom táborai 
során igen sokszor a magyar protestantizmus történeteit kerestük fel (így például Debrecent, 
Kőszeget, Pécset, Kassát, Rozsnyót, Partium és Erdély sok városát, azután Nógrád megye és a 
Vértes vidékének sok falusi gyülekezetét, ahol mindig felvettük a kapcsolatokat a helyi gyüle-
kezetekkel, sőt legtöbbször annak vendégei voltunk). Magyar egyháztörténeti előadásokat csak 
második teológus éveim során hallgathattunk és így közelebbi kapcsolatba kerültem Dr. Sólyom 
Jenő professzorral, e tárgy tanárával, aki felhívta figyelmemet azokra a könyvekre, amelyek 
ebben a tárgykörben az utóbbi időkben megjelentek, így Schulek Tibor hivatásos honvédlelkész 
Bornemissza Péter magyar reformátorról írt doktori értekezésére, illetőleg annak kibővitett és 
szépen illusztrált kiadására. Ezt meg is vettem és hamarosan elolvastam. Ebből a műből tudtam 
meg, hogy a magát „pestifi”-nek nevező, 1535-ben született Bornemissza Péter Bécsben diákos-
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kodott Nádasdy Tamás támogatásával. Itt szállásán (nyilván magyar diáktársainak) prédikált, és 
amikor Oláh Miklós esztergomi érsek és püspök társai erről tudomást szereztek, üldözőbe 
vették. El kellett hagynia Bécset és Kassára költözött, majd prédikátori működését 1564-ben 
Zólyomban, Balassi János udvarában kezdte, ahol Balassi Bálint nevelője is volt. Majd Gal-
gócon és Semptén szolgált és 1573-tól püspöke a Csallóköz és Mátyusföld vidékén levő 
gyülekezeteknek. Későbbi élete sok zaklatással volt teljes, de állandóan írt és meg is jelentette 
írásait. Különösen egyik írása okozott neki nehézségeket, ahol a bűnök elhatalmasodásáról írt és 
megfedte mind a hatalmasokat, mind az előkelőket bűneik miatt. 1579-ben újra eljutott Bécsbe, 
ahol börtönbe került. Onnan azonban meg tudott szökni és visszatért Felső-Magyarországba, 
ahol pártfogói váraiban főleg irodalmi tevékenységet folytatott. Tervezte a teljes Szentírás ma-
gyarra való lefordítását is, amelyet azonban nem tudott megvalósítani, mert 1584-ben meghalt. 

Nagy benyomást tettek rám ilyen egyháztörténeti személyiségek, mint Bornemissza és 
örültem annak, amikor őket tanulmányaim során megismerhettem. Az évvégi vizsgákat átlagos, 
vagy átlagot felülmúló eredménnyel megálltam, kivéve az újszövetségi görög nyelvet, bár az 
Evangélikus Liceumban 1940 közepén megszereztem a görög érettségit, de Karner professzortól 
csak elégséges jegyet kaptam. Ő arra bíztatott, hogy a további tanulmányaim során gyakran 
olvassam az Újszövetséget az eredeti nyelven. Ezt megígértem neki és amikor három évvel ké-
sőbb a tanulmányaimat befejező szigorlat előtt álltam, felkerestem őt lakásán és elmondtam 
neki, hogy azért jöttem, hogy bemutassam: ígéretemet megtartottam. Ezen nagyon csodálkozott, 
mert nem akart engem mégegyszer levizsgáztatni, de örült annak, hogy amit ígértem megtar-
tottam. 

Az első év utáni nyári szünetet szerettem volna arra felhasználni, hogy az némiképpen 
hozzájáruljon jövendő hívatásom ismereteihez. Így résztvettem két olyan konferencián, amilye-
neken addig sohasem voltam. Az egyik egy diák-konferencia volt Tahiban, amelyet a Magyar 
Egyetemi Keresztyén Diákok Evangéliumi Szövetsége (MEKDESZ) rendezett. Itt nem csak teo-
lógusok voltak jelen, hanem mindenféle egyetemi fakultások hallgatói és azok magukat az 
evangéliumi keresztyénséghez tartozóknak valló professzorai is. – A másik egy a balaton-
melletti Gyenesdiáson tartott országos lelkész-evangélizáció volt, amelyet Túróczy Zoltán, a 
Tiszai Egyházkerület püspöke tartott többszáz evangélikus lelkész számára. Itt persze nem 
résztvevő voltam, hanem az étteremben a felszolgálásnál segítő, de minden előadást meghall-
gathattam. 

Ezen a nyáron is voltam a cserkészcsapatom nagytáborában, amelyet a Kisalföld csak 
másfél év óta Magyarországhoz tartozó részén rendeztek meg. Mivel a csapatparancsnokunkat 
behívták katonának, szereztem parancsnoknak egy idősebb teológust, Tekus Ottót, akinek meg 
volt a képesítése ilyen feladat teljesítésére. Végül pár hetet Budakalászon töltöttem, ahol nagy-
anyám és két nagynéném lakott és ahova nyáron szüleim és testvéreim is kiköltöztek. Itt 
többször tartottam istentiszteletet a község iskolájában a Csillaghegyen lakó lelkész felkérésére. 

Már tettem említést Dr. Sólyom Jenő professzorról. Ö amellett, hogy egyháztörténész 
volt, a Hittudományi Kar cserkészcsapata parancsnokának a tisztét is viselte (mint ahogy koráb-
bi szolgálata idejében, a fasori Evangélikus Gimnázium vallástanáraként is a csapatparancsnoki 
tisztet töltötte be). Ennek a kizárólag teológusokból álló cserkészcsapatnak két különleges fela-
data volt. Egyrészt, hogy akik középiskolás, vagy már elemista korukban is cserkészkedtek, 
ebben a csapatban folytathassák megszokott cserkészmunkájukat, a magasabb tisztségek betöl-
téséhez szükséges kiképzést elnyerjék és így alkalmasak legyenek evangélikus cserkészcsapatok 
vezetésére. Akik pedig eddig nem voltak cserkészek, azok itt megismerjék és megszeressék ezt 
a mozgalmat és annak pedagógiai értékét és annak módszereit később szolgálatukban, a gyüle-
kezeti munkában alkalmazzák. Mint említettem, én megmaradtam a régi cserkészcsapatom 
keretei között, de évközben a soproni teológus csapatban is tevékenykedtem, aminek Sólyom 
professzor úr nagyon örült. Így az őszi félév megkezdése előtt részt vettem Soprontól nem 
messze, Nemeskéren, egy cserkésztovábbképző tanfolyamon, amelynek résztvevői vagy az új 
elsőévesek csoportjához, vagy a cserkészmunka iránt addig nem érdeklődő régebbi teológusok-
ból állottak. Ennek a parancsnoka Sólyom Jenő volt. 
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Ezen a tanfolyamon megismerkedtem egy új elsőévessel, aki Kecskemétről származott 
és szintén régi cserkész volt, mint én. Leskó Béla volt a neve. Három féltestvére és két igazi 
testvére volt, édesapja nem régen halt meg. Az első három testvér már felnőtt volt ekkor, felőlük 
mondta Béla, hogy anyjának már nem volt gondja, csak őreá és két öccsére. Velük élt 
Kecskeméten, mint MÁV nyugdíjas alkalmazott özvegye. Mivel Béla egyházi iskolába járt, 
hamar beilleszkedett a Teológus Otthon és a Hittudományi Kar munkarendjébe. Sokat mesélt az 
otthonáról, apjáról és nagyapjáról, aki szintén evangélikus lelkész volt Borsod megyében, 
továbbá a kecskeméti evangélikus gyülekezeti életről. Ott két lelkész szolgált: egy idősebb és 
egy fiatalabb. A fiatalabbat Friedrich Lajosnak hívták, ő volt Béla hitoktatója és egy kis egyházi 
lapot, az  „ÜZENET”-et szerkesztette, amely különösen az evangélikus szórványokban élők 
egyházi életével foglalkozott. Figyelme kiterjedt azokban az országrészekben levő szórvány-
gyülekezetekre is, amelyek a Felvidék déli részének a visszatérése után újra Magyarország 
részei lettek, így Kárpátaljára, Észak-Erdélyre, a Bácskára és a Muravidékre. Egyszer, csak úgy 
véletlenül megjegyeztem, hogy jobban érdekelné a lapocska olvasóit, ha tudnák, hogy hol fek-
szenek az abban említett helyek, ha egy, a lapban közölt térkép azt megmutatná. Béla barátom 
azt felelte, hogy igazam van, de vallástanárának nincs ilyesmire tehetsége. Felajánlottam, hogy 
egyszerű, nem részletekbe menő térképet tudnék rajzolni számára. Ezt megírta Friedrich Lajos-
nak, aki nekem válaszolva megkért, hogy küldjek egy bizonyos tájegységről, amelynek az 
evangélikus gyülekezeteiről hamarosan írni készül, egy térképet. Ezt megtettem, le is közölte és 
meghívott, hogy máskor is nyujtsak a lapnak ilyen szolgálatot. Így lettem ennek a kis folyó-
iratnak tiszteletbeli „térképrajzolója”. 

Másnak is feltűnt ez, közöttük egyháztörténeti professzoromnak, Dr. Sólyom Jenőnek, 
aki akkor egy gimnáziumok számára írandó új egyháztörténeti tankönyvön dolgozott együtt egy 
kollégájával, Dr. Wiczián Dezsővel. A kézirat majdnem elkészült, de a kecskeméti lapocskát 
nézegetve arra gondolt, milyen hasznos lenne, ha ebben az új könyvben is lennének térképek. 
Feltette nekem a kérdést, hogy az ő vezetése szerint, tudnék-e az új kiadványba való térképeket 
rajzolni? Én persze szabadkoztam, hogy csak amatőr vagyok, de ismerek a teológusok között 
olyanokat, akik rajzkészség terén messze felülmúlnak engem. Beszélhetek-e ilyenekkel? Fel-
hatalmazást kaptam erre és vállalkozókat találtam. Ezek közül kiemelkedett évfolyamtársam, 
Sólyom Károly, aki később Pakson volt lelkész, majd esperes, sőt egy ideig püspökhelyettes is. 
De mások nevét is felsorolhatnám. Egyébként ezek a térképek a könyv további kiadásaiban is 
megjelentek, sőt, más szerzőktől származó kiadványokban is. 

Még két eseményről szeretnék emlitést tenni, ami másodéves teológus korom idejére 
esett. Az egyik, hogy Sólyom Jenő cserkészparancsnok úrnak javasoltam, hogy rendezzünk csa-
patunk keretében regőscserkésztanfolyamot önkéntes jelentkezők számára és ezzel csatlakoz-
zunk egy, a sárospataki cserkészek által kezdeményezett mozgalomhoz, amelynek résztvevői azt 
a célt tűzték ki, hogy meglátogatnak kis falvakat, ahol csak szórványban élnek protestánsok és 
foglalkoznak velük és gyermekeikkel, felmutatva számukra történelmi örökségüket, megtanítva 
őket hagyományaik tiszteletére és továbbadására. Ebbe beleegyezett professzorunk és a téli hó-
napok során hetente egy estén egy lelkes sereg több órát együtt töltött ebben a munkában, ami – 
egyébként – a soproni teológusok számára nem volt teljesen ismeretlen, mert a „missziói szemi-
nárium”-nak nevezett munkaközösség révén volt már egy hasonló, ádventben és böjtben falvak 
meglátogatását célzó program és volt egy „faluszeminárium” is, amelynek tagjai főleg a falvak 
problémáival foglalkozó irodalmat tanulmányozták. A regőscserkésztanfolyam ezeket a 
hagyományos munkalehetőségeket több gyakorlati módszer bevezetésével megtermékenyítette, 
amelynek a gyümölcse egy évvel később nyilvánvaló lett. 

Ennek a tanévnek a végén került sor az alapvizsgámra, amely komoly tanulást igényelt. 
12 éves koromtól kezdve ilyenkor évente a pünkösdi szünetben tartott ICHTHYS cserkésztábor-
ba készültem. Ez az őskeresztyének jelvényéről, a „hal” görög szaváról elnevezett cserkész-
munkaközösség a Magyar Cserkészszövetséghez tartozó, evangélikus és református egyház-
községek által fenntartott cserkészcsapatok önkéntes szervezete volt, amely a Szentlélek kitölte-
tésének az ünnepén  közös táborokat rendezett Budapest környékén és vidéken is. A budapesti  
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protestáns cserkészeket összegyűjtő táborozáson átlag 400-an vettek részt. Engem 1933 június 
4.-én egy ilyen együttléten avattak „nagycserkésszé”. Ennek a szervezetnek a vezetője Ittzés 
Mihály győri evangélikus vallástanító lelkész volt, akit még középiskolás koromban megis-
mertem egyik pestkörnyéki táborozáson.  Első soproni évemben tudomást szereztem arról, hogy 
van ICHTHYS tábor Észak-Dunántúlon is, amelyen a győri, pápai és soproni csapatok tagjai 
vesznek részt. Erre Győr mellett, Bácsán került sor, amelyre a teológiai csapattal együtt elmen-
tem. Itt újra találkoztam Ittzés Miska bá-val és megígértem neki, hogy igyekszem a jövőben is 
eljutni erre a táborozásra. Ez azonban 1941-ben nem sikerült az alapvizsga miatt. Annál na-
gyobb volt a meglepetésem, amikor hamarosan levelet kaptam Ittzés Miska bá-tól, hogy kinevez 
a következő két esztendőre az ICHTHYS mozgalom észak-dunántúli körzetének a titkárává, 
akinek a feladata lesz ebben az országrészben 1942-ben és 1943-ban a pünkösdi tábor megren-
dezése. Ezt nagy megtiszteltetésnek vettem és az alapvizsga sikeres megállása után egyik főfela-
datomnak a cserkésztiszti képesítés megszerzését tartottam. 

1941 nyarának másik feladatát abban láttam meg, hogy budapesti csapatom idősebb tag-
jaival egy háromhetes mozgótábor keretében felkeressem Észak-Erdély és Székelyföld több vá-
rosát, amelyek akkor még csak 10 hónapja tartoztak újra Magyarországhoz. Ez is nagy élményt 
jelentett. Voltam kisebb cserkészekkel egy dunamenti „tanyázáson” is és pár hetet szüleimmel 
és rokonaimmal is töltöttem. 

A harmadik egyetemi év a regőscserkészprogram gyakorlati megvalósításának a jegyé-
ben kezdődött, a szép őszi időnek szinte mindegyik hétvégén eljutottunk Győr, Sopron vagy 
Vas megye valamelyik gyülekezetébe vagy azok szórványaiba és ott istentiszteleteket tartot-
tunk, gyerekekkel foglalkoztunk, felnőtteknek egyháztörténeti tárgyú előadásokat tartottunk. 
Kiemelkedett ezek közül a Muravidéknek egy nagyobb csoporttal való meglátogatása. Amint az 
ismeretes, ez az országrész 20 évig Jugoszláviához tartozott és magyar, valamint vendnyelvű 
gyülekezetekből álló esperességet alkotott 1941-ig, amikor visszatért régi közösségébe, a „Vasi-
közép” egyházmegyébe. Ez is igen tanulságos szolgálatokra adott alkalmat. 

Hasonlóképpen nagy élményt jelentett diáktársaim és saját magam számára a húsvéti 
szünetben Nyíregyháza, Debrecen, Nagyvárad, Kolozsvár, majd Székelyföld sok szép váro-
sának és vidékének a meglátogatása. Legtöbb templomban előadtunk egy „Magyar Passió”-t. 
Megható volt megállani Reményik Sándor sírjánál, akit nemrégen még Sopronban üdvözöl-
hettünk. Ebben az évben tettem több társammal, főleg olyanokkal, akikkel a „térképrajzolási” 
munkában együtt dolgoztam, egy pécsi útat, ahol a „Kisebbségi Intézet”-ben egy tanfolyamot 
tartottak nekünk az új határok közé került Magyarország kisebbségi kérdéseiről. Egyébként  
Sólyom Jenő professzorunknak sikerült a fakultáson egy nem használt szobát szerezni, ahol 
nyugodtan végezhettük a térképek rajzolását. Valaki kiírta az ajtajára ezt a megtisztelő címet: 
”Egyházföldrajzi Intézet”, ami – persze – csak tréfa volt. 

1942 nyarán ismét Erdélyt látogattuk meg a pesti evangélikus cserkészcsapat tagjaival, 
akikhez, Leskó Béla barátom vezetésével, csatlakozott a kecskeméti „Tisza István” cserkész-
csapat is. Ez álló tábor volt, amire a Radnai havasoktól nem messze Naszódon került sor. A táj 
gyönyörű volt, megmásztuk a majdcsak 2300 méter magas Ünőkőt, eljutottunk Besztercére, 
Óradnára, és a környék egyetlen színmagyar falujába, Magyarnemegyébe, de igét hirdettünk 
magyarul ott is, ahol kevés magyar volt és sok tábortüzet tartottunk regőscserkész programmal. 
Sajnos egy szomorú megemlékezésre is sor került: itt tudtuk meg, hogy az ország kormányzó-
helyettese repülőszerencsétlenség révén elvesztette életét.  

Erdélyből visszajövet egy leventevezetői táborban vettem részt Debrecen városában. 
Ennek az elhatározásnak az volt az oka, hogy az akkori magyar kormány legújabb rendelete ér-
telmében az egyetemi hallgatóknak is hetente leventekiképzésre kellett járniok. Mivel ez igen 
soknak nem tetszett, mert féltek, hogy nem olyan kiképzőt osztanak be hozzánk, teológusokhoz, 
aki alkalmas lenne, hogy ezt az intézményt megszerettesse, ezért megkértek diáktársaim arra, 
hogy szerezzük meg a „leventekiképzői igazolványt” és mi tartsunk a leventeórákon cserkész-
órákhoz hasonló programot. Ezért mentem Debrecenbe ilyen tanfolyamra, ami részemre kb. két 
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hét feláldozását jelentette. Megkaptuk mindketten az írást és a kinevezést, csupán még egy har-
madikat kellett keresni, egy tornatanárt, aki az előírt tornagyakorlatokat vezette, amit nem volt 
nehéz egy iskolavárosban találni és már is jelenthettük felsőbb helyekre, hogy minden nagy-
szerűen megy. Ez így is volt, hiszen egy kis torna nem ártott a sokat ülő teológusoknak, amit 
pedig mi adtunk elő, affelől mindenki tudta, hogy nem lesz unalmas. 

Igy érkeztünk el a negyedik tanév kezdetéhez. Akkor Magyarország már több mint egy 
éve hadat viselő ország volt. De alapjában véve a korlátozások elhordozhatók voltak. Láttuk 
messziről Bécsújhely bombázását, de Sopron lakosai békében élhettek. Igaz, néha kellett a lég-
védelmi központban éjjeli szolgálatot teljesíteni, de ilyesmi talán havonta egyszer esett egy 
teológusra. Magamról csak annyit, hogy végül én is beköltöztem a Teológus Otthonba, mert 
rokonaim nem tudták ellátásomat vállalni. Az utazások is nehezebbek lettek. Igaz, karácsony 
után sikerült nyolcunknak Kárpátaljára eljutni, ahol pár városban, de több szórványhelyen 
istentiszteleteket tartottunk, majd regős-cserkészprogramok keretében foglalkoztunk gyerme-
kekkel és felnőttekkel. A háborúban való részvétel miatt a tanintézetek számára „szénszünetet” 
rendeltek el, így Sopronban is csak február közepén kedődött el az egyetemi tanítás. Addig a 
felsőbb éveseket felszólitották, hogy vegyenek részt a helyi gyülekezet munkájában. Ezt én már 
egy évvel korábban, a karácsonyi időszakban a komáromi gyülekezetben, rokoni meghívásra 
megtettem, így 1943-ban a csillaghegyi lelkésznek próbáltam a munkájában segíteni. Ennek 
ellenére, ennek az évnek a nagyhetében is megtartottuk a teológiai énekkar missziói útját, 
amelynek keretében meglátogattuk Békéscsaba, Szarvas, Orosháza, Hódmezővásárhely és Sze-
ged evangélikus gyülekezeteit. Mind 1942-ben, mind 1943-ban teljesítettem vállalt cserkész-
kötelességemet, megrendeztem az ICHTHYS táborokat, egyet Pápa, egyet Győr környékén. A 
szigorlati dolgozataimat is idejében beadtam és a 10 főre leapadt évfolyamunk tagjaival együtt 
készültünk a június havában tartandó szóbeli szigorlatra. Ennek az eredményét éppen 1943 
június 18.-án, 22. születésnapomon hirdették ki, amelyre soproni rokonaink meghivták egy kis 
ünnepségre minden évfolyamtársamat. Egyébként minden tárgyból kitűnő osztályzatot kaptam, 
kivéve a „rendszeres teológia” nevűből, amelyből jeles jutott nekem. A sors iróniája, hogy kül-
földi tanulmányaim nagyrészét ennek a tárgynak a területén végeztem és a soproni fakultás 
jogutódjától a teológiai doktorátusomat is az e tárgyhoz tartozó értekezésemmel szereztem meg. 
Persze, visszautazva Pestre, szüleim is összegyűjtötték a rokonságot, hogy kis ünnepély kereté-
ben emlékezzenek meg a határkő eléréséről. Itt meg szeretném említeni, hogy ők igen örültek 
annak, hogy érettségim után teológiai tanulmányok megkezdését választottam, de megértették 
volna, ha  esetleg ezeket abbahagyva, más fakultáson folytattam volna tanulmányaimat, de igen 
boldogok voltak, hogy kitartottam eredeti döntésem mellett és a jövőmet az egyház szolgá-
latának a területén láttam. 
 
Tábori lelkészi tanfolyam - Szombathely 
 

Sokáig nem lehettem körükben, mert megjött hozzám is a katonai behívó, hogy 1943 
július l.-én jelenjek meg a szombathelyi III. számú Helyőrségi Kórházban rendezendő, két hóna-
pos „Tábori Lelkészi Tanfolyam” vezetősége előtt és vegyek részt e kiképzési program első 
részében. Engedelmeskedtem e törvényen alapuló parancsnak és a jelzett időben kb. 100 evan-
gélikus, református és római katolikus teológussal, lelkésszel, illetőleg szerzetessel együtt 
jelentkeztem a megadott helyen. Az újoncok fele római katolikus, a másik fele protestáns volt. 
A tanfolyam parancsnoka az akkori külügyminiszter, Bárdossy László testvérbátyja, egy nyu-
galmazott ezredes volt, de őt csak ritkán, ünnepélyes alkalmakon láttuk. Gyakrabban találkoz-
tunk a kórházparancsnokkal, aki szintén ezredes és orvos volt. Azonban a kiképzés munkáját 
egy százados irányította, akinek a katonai kiképzés lehetett főfoglalkozása. Nem volt túl rokon-
szenves ember. Ellentétben az egyes szaktárgyakat tanító tisztekkel és a katolikus, valamint 
protestáns tábori lelkészekkel, akik közül az első kezdő lehetett. A második, emlékezetem sze-
rint egy Dezső László nevű, hivatásos katonalelkész, nagyon megértett minket és vele lehetett 
komoly dolgokról beszélni. Igy elmondta például, hogy a mostani honvédségben nem kötelező 
sem a győzelemről imádkozni, sem fegyvereket megáldani, de sokan, különösen a katolikusok 
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között, ezeket a teológiátlan szertartásokat gyakorolják, hogy hazafiasságukat kiemeljék és mert 
szeretnek „spriccelni”. 

Akiknek legtöbb feladatuk volt velűnk, az három behívott tizedes volt, akik a mi száza-
dunk három szakaszának a parancsnokai voltak. Az ő feljebbvalójuk eleinte egy idős alhadnagy 
volt, aki úgy beszélt velünk, mintha édesapánk lett volna, majd szabadságra vagy nyugdíjba 
ment és utódja egy fiatal törzsőrmester lett, aki nem győzte állandóan azt emlegetni, hogy ő már 
majdnem tiszt és – sok esetben – többet tud, mint azok. Másképpen sok felesleges, haszontalan 
dolgot kellett megtanulnunk és sok hasznavehető tanítását elhanyagolták, így – bár katonai 
kórházhoz volt a tanfolyamunk csatolva – egészségügyi ismeretekben vagy betegápolási felada-
tok terén tudásunk alig gyarapodott. Egyébként egy katolikus iskolában voltunk elhelyezve, de 
nem ott étkeztünk, hanem egy ettől 25 percre levő kaszárnyában, így naponta háromszor, 
katonai alakulatként, csajkával a kezünkben, kellett végigvonulni a városon. Egyenruhánk 
aránylag új, de posztóból készült volt, amit azonban a téli időszak számára készítettek. Sem-
miféle fegyvert nem viseltünk, de néha vittek bennünket lövészeti gyakorlatra. Közülünk 
egyeseket, köztük engem is, a hétvégeken kiküldtek valamilyen kihelyezett alakulathoz, hogy az 
azokhoz tartozó katonáknak tábori istentiszteletet tartsunk. Igy kerültem én egyik alkalommal a 
veszprémmegyei Várpalotára. A többi vasárnapokon a helyi templomokat kerestük fel és igen 
sokszor kisebb kirándulásokat tettünk Kőszegre és annak környékére vagy egyéb látnivalókat 
kerestünk fel. Rendszeresen meglátogattuk a kórházba került sebesült katonákat. Számukra 
többször az evangélikus gyülekezeti ház nagytermében előadásokat  rendeztünk. 

Volt Szombathelyen egy, már felnőtt fiatalokat egybegyüjtő evangélikus ifjúsági cso-
port. Ennek a vezetői meghivtak minket összejöveteleikre és vasárnapi kirándulásaikra. Egyéb 
hétvégi szórakozásaink a Gyöngyös patak felduzzasztott vizéből kialakított strandfürdő látoga-
tása, valamint a katolikusok és protestáns tanfolyamrésztvevők közti labdarúgóbajnokságnak 
nevezett meccsek látogatása, illetőleg a kialakított csapatokban való játék. Unokatestvérem és 
felesége szombathelyi lakosok voltak és, ha nagyon úntam magam, felkerestem őket.  

Itt szeretném megemlíteni, hogy amikor Szombathelyen voltam, akkor szálltak partra az 
amerikaiak és angolok Dél-Olaszországban és ott tette le az olasz hadsereg egy része előttük a 
fegyvert. Ez nagy izgalmat okozott köztünk és egy pár hivatásos magyar katonatisztet meg-
kérdeztünk, hogy mi a véleménye a jövendőről. Velünk bizalmasan közölt válaszaikat így 
lehetett összefoglalni: Ez a partraszállás megerősiti azt az elképzelést, hogy a németek elvesz-
tették a háborút és az hamarosan befejeződik. Igaz, a szovjet-német front még messze van 
Németországtól és így tölünk is de, ha az angolszászok gyorsan előrehaladnak, akkor elérik a 
német határt, azaz közel kerülnek Magyarországhoz. Ez nekünk jó lesz, ha ebben megelőzik a 
szovjet hadsereget. Olaszország kiesése után a németek aligha gondolhatnak Franciaország 
megtartására és lehet, hogy minden erejüket Európa keleti részének a biztosítása céljaira fogják 
bevetni. Ez nekünk jobb, mintha a szovjet hadsereg már a Kárpátoknál lenne. Ezért számítha-
tunk arra, hogy a szovjet nyugati szövetségeseinek a békevágya nem fogja bevárni a lassan 
előretörő szovjet erőket, hanem békét köt a németekkel és mi is ott ülhetünk a tárgyalóasztalnál. 
A fontos az, hogy a magyar honvédség és az egész magyar nép egysége megmaradjon. 

Amint azt tudjuk, Olaszországnak a szövetségesek által való elfoglalása nem ment ilyen 
gyorsan és Franciaország lassankénti megszállására is csak egy év múlva került sor. Romániá-
nak a németek oldala mellől való, általuk sem várt kiugrása lehetővé tette, hogy a szovjet hadse-
reg gyorsan elérje a Kárpátokat és ezzel Magyarországot, és sem hadseregünk, sem népünk nem 
tett bizonyságot a kívánt egység felől. De mindezt 1943. augusztus 31.-én, leszerelésünkkor, 
még homály fedte. 

Igy sor kerülhetett az én katonai szolgálatom miatt elhalasztott és a Bányai Egyház-
kerülethez tartozó lelkészjelöltek felszentelésére. Ez általában a budapesti, Deák-téri templom-
ban szokott megtörténni, amelyben Raffay Sándor püspök, mint gyülkezeti lelkész is szolgált, 
de a püspöki titkár közölte az öt jelölttel, hogy az idén, a püspök úr betegsége miatt, ez ott nem 
történhet meg. Ennek a szertartásnak a vezetésére a püspök úr csak egy hétköznap délelőtt, 
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1943. szeptember 13-án, a püspöki székház kápolnává átalakított tanácstermében mer egészségi 
okok miatt vállalkozni. Minden családból csak a legközelebbi hozzátartozók jelenhetnek meg 
azon. 

Mindez, persze megszomorított minket, de megértettük, hogy a püspök úr a lelkész-
szentelést nem akarta tovább halasztani, mert szüksége volt lelkészekre. Maga a lebonyolítás így 
nem csak ünnepélyes, de megható is volt. Öten (Filippinyi János Békéscsabáról, Kokavecz Ká-
roly Medgyesegyházáról, a már korábban végzett, de megbetegedett Paál Samu Szarvasról, 
Szentpétery Péter Soltvadkertről és jómagam Budapestről) a püspöki titkár szobájában fel-
öltöttük magunkra Luther-kabátainkat és bevonultunk a tanácsterembe, ahol a hozzátartozók 
már korábban elfoglalták székeiket. Az én családomból szüleim és két öcsém vett részt ezen az 
istentiszteleten. Amikor megszólalt az odaszállított kis harmónium, megnyílt a püspök dolgozó-
szobájának az ajtaja és Kemény Lajos budapesti esperes, valamint Keken András deáktéri 
gyülekezeti lelkész támogatásával belépett a terembe az akkor már 77 éves D. Dr. Raffay 
Sándor evangélikus püspök, a Bányai Egyházkerület főpásztora és helyet foglalt az ideiglenes 
oltár előtt felállított karosszékben. A szertartás liturgiáját a két asszisztáló lelkész végezte, a 
püspök, amint azt a hagyomány az idős János apostolról állítja, ülve prédikált. Ugyanígy folyt le 
az úrvacsora is. Amikor az avatási szertartás keretében az avatandókra a püspök kézrátétele 
következett, felsegítették és mindegyik jelölt elvonult előtte, kezét ezek fejére tette, majd meg-
áldotta őket. Végül a másik két lelkész is ezt tette és a püspökkel együtt elénekelték a 
hagyományos avatási éneket latin nyelven: a „Confirma Deus”-t. A püspök ekkor testvéri 
csókkal búcsúzott a felavatottaktól, majd a két asszisztens végezte a befejező szolgálat litur-
giáját. Ezután ők is kifejezték áldáskívánságaikat és kikísérték a püspököt dolgozószobájába, mi  
pedig hazatértünk otthonunkba. Mivel felavatott társaim vidékiek voltak, ők a vasútállomásokra 
igyekeztek. Otthon elfogyasztottuk az édesanyám által előre elkészített ünnepi ebédet, majd 
délután következett az ünnepi uzsonna, amelyre rokonainknak tágabb köre és szüleim barátai is 
hívatalosak voltak. Ez is egy kedves együttlétet jelentett. 

Ekkor már tudtam, hogy hol fogom megkezdeni első, hivatalos segédlelkészi szolgála-
tomat, mert effelől a püspöki titkár tájékoztatott: Benkóczi Dániel esperes-lelkész mellett a 
szegedi Evangélikus Egyházközségben. Mint teológiai tanulmányaim során, most is távol 
kerültem szüleimtől és testvéreimtől, de már akkor az volt az érzésem, hogy olyan helyre 
kerülök, ahol sokat fogok a gyakorlati lelkészmunka felől tanulni. 
 
Segédlelkészként Szegeden 
  

Szeged nem volt nagy gyülekezet, 1800 evangélikus élt a „körgát” által bekerített város-
ban, kb. 500 azon túl, vagy a Tisza balpartján. Ezek közül kevés volt „ős-szegedi”, a legtöbb 
máshonnan odakerült hittestvér vagy odahelyezett tisztviselő, egyetemi tanár vagy szakember 
volt. Három lelkész szolgált a gyülekezetben: az esperes, egy vallástanár-lelkész és én. Néha 
önkéntesen segített az ottani hadtesthez beosztott katonai lelkész is. 

Templomunk nem volt túl nagy, kellett volna nagyobbat építenünk, de erre a háború 
miatt nem volt lehetőség (ma is ugyanazt a templomot használja a gyülekezet), de volt egy 
kéttanerős egyházi elemi iskolánk, ahova a városban lakó evangélikus gyermekek 80%-a  járt és 
ahol a tanítók tartottak számukra hittanórákat, míg a városban és a szórványokban lakókat az 
esperes vagy a mindenkori segédlelkész oktatta. 

A templomban vasárnaponként három istentisztelet volt: egy ifjúsági 9-kor, egy gyüle-
kezeti 11-kor és egy esti este 6-kor. Ezeken kívül voltak még szerdánként és szombatonként esti 
istentiszteletek a templomban és minden hétköznap reggel áhitatok az irodában, amelyen a 
munkatársak, valamint a piacra igyekvő evangélikus asszonyok egy része rendszeresen részt-
vett. Vasárnaponként a környező szórványközpontok közül havonta voltak istentiszteletek Kis-
teleken, Horgoson, Deszken és Klárafalván, azután Kübekházán, Kiskundorozsmán vagy Sán-
dorfalván. Újszőregen és Szőregen hétköznaponkét volt hitoktatás, amit felnőtt bibliaóra köve-
tett, mint ahogy a somogyi és Klebelsberg-telepeken, a „körgát”-on kívül. Az iskola termei alatt 
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nagy gyülekezeti terem volt, itt minden vasárnap imaórára gyűlt össze egy hűséges, kegyes 
gyülekezet, de hétközben voltak más csoport-összejövetelek is e teremben, valamint ugyanitt, 
egy diakonisszatestvér vezetésével, egy napközi otthon is működött. 

Ugyancsak a gyülekezethez tartozott az evangélikus egyetemi férfihallgatók számára 
alapított otthon (internátus), amelynek önkormányzata volt, de ahol a bentlakók számára heten-
ként egyszer mi, lelkészek bibliaórát tartottunk. 

Még nem írtam a legfontosabb szolgálataink egyikéről, amely talán a legnehezebb volt, 
a kórházi látogatásokról. Volt egy elég nagy városi közkórház, amely látogatási szempontból a 
gyülekezeti diakonisszatestvér területéhez tartozott. Mivel Szeged egyetemi város volt, annak a 
déli részében egy sor szakklinika épült. Ezek betegeinek heti meglátogatását felosztottuk úgy, 
hogy ha közkórházi feladatain kívül a diakonisszatestvér a női, szülészeti és gyermekklinikát 
látogatta, én a diagnosztikai, a belgyógyászati és bőr-, illetve nemibetegségek klinikáját, Ben-
kóczi esperes úr a többit, főleg a sebészetit, ahol mindig sürgős és komplikált esetekben szenve-
dőkkel találta magát szemben. Volt még az egyházban nőegylet, leánykör és egyéb ifjúsági 
csoportmunka, sőt gyerekmunka is. A város belterületén levő összes középiskolában Szabó 
Lóránt vallástanár végezte a hitoktatás szolgálatát. A Mars-téri börtönben mi, lelkészek, felvált-
va tartottunk istentiszteleteket. Volt persze énekkar is és más zenei munka a tanítók vezetésével. 

A sokoldalú gyülekezeti munka megismerése és gyakorlása mellett Szeged másik nagy 
előnye az volt, hogy lelkésze, Benkóczi Dániel igen jó főnök és igen jó ember volt. Elve az volt, 
hogy a három lelkész és a diakonisszatestvér, ahol ez lehetséges, váltsák egymást. Havonta egy-
szer a vasárnapi, templomi főistentiszteleten nekem kellett prédikálni, ő ekkor helyettem ment 
ki a szórványokba. A reggeli áhitatokat, esti istentiszteleteket, bibliaórákat is felváltva tartottuk, 
ezeknek a szolgálatába a diakonisszatestvért is bekapcsoltuk. 

Megérkezésem után esperesem velem végiglátogatta a presbitereket. Mindenütt kedve-
sen bemutatott, amit nagy megtiszteltetésnek vettem. Igy kerültem vele Dr. Bruckner Győző 
egyetemi tanár, biokémikus otthonába, aki ebben az időszakban az egyetem tanárai közt az 
egyetlen evangélikus volt és az egyetemet a magyar nemzeti ünnepeken a mi templomunkban is 
tartott istentiszteleten képviselte. Akkor nem sejtettem, hogy 16 évvel később ennek az akkor 
már híres, később a budapesti egyetemre felkerült tudósnak egy közeli rokona és keresztlánya 
lesz a feleségem és esküvőnkre a világ másik oldalán, Argentinában fog sor kerülni. 

Főnököm emberi jósága sok másban is megmutatkozott. Mikor megemlítettem neki, 
hogy teológus koromban háromszor vettem részt lelkészevangélizáción, de ebben az évben, 
katonai szolgálatom miatt, nem jutottam el ilyen alkalomra, akkor rögtön azt felelte: „Tudod 
mire gondoltam: ezen az őszön Túróczy püspök úr az egyházkerületéhez tartozó lelkészeknek 
tart Nyíregyházán evangélizációt, de szívesen lát vendégként nem csak az ő kerületéhez tartozó-
kat is. Vegyünk részt ezen mindaketten. Elintézem a helyettesítéseket, úgyhogy itthon minden 
megy tovább!” Elfogadtam ajánlatát és nagyon értékes napokat töltöttem főnökömmel  
Nyíregyházán. Erdélyből jövet ludovikás öcsém egyszer meglátogatott, egy hivatalos útján 
édesapám is, majd később keresztanyám. Mindnyájukat, feleségével és családtagjaival együtt, 
szívesen fogadta. Egyébként a Benkóczi családhoz még két kiskorú gyermek és főnököm édes-
apja tartozott, aki Nógrádmegyéből származott. 

Az első hónapok során nem sokat tudtunk a háború további alakulásáról, bár a bánáti 
oldalról, amely német megszállás alatt volt, néha átjött a nagykikindai lelkész és beszámolt az 
ottani, nem mindig békességes eseményekről. A bácskai oldalon, ahol a legközelebbi evangé-
likus gyülekezet Szabadka volt, nem érkeztek ilyen hírek, csak arról tudósítottak, hogy idős 
lelkészük nem bírja a sok munkát, így megkértek, hogy vegyük át a Horgos községben lakó 
evangélikusok lelkigondozását. Ezt megtettük. Igy, amikor Szegedre kerültem, egy 21 évig 
idegen országhoz tartozó, magyarnyelvű evangélikus gyülekezet megbízott lelkigondozója is 
lettem, mert legtöbbször én végeztem a horgosi szolgálatokat. 
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1944. február végén egyik szórványútamról lázasan értem haza. Ezt jelentettem fő-
nökömnek, aki mindjárt a szobámba küldött, rám parancsolt, hogy feküdjek azonnal le, az 
egyházfit utasította, hogy ott jól fűtsön be, üzent egy ismerős orvosnak, felesége pedig vacsorát 
küldött számomra a szobámba. Az orvos megállapította, hogy a szokásos télvégi influenzáról 
van szó és 4-5 nap alatt kilábalok abból. Persze gyógyszereket is rendelt. 

Lázam nem emelkedett, de le sem szállt és az esperes úr esedékes munkámat másnak 
adta át vagy maga végezte el, hagyott pár napig a szobámban „gyengélkedni”. Igy felhívtam 
szüleimet, akik másnap visszahívtak, közölve, hogy keresztanyám leutazik hozzám Szegedre 
hogy ápoljon és főzzön rám. A Benkóczi házaspár örült a megoldásnak és jónak tartotta. Ez meg 
is valósult, de a gondos ápolás ellenére állapotom nem javult. Hogy valamilyen módon hasz-
nossá tegyem magamat, igyekeztem minden nap segíteni a lelkészi irodában, tartottam áhita-
tokat ugyanott, sőt a templomban (mert ehhez nem kellett kimenni az utcára!) március 15.-én 
egy emlékistentiszteletet is. Az orvos többször megvizsgált és az említett dátum után azt mond-
ta: „Beszéltem főnököddel. Azt javasoltam neki, hogy adjon neked kb. két hét betegsza-
badságot. Utazzál fel Pestre szüleidhez keresztanyáddal és ott töltsél el pihenéssel egy kis időt. 
Bajod nem komoly, de ez a fajta influenza igen makacs szokott lenni.”  

Ezt az esperes elfogadta. Az engedélyadáshoz még a következőt is hozzátette: „Emléke-
zetem szerint pár hete bátorkeszi Kiss Sándor nevű református lelkész, a Ludovika Akadémia 
lelkipásztora írt nekem, hogy ha adnék neked 3-4 nap szabadságot március harmadik hétvégén, 
akkor megkérne arra, hogy a Ludovika protestáns tanulói számára 1944-ben te tartsad meg a 
szokásos böjti csendesnapokat. Ebbe én beleegyeztem és mivel ezek a napok beleesnek most 
kapott szabadságidődbe és jobban vagy, el tudod végezni ezt a szolgálatot is.” Megköszöntem 
Benkóczi Dani bátyámnak a szabadságot és az említett szolgálathoz való hozzájárulást és ke-
resztanyámmal felutaztam Szegedről Pestre, ahol szüleim és testvérem vártak. Még aznap 
sikerült Kiss Sándorral beszélni. Közöltem vele, hogy szüleimnél vagyok és mindenben rendel-
kezésére állok. Ez a környezetváltozás látszólag jót tett nekem, mert lázam szinte eltűnt.  

Szerettem volna a részletek felől még Laci öcsémmel beszélni, de nem lehetett. A 
Ludovika protestáns lelkészét sem kapcsolták. Viszont a városban feltűnően sok német katonai 
autó tűnt fel és mindenféle rémhír kezdett terjedni, például ilyenek, hogy Hitler Magyarország 
kormányzóját Berchtesgadenbe rendelte és ott foglyul ejtette, hogy Pesten a magyar kormány 
minden tagját lemondatta és helyettük egy németekből álló kormányt nevezett ki az ország 
vezetésére és, hogy a magyar honvédséget német vezetőség alá rendelte. Ezek egy része nem 
bizonyult igaznak, de az, hogy a németek beavatkoztak Magyarország saját ügyeibe, az nyil-
vánvaló volt. Ezzel megoldódott a rejtély, hogy miért nem lehetett öcsémmel és Kiss Sándor 
lelkésszel beszélni. Magamban ekkor azt mondtam, hogy 1944-ben nem igen lesz már „csendes 
nap” a Ludovikán. 

Már azon voltam, hogy idő előtt visszatérek Szegedre, de a vasuti közlekedés bizony-
talan volta nem adott erre lehetőséget. Igy maradtam egy darabig és figyelhettem az események 
további kialakulását. Pár nappal később Laci öcsem hívott a Ludovikáról és közölte, hogy amig 
a Kormányzó épségben vissza nem tért Németországból, addig riadókészültségben voltak, mert 
ha valami történt volna vele, a honvédség magatartása esetleg más lett volna. Igy tudott bizal-
masaival tárgyalni, elmondhatta nekik, hogy hogyan folyt le a Berchtesgaden-i megbeszélés. 
milyen választási lehetőségei voltak és végül is miért döntött úgy, ahogy döntött. Bár a meg-
szálló német csapatok az országban maradtak és tudta, hogy mindenbe be fognak avatkozni, ő 
megmaradt államfőnek és egy magyarokból álló kormányt sikerült kineveznie. Ez nagymér-
tékben lehiggasztotta a kedélyeket és végül a Ludovika lelkésze értesített, hogy a Nagyhét előtt 
megtartjuk – bár lerövidítve – a  protestáns tisztjelöltek részére a tervezett csendesnapot. Ezen 
több írásmagyarázatot tartottam a „Gazdag ifjú”-ról szóló igehely alapján (Máté 19:16-22). Igy 
már nem volt lehetőségem arra, hogy húsvét előtt visszatérjek Szegedre, de viszont Laci 
öcsémmel tudtam több időt együtt tölteni. Ő javasolta, hogy menjünk Nagypénteken Kelen-
földre az evangélikus templomba, ahol egy nemrég Ceglédről  meghívott, aránylag fiatal lelkész 
szolgál, aki más stilusban prédikál, mint az evangélikus lelkipásztorok többsége. Ez így is volt. 
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Semmiféle előadói magatartás nem jellemezte beszédét, csak szeme csillogása. Amint hallottuk, 
a németek pár héttel korábban történt bevonulása napjától megvált némethangzású nevétől 
(Wolf) és annak csak magyar fordítását (Ordass) használta. Ehhez a névváltoztatáshoz megkérte 
és megkapta a hatóságok engedélyét is. Akkor, amikor megköszöntem a templomkapuban ige-
hirdetését, nem sejtettem, hogy rövid időn belül milyen nagy befolyása lesz életem alakulására. 

Némiképpen meggyógyulva visszaérkeztem Szegedre és egy megváltozott várossal ta-
lálkoztam. Akkor folyt a zsidó polgárok kényszerítése, hogy elhagyják otthonukat és össze-
zsúfolva a „gettó”-nak kijelölt háztömbökben álló, elhanyagolt bérlakásokba költözzenek. Főnö-
köm, aki nemcsak a városban és Csongrád megyében, de a szomszédos megyékben is a legma-
gasabb tisztet betöltő evangélikus lelkész volt, Hamvas Endre római katolikus püspökkel, a re-
formátus esperessel és a görög keleti lelkészekkel azon fáradozott, hogy a régen keresztyén hitre 
áttért zsidószármazásuak sorsán valamennyit enyhítsen, ami majdnem lehetetlennek látszott, de 
végül is elérték, hogy az ilyeneket a gettóban ugyan, de külön házakba telepítették és kellett 
ugyan jelvényt viselniök, de nem sárga csillagot. A keresztyén lelkészek a nappali időkben meg-
látogathatták őket, sőt a házakban istentiszteleteket tarthattak. Sajnos, ennek a kis eredménynek 
– amely sehol másutt, csak Szegeden valósult meg a magyar hatóságok engedélyével – nem 
örülhettünk sokáig. Alig múlt el egy hónap, német parancsra, megkezdődött a gettó minden 
lakójának az elszállítása, függetlenül attól, hogy ott melyik házban laktak. Ekkor közülük nem 
egy öngyilkosságot követett el és mivel már nem volt rabbi a városban, a város vezetősége 
gondoskodott eltemetésükről és minket, keresztyén papokat kértek fel, hogy kisérjük ki őket 
sírukig és mondjunk ott egy imádságot, amit alkalmasnak találunk. Én a zsoltárok könyvéből 
olvastam csak fel egyet, bár hallgatóm – legtöbbször – csak a négy sírásó volt. 

A másik változás a légiriadók megszaporodása és a bombázások megindulása volt. Éjjel 
az angolok jöttek és általában nem célokat bombáztak, hanem megfélemlítés céljából dobtak le 
bombákat kiszámithatatlan helyeken. Nappal az amerikaiak érkeztek, nekik „szőnyeg-bombá-
zás” volt a módszerük. Igy még a nyár előtt lebombázták Szeged két Tiszahídja közül az 
egyiket, a vasuti hidat, majd – minden értelem nélkül – az egyetemi gyermekklinikát. Állandóan 
bombákat dobtak a pályaudvarokra és vasúti berendezésekre. A pusztításokat ugyan a honvédek 
és a MÁV dolgozói igyekeztek gyorsan rendbehozni, de a vasuton való utazás kezdett veszedel-
messé válni. Csak az újabb és nagyobb bérházakban voltak óvóhelyek, mert a régi házakban 
még pincék sem voltak a magas talajvíz miatt. Menekülőhellyel sem a templom, sem a paplak, 
sem a lelkészi hivatal és segédlelkészlakás sem rendelkezett, ha megszólaltak a szirénák. 
Ilyenkor mi, az ott lakók átsiettünk a Tisza Lajos körút másik oldalára, ahol a többemeletes 
„Református Bérház”-ban volt óvóhely és bennünket mindig szívesen láttak. 

Az eddigi munkarend teljesen felborult. Bár június vége után elérkezett a nyári iskola-
szünet ideje, az iskolákat a kormány kb. egy hónappal korábban bezáratta, így elmaradtak a 
hittanórák is. Több szórványban a hittanórák után felnőtt bibliaórákat tartottunk, így ezek meg-
tartását is felfüggesztettük. A vasárnapi, 11-kor kezdődő főistentiszteletet reggel 8-ra tettük át és 
igyekeztük azt 9-re befejezni, hogy az emberek a „légiveszély” elrendelése előtt haza érkezze-
nek, vagy elhagyják a várost és kiérjenek tanyájukra, ahova nyaranta kiköltöztek. Az egyesületi 
és egyéb csoportösszejöveteleket sem tudtuk a szokott időben megtartani. Viszont annál többet 
látogattunk és igyekeztünk eljutni az elszigeteltségben lakó egyháztagokhoz. 

Június közepe körül megjelent Szegeden Leskó Béla barátom, aki sikeresen elvégezte a 
teológiát és őt és társait Raffay püspök úr hamarosan lelkésszé szentelte, mégpedig egészségi 
állapotának javulása miatt a Deák-téri templomban. Barátom elmondta azt is, hogy első segéd-
lelkészi szolgálatát valószínűleg a fővároshoz közel eső Cinkotán fogja elkezdeni.  

Megfigyeltük, hogy egyre több német alakulat halad keresztül Szegeden és északi irány-
ba távoznak. Sokan attól féltek, hogy ez azt jelenti: a németek kiürítik a Balkán félszigetet, mi-
előtt az angolszászok egész Olaszországot elfoglalják, ami azt jelentené, hogy ezt a területet 
átadják Tito szabadcsapatainak, ami számunkra nem jelentene jó szomszédságot. 



 14 

Ebben az eseményekben aránylag nem túl gazdag időben főnököm megkérdezte tőlem, 
hogy mikor szeretnék szabadságra menni. Elmondtam, hogy mindenképpen szeretnék augusztus 
20-án ott lenni, ahol Laci öcsémet hadnaggyá avatják, továbbá néhány napot szüleimnél tölteni 
és, ha marad még idő, egy csendes helyre elvonulni, ahol tudnék egy keveset pihenni. Ő el-
mondta, hogy arra számit, hogy három hétig távol leszek, mert a márciusi távollétemet beteg-
szabadságnak számítja. Felhívta a figyelmemet, hogy Nyíregyházán Túróczy püspök úr ismét 
tart lelkészevangélizációt, ahova ez alkalommal ő nem számít elmenni. Azt javasolta, hogy ve-
gyek azon részt, még pedig arra ne a szabadságomból, hanem „továbbképzésnek” nevezve, a 
hivatalos időmet használjam fel arra. Ezt a javaslatára megtettem és ez is nagy élményt jelentett 
számomra, különösen azért,  mert Túróczy püspök úr megkért egyik nálam idősebb lelkészekből 
szervezett bibliakör vezetésére. Innen egyenesen hazautaztam Pestre és megkezdtem szabad-
ságomat, megtéve a helyszínen rokoni és baráti, valamint egyházi látogatásaimat. Néhány 
nappal később vonattal Pásztóra utaztam, majd onnan autóbusszal a Mátraszentistván közelében 
fekvő „Bagolyirtás” nevű üdülőbe. Glatzék, valamint a már ott nyaraló fiatalok nagy lelkese-
déssel fogadtak, pedig közülük alig ismert valaki, de tudták, hogy jól ismerem a Mátrát, hiszen 
cserkészkoromban igen sokszor síeltem ezen a vidéken. Glatzék, akiknek akkor három kiskorú 
gyermekük volt, megkértek, hogy segítsek nekik a reggeli vagy esti áhitatok megtartásában, 
amit elvállaltam.  

Az idő nagyszerű volt, a kirándulások kellemesek, a koszt – a körülményekhez képest – 
igen jó, de a nagy élmény mégis az volt, hogy a kb. 20 km-re fekvő Felsőtoldról utolsó szomba-
tunk délutánján Laci öcsém fellovagolt a „Bagolyirtás” üdülőhöz és vasárnap délutánig velünk 
maradt. Lovát a közeli faluban elhelyezte és vacsora után sokat beszélgettünk. Ekkor hallottam 
meg, hogy három katonai akadémia közel 440 hallgatója közül Laci öcsém lett a rangelső és egy 
hét múlva ő fogja a kormányzó előtt a felavatandók nevében a beszédet elmondani, amelyet –  
reménysége szerint – a rádió közvetíteni fog. Vasárnap résztvett a délelőtti istentiszteleten, a 
fiataloknak beszélt a katonaéletről, uzsonna után mindenkitől elbúcsúzott és visszalovagolt 
Felsőtoldra. Én még a következő hét második feléig a Mátrában maradtam, majd hazautaztam, 
ahol üzenet várt rám Kiss Sándor lelkésztől, hogy jöjjek be vasárnap reggel a Ludovika Aka-
démiára, ahol ő a protestáns kápolnában a felavatandóknak istentiszteletet tart, amelyet úrva-
csoraosztás  követ és kér, hogy segítsem őt ebben a szolgálatban. Mindjárt hozzátette, hogy ezt 
az istentiszteletet nem követi azonnal az avatás, annak helye és időpontja katonai titok. Meg-
kértem, hogy, mint vele az istentiszteleten közreműködő lelkész, nem tudna-e legalább nekem, 
ha szüleimnek nem is, a főünnepségre szóló belépőjegyet szerezni. Ő ettől mereven elzárkózott 
és bizonyította, hogy ez lehetetlen számára mert háború van, a Kormányzó is ott lesz és a helyet 
és időpontot biztonsági okok miatt az utolsó pillanatig nem fogják nyilvánosságra hozni. Ebbe 
beletörődtem, de jóval később beszéltem olyanokkal, akiknek semmi közük nem volt ehhez az 
ünnepséghez, mégis bejutottak oda. Otthon állandóan hallgattuk a rádiót de azon is csak késő 
délután mondták be, hogy a hűvösvölgyi „Bólyai János” Honvéd Műszaki Akadémia nagyrétjén 
pár perc múlva kerül sor az új hadnagyok hagyományos felavatására.  

Korabeli újságok szerint Magyarország kormányzója délután 6-kor érkezett meg gép-
kocsin a Bólyai Akadémiára, követte őt kísérete, amely a kormány több tagjából, a honvédség 
vezetőiből, valamint a két tábori püspökből és a három akadémia parancsnokából állt. A 
Kormányzó előszőr az elesett hősök emlékműve elé lépett, ott tisztelgett, majd ellépett a felava-
tandók díszsorfala előtt és elfoglalta helyét a pódiumon. Ekkor került sor az akadémiákat elvég-
zett új hadnagyok ünnepélyes eskütételére, amely után öcsém elmondta a Kormányzóhoz inté-
zett beszédét. Megemlítette, hogy amikor az esküt letették és megkezdték akadémiai tanulmá-
nyaikat, már folyt a  második világháború. Azóta két „kardrántási” ünnepségre került sor, és az 
azokon résztvevők közül többen áldozták fel életüket a hazáért. Tudjuk, hogy a mostani, har-
madik „kardrántás” résztvevőinek is késznek kell lenni ilyen áldozatra. Ezután elbúcsúzott a 
három honvédakadémiától, tanáraiktól, megköszönte szolgálatukat és Isten áldását kérte további 
munkájukra. Elmondta még, hogy most minden gondolatuk a harctéren küzdő magyar katonák 
felé fordul és hűségük hagyományos kifejezésére kardot rántanak és egy szívvel, egy lélekkel 
így kiáltanak: „A hazáért mindhalálig!”  
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Ennek megtörténte után az ország Kormányzója fordult szózattal az új hadnagyok felé, 
amit itt nem kívánok részleteiben ismertetni, csak kiemelem, hogy a hadszinterek helyzete és az 
ország  megszállott volta ellenére ő nem az ezekből folyó kötelességeket említette, hanem szólt 
a lovagiasságról, a fegyelmezettségről, a kötelességtudásról és az előttük esetleges elkövetett 
hibáinak a jóvátételéről, valamint az egység és a rend megtartásáról. Bizalommal indítja el őket, 
mint jól felkészülteket, az élet harcába és kéri számukra Isten vezetését. A maga részéről szíve 
egész melegével szeretné őket nehéz útjukon kísérni. Ezután a Ludovika Induló hangja mellett 
az új hadnagyok díszmenetben vonultak el a Kormányzó előtt és az avatási ünnepség minden 
zavaró körülmény nélkül végetért. A helyszíni közvetítést Budinszky bemondó munkatárs 
végezte és annak minden részletét jól lehetett hallani, úgyanígy a későbbi hetek során, a „Heti 
Hiradó” keretében bemutatott filmfelvételt. Mindkettőből sikerült családunknak egy-egy pél-
dányt szerezni. 

A szokásos családi köszöntésre másnap került sor, amikor Laci öcsém hazaköltözött a 
Ludovika Akadémiáról. Az l. számú gyalogezredbe osztották be, de egyelőre egy hónapos pihe-
nési szabadságot kapott. Kedves rokoni együttlét volt ez is és szüleink igen büszkék voltak 
másodszülött gyermekükre. Kedden, 22-én Apánk kivételével mindannyian kivonatoztunk Bu-
dakalászra, hogy Nagymamát és Keresztanyámat tájékoztassuk az utolsó hétvég eseményei 
felől. Ott is aludtunk, de  nekem vissza kellett térni Szegedre, így 23-án elbúcsúztam elsősorban 
Laci öcsémtől, de minden ottlevő családtagtól. Pesten töltöttem lakásunkban az éjszakát, majd 
Apámtól is elbúcsúztam és leutaztam Szegedre. Ott beszámoltam távollétem eseményeiről és 
főnökömmel együtt megkezdtük az új őszi időszak elvégezhető gyülekezeti programjának a 
megbeszélését, amikor, mint egy égből érkezett villámcsapás, megérkezett a hír, hogy Románia 
„kiugrott” a németekkel való szövetségből és kijelentette, hogy velük és a németek szövetsé-
geseivel hadiállapotban tudja magát. Ez érthető módon nagy izgalmat okozott Szeged lakossága 
számára, hiszen Románia bánáti részének legkeletibb csücske csak 20-25 kilométerre volt a 
várostól.  

Közben egyesek meghallották a megnyugtató hírt, amelyet a belgrádi német katonai 
rádió terjesztett, hogy a német hadvezetés azonnal megtette azokat a lépéseket, amelyeket 
ilyenkor meg szokott tenni, azaz megkezdte egy igazi román nemzeti kormány létrejöttének a 
támogatását, amely visszavonja Mihály román király érthetetlen proklamációját és megerősíti a 
Német Birodalommal idáig fennálló szövetséges viszony fennállását és az abból folyó köte-
lességek vállalását. Mások, főleg az idősebbek, visszaemlékeztek arra, hogy ilyen kiugrási ki-
sérletet 1916-ban is megpróbáltak a románok végrehajtani, de tervük nem sikerült, mert a német 
csapatok Mackensen tábornok vezetése alatt azt meghiúsították. Most is úgy lesz.  

A beígért nemzeti kormány megalakulásáról többet nem hallhattunk, inkább arról, hogy 
a politikai és katonai helyzet Romániában áttekinthetetlen. Ez a mi munkánk számára ebben az 
időben azt jelentette, hogy Szeged tiszántúli, tehát balparti, keleti részét katonai kormányzás alá 
helyezték, tehát Újszegedi híveink nem látogathatták a jobbparton álló templomunk istentisz-
teleteit és mi, lelkészek sem őket. Végül az illetékes katonai hatóság adott engedélyt és igazo-
lópapirt olyan lelkipásztorok számára, akik Szeged nyugati oldalán laktak, de voltak híveik a 
keleti elővárosban, ahol nem élt őket gondozni tudó lelkész. Szüleimmel és hadnagy öcsémmel 
igyekeztem kapcsolatban maradni. Laci – emlékezetem szerint – augusztus végén leutazott 
Tiszafüredre egy látogatás céljából, de visszajövetele elég komplikált volt, mert a Tiszántúl már 
nem jártak menetrendszerűen a vonatok. Miután visszaérkezett Pestre, hamarosan tovább utazott 
a veszprémmegyei Noszlopra, a Bakony nyugati oldalán. Itt egy rokonunknak háza és kis 
birtoka volt és meghívtak mindannyiunkat, hogy náluk töltsük a nyár hátralevő részét, mert ott 
nincsenek légiriadók. Anyánk augusztus végén Miklós öcsémmel oda leköltözött, majd Laci is 
oda utazott, hogy kipihenje magát. Apánkat ilyesmire nem lehetett ráavenni, ő őrizte az irodáját 
és lakásunkat, nehogy „kirabolják”. Anyánk állandóan izgult Noszlopon, hogy vajon a folytonos 
légitámadásokban nem történt-e neki baja. A telefonok sokszor nem működtek és néha napokig 
nem kapott feleletet erre a kérdésre.  
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A romániai helyzetről keveset hallottunk és gyanus volt, hogy a német csapatok inkább 
elhagyták ezt az országot, mint hogy oda bevonulnának. Egyedül két magyar eredményről érte-
sültünk. Az egyik, hogy a kolozsvári hadtest alakulata – rövid időre – elfoglalta Tordát, ami 
nem került vissza 1940-ben Magyarországhoz, továbbá egy dél-magyarországi alakulat, a Maros 
völgyében előrehaladva, bevonult Aradra és eljutott Lippáig. Egy darabig ott megállt a magya-
rok előtörése. A helyzet nem volt áttekinthető. 

Az idő ősz felé járt, a légiriadók miatt tanyájukra kiköltözett szegediek kezdtek vissza-
költözni a városba. Akiknek a Dunántúlon voltak rokonaik, azok inkább azokhoz költöztek. 

Igy érkeztünk el szeptember 21.-éhez, amely egy csütörtöki nap volt. A reggeli áhitat 
után megkezdtem a vasárnapi szolgálatokra való készülésemet, amikor Budapestről egy telefon-
hívás érkezett. Apám elcsukló hangon csak ezt mondta: „Laci az erdélyi harcokban megsebe-
sült, gyomorlövést kapott. Beszállították a nagyváradi hadikórházba, de nem lehetett rajta segí-
teni. Ott  halt meg szeptember 16-án, és 18-án, Nagyváradon, katonai szertartással eltemették. A 
küldött távirat, amely csak sebesülését említi, tegnap késő este érkezett meg, így téged nem tud-
tunk értesíteni. Mindannyian nagyon szomorúak vagyunk.” 

Ez a hír engem is porig sújtott. Főnököm, amikor a hírt meghallotta, mindjárt kijelentet-
te, hogy szabadságot ad nekem, hogy ezekben a nehéz időkben szüleim és testvérem mellett 
lehessek. Válaszom az volt, hogy pillanatnyilag gondolkozni sem tudok, de hamarosan közlöm 
terveimet. 

Mivel öcsémet már eltemették, érte semmit sem tudok tenni. Régen volt Szegedről 
gyorsvonat Nagyvárad felé, de ezt a járatot felfüggesztették. Esetleg valamilyen katonai autóra 
felkéredzkedhetek, de kérdés, hogy vissza tudok-e Váradról Szegedre jönni? Csak a szüleimmel 
való találkozásnak van értelme, hozzájuk a menetrend szerint járó gyorsvonattal két és fél óra 
alatt meg tudok érkezni. Ők megértik, hogy itt vasárnap még szolgálatok várnak rám, de hétfőn, 
szeptember 25-én délben már otthon tudnék lenni és egy teljes hetet velük tölthetek. Nekem 
személy szerint is többet jelent, ha három napot csendben, imádkozásban és gyülekezeti munká-
ban tudok tölteni, mintha kizárólag megrendült szüleim közelében tartózkodom. Az esperes úr 
ezt megértette és javaslatomat elfogadta. 

Minden az elgondolásom szerint történt. Mire Pestre értem, szüleim több tájékoztatással 
rendelkeztek és a hozzátartozók, rokonok, barátok értesítését megkezdhették. Elmondták azt is, 
hogyan került ki öcsém az erdélyi frontra. Szeptember első hetének a végén vagy a másodiknak 
az elején Budapestet erős légitámadás érte. Ottmaradt Apánkkal nem tudták felvenni a kapcso-
latot, így Laci elhatározta, hogy felutazik Pestre, megkeresi édesapánkat és – ha minden rendben 
van –  visszatér Noszlopra.  

Mindent rendben talált, de aznap már nem tudott visszautazni Noszlopra, így este el-
ment egy volt évfolyamtársát meglátogatni. Apám otthon maradt. Ekkor becsöngetett lakásunk 
ajtaján egy motorbiciklis katona és Pósfay Lászlót kereste. Apám megmondta, hogy pilla-
natnyilag nincs itthon, azonban rövidesen hazajön. A katona egy darabig habozott, majd Apánk-
nak egy levelet adott át azzal a kéréssel, hogy azt Lacinak adja át, aki holnap reggel jelenjen 
meg a katonai parancsnokságon. Ezt okvetlen adja át fiának, ha a levél és az üzenet nem jut el 
őhozzá, őt teszik felelőssé. Apánk ezt tudomásul vette és a katona elmotorozott. Öcsém nem 
sokára hazaérkezett és elolvasta a levelet, amelyben tulajdonképpen csak az volt, hogy másnap 
hol kell jelentkeznie.  

A következő nap reggelén elment a megjelölt helyre, ahol közölték vele, hogy az erdé-
lyi helyzet megváltozása miatt a Honvédség Vezetősége felfüggesztette a szabadságon levő 
tisztek szabadságát, így a most avatottakét is. Ez az oka annak is, hogy aránylag sok tisztnek az 
eddig érvényes beosztását meg kellett változtatni. Igy öcsém, aki az 1. számú budapesti honvéd-
gyalogezred tisztje lett volna, az új beosztás szerint a kaposvári gyalogezredhez került. Az ezred  
mostanáig Ukrajna nyugati részén teljesített szolgálatot, amelyet befejezett és útban volt az 
erdélyi front felé. Hamarosan Nagyváradra kell megérkezniök. Ezért öcsémnek és több tiszt-
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társának haladéktalanul Váradpüspökibe (Nagyváradhoz közel eső kisváros) kell érkezni. Laci 
hazament lakásunkba, összecsomagolt, elbúcsúzott Apánktól és próbált Anyánknak és nekem is 
telefonálni, de az utóbbi nem  sikerült. Igy én nem tudtam arról, hogy az erdélyi frontra került. 

Ő és kollégái vonatra ültek és a megadott kisvárosba megérkeztek, ahol jelentkeztek a 
katonai parancsnokságnál. Ott közölték velük, hogy legalább 3-4 napot kell várniok a keleti 
frontról jövő katonai egység megérkezésére. Ez nem csak azért tette őket aggodalmaskodókká, 
mert vágytak, hogy hazájukat tettekkel szolgálják, hanem aggódtak áldozatuk értelme miatt. 
Mint megtudták: a németeknek nem sikerült egy román németbarát kormányt megalakítani és a 
román hadsereget a maguk oldalán megtartani. Ennek fő oka az volt, hogy nem volt elég számos 
és jól felszerelt német erő román területen, mert a német politikai vezetőség ellenezte, hogy 
Magyarországról, ahol nagyszámú német katonaság állomásozott, ilyeneket azonnal áthozzanak. 
Pedig Románia olaja számukra nagy kincset jelentett. Ugyancsak halogatva adtak csak enge-
délyt a magyar honvédség vezetőinek, hogy Dél-Erdélyben, amely 1940 után is Románia része 
maradt, a magyar katonaság katonai műveleteket hajtson végre. Indokuk az volt, hogy ezzel a 
románok elveszítik bizalmukat bennük, mert már úgyis neheztelnek, hogy a német diplomaták 
Észak-Erdélyt a magyaroknak ítélték. Erre a magyar érv az volt, hogy azért lenne szükség gyors 
cselekvésre, ha már egy új kormány felállítása nem sikerült, hogy a szovjet-román csapatok ne 
jussanak be Erdélybe és így nyugatabbra, ha a Kárpátok néhány szorosát aránylag kis erőkkel 
meg tudják védeni. 

Amitől a Váradpüspökiben tétlenül várakozó magyar tisztek féltek, bekövetkezett. Ami-
kor végre, szeptember 1-én elindulhattak a Fekete Körös völgyében Belényes felé, a szovjet 
erők egy része már áthaladt az őrizetlen, Erdélybe vezető kárpáti szorosokon. És hamarosan ta-
lálkoztak – új szövetségesükkel, a románokkal  együtt – az előretörő magyarokkal. 

A Fekete Körös völgyében, Nagyváradtól délkeletre előretörő honvédség három oszlop-
ban haladt kitűzött célja felé. Öcsém, mint golyószóró-szakaszparancsnok a törzshöz volt be-
osztva. Szeptember 15.-én délfelé az egyik oszlop lemaradt. Az egész művelet parancsnoka 
öcsémet küldte ezekhez, hogy lendítse golyószóróval felszerelt katonáival újból előretörő álla-
potba ezt az egységet. Ezt a parancsot teljesítette, de közben gyomorlövést kapott, hogy kitől, 
nem tudjuk, mert szemben a magyarokkal szovjet és román katonák álltak. Azonnal a segély-
helyre vitték és kezelésbe vették. Megállapították, hogy a golyó a főütőeret megsértette, ami 
erős vérzést okozott. Ezt csak azonnal kórházi műtéttel lehetett volna megoldani. De nem volt 
gépkocsijuk, így szekérre tették és többórás úttal beszállították a nagyváradi hadikórházba. A 
kisérők csak arra szoritkozhattak, hogy a vérzést valamilyen módon csökkentsék. Amikor a nap 
végefelé megérkeztek Nagyváradra, Laci vérátömlesztést kapott, amitől magához tért és üzent 
szüleinek, amit egy évvel később egy Dr. Vajda nevű orvos, aki őt akkor megoperálta, nekünk 
személyesen átadott. A roncsolás olyan nagy volt, hogy az operáció nem sikerült. Laci 
csendesen elaludt és még szeptember 16-a délelőttjét megélte, majd megszűnt szíve dobogni. 
Akkor ment el a későn megérkezett (csak póstán kézbesített) távirat szüleim címére, amely után 
telefonált Apánk a kórháznak és megtudta, hogy Laci 16-án meghalt és 18-án eltemették a 
nagyváradi Rulikovszky temetőben. Egy Kulcsár nevű református katonalelkész végezte el 
ennek a szolgálatát. Csak ezt követve telefonáltak nekem Szegedre. 

A szüleimnél töltött pesti hét legnagyobb eseményének azt mondhatom, hogy a hét kö-
zepén  megállt egy oldalkocsis motorbicikli házunk előtt, abból két csendőr kiszállt, lakásunkba 
becsöngetett és elismervény ellenében levelet adott át. Amikor azt felbontottuk, az aláírásra 
pillantottunk. Az Magyarország kormányzójáé volt. Megköszöntük a két csendőrnek a fáradsá-
gát, ők tovább indultak, mi pedig elolvastuk a levelet. Előzménye e levélnek az volt, hogy 
Apánk a halál-eset után kötelességének érezte, hogy az ország Kormányzóját tájékoztassa, hogy 
aki a felavatottak nevében augusztus 20-án a Bólyai János Akadémián beszélt, az erdélyi har-
cokban megsebesült és meghalt. Erre érkezett a Kormányzó részvétét kifejező levél. Azok a 
gondok, amelyek között abban az időben – amint azt később megtudtuk – a magyar államfő élt, 
az ő emberi nagyságára utalt az a gesztus, hogy nem feledkezett meg egy 22 éves fiatal had-
nagynak, akivel egyszer fogott csak kezet, a hősi haláláról és válaszolt édesapjának. Két évvel 
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korábban, mint édesapa ő is átesett ezen a megpróbáltatáson és így tudta, hogy ez milyen 
szomorúságot jelent. 

Kaptunk egy részvétet kifejező levelet annak az egységnek a parancsnokától (emléke-
zetem szerint Marosvölgyi ezredes volt a neve), aki annak a Fekete Körös völgyében előtörő 
katonai egységnek a legfőbb vezetője volt, ahova utoljára öcsém tartozott. Ő írta le sebesü-
lésének a körülményeit. Megérkezett egy kis csomag, valószínűleg a temetést végző lelkésztől 
(kísérő levél nélkül, csak egy tartalmat leíró listával), amit Laci zsebeiben találtak. Sem értéket 
képviselő tárgyak, sem  emléknek mondhatók nem voltak köztük. 

Aránylag sok újságíró keresett fel lakásunkon, aki lapjainkban beszámolót írtak öcsém 
haláláról. Ezek közül kiemelkedett az „Új Nemzedék” nevű napilap munkatársának, Borbély 
Zoltánnak  „A hazáért mindhalálig” című cikke, amely Laci fényképével együtt az újság október 
5-i számában megjelent. 

Látogatásokat nem óhajtottam tenni, de elmentem a püspöki székházba és tájékoztattam  
Raffay Sándor püspökömet és titkárát gyászunk felől, valamint felvettem a kapcsolatot a tábori 
püspökséggel és annak akkori vezetőjével, Balikó Lajos főesperessel Laci öcsém halála anya-
könyvezésének az ügyében. 

Mivel én hétfőn, október 2.-án reggel vissza akartam utazni Szegedre, megbeszéltük, 
hogy vasárnap a szűkebb család és azok, akik hozzánk óhajtanak csatlakozni, résztvesznek reg-
gel a budakalászi evangélikus istentiszteleten, amely egyben Lacira emlékező hálaadóistentisz-
telet is lesz. Ezt az emlékezést a helyi, Csillaghegyen lakó lelkész, Farkas Lajos tartja, amely 
úrvacsoraosztással végződik. Ennek a szolgálatára engem kért fel, amit elvállaltam. Ezt követő-
en a családtagok és rokonok a házunkhoz vonultak, ahol mindenkit vendégül láttunk és beszél-
gettünk azokról az eseményekről, amelyek bennünket vele emlékként összekötnek. A leg-
hosszabban maradók is uzsonna után hazautaztak és csupán a ház állandó lakói, 88 éves nagy-
anyám és keresztanyám, anyám nővére maradtak ott. Másnap reggel visszautaztam szolgálati 
helyemre. 

Bár eltávozásom csak egy héttel korábban történt, Szeged környékén nagy változások 
történtek. A várostól 43 kilométerre fekvő megyeszékhelyt, Makót, elfoglalták a szovjet csapa-
tok és páncélosaik egészen a békésmegyei Tótkomlósig eljutottak, ami azt jelentette, hogy 
városunk kelet és észak felé el volt zárva a külvilágtól és délfelé is bizonytalanná vált a helyzet. 
Sokan megpróbáltak vagy Pestre feljutni, vagy nyugatra, a Dunántúlra áttelepülni. Lelkészi 
munkánk egyre szűkebb területre zsugorodott. Október 6-án, ami akkor nemzeti ünnep volt, 
azért megtartottuk az aradi hősőkre emlékező szokásos istentiszteletet egy maroknyi hívőnek, 
majd két nappal később, azaz október 8-án a szokásos vasárnapi főistentiszteletet, amely már 
május óta reggel 8 órakor kezdődött.  

Amikor az befejeződött, egyik hívünk visszatért az utcáról és felhívta a figyelmünket az 
éppen akkor felragasztott hatalmas plakátokra, amely fontos híreket közölt a város lakosságával. 
Ezek a következők voltak: A magyar kormány elhatározta, hogy Szegedből minden fegyveres 
erőt azonnal kivon, a katonaságon kívül a rendőrséget és a csendőrséget is. Minden katona-
kötelezettségi korban levő férfinek el kell hagynia a várost és a rendelkezésre álló közlekedési 
eszközökkel, vagy ha ilyen nincs, gyalogszerrel a Duna felé vagy a főváros irányába vonulnia. 
Aki ezeknek a parancsoknak nem tesz eleget, az hadbíróság elé kerül és arra a legsúlyosabb 
büntetés kimérhető. 

Amikor ez a hívünk elment, kimentem az utcára és magam is elolvastam a plakát szö-
vegét. Hittestvérünk tájékoztatása helyes volt. Ezt közöltem főnökömmel és kértem, menjünk be 
irodájába és beszéljük meg, hogy a kihirdetett rendelkezések mit jelenthetnek számunkra. 

Benkóczi Dániel esperes úr ezt a javaslatot elfogadta és azzal kezdte mondanivalóját, 
hogy ő – a maga részéről – Szegeden marad, mert sem ő, sem családjában senki nem katona-
köteles, tehát a kihirdetett törvényes kötelesség rá nem vonatkozik. Továbbá, mint az itteni ma-
gyar evangélikus egyházközség egyházi szolgálatra elkötelezett lelkipásztora, szolgálathoz hű 
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szeretne maradni. Végül nem is lenne hová mennie családjával, mert közeli rokonai nincsenek, 
távoli rokonai szülőföldjén, Felsőmagyarországon élnek, ahonan ő is származik, de akiket 
jóformán nem ismer, hiszen  teológiai tanulmányait Sopronban végezte, majd azóta mindig a 
Nagyalföldön szolgált, mint lelkész. Hogy döntése helyes volt-e, vagy sem, azt majd a jövő 
fogja megmutatni, mert azt közöttünk senki sem tudja, hogy a Szovjetunió, amely átveszi Sze-
geden és az általa meghódított területeken a katonai majd politikai hatalmat, miképpen tekint 
majd a vallási közösségekre. A te helyzeted  –  folytatta mondanivalóját – más, mint az enyém. 
Elsősorban azért, mert katonaköteles korban lévő fiatal vagy és neked a törvénynek a plakáton 
kihirdetett utasításaihoz alkalmazkodni kell. Az ezen álló rendelkezések meg nem tartása szigo-
rú büntetést helyez kilátásba. Továbbá te nem meghívott lelkész vagy, hanem Raffay Sándor 
püspök által, az én munkám kiterjedt volta miatt nekem segítségül kiküldött személy. Tulaj-
donképpen vele kellene neked a most feltámadt kérdésről beszélni, de ez lehetetlen. Végül ne-
ked szüleid élnek Pesten és egy testvéred is, akiknek az elmúlt hetekben  nagy szomorúság jutott 
osztályrészül. A tőlük való hosszabb ideig tartó elszakadás őket igen nehéz testi-lelki helyzetbe 
hozhatná. Persze, valamiképpen elrejtőzhetnél itt Szegeden és kivárnád, amíg városunkban a 
hatalmat a Szovjet hadsereg átveszi, ami egy teljesen új helyzetet jelentene. De, hogy ezután mi 
következne számodra, azt te éppen úgy nem tudod ma, mint én, amint én azt előbb említettem. 
Egy biztos, hogy én nem vállalnám a te elrejtésedet és kérném, hogy amíg itt a magyar törvé-
nyek érvényesek, ne maradj az egyházi épületekben. Tehát, hogy mit fogsz csinálni, annak az 
eldöntése a te kezedben marad.  

Viszavonultam szobámba, valamit ettem, imádkoztam, bibliát olvastam, majd elkezd-
tem csomagolni. Ablakomból megláttam, hogy az udvarunkon áthalad az egyházfi, Mattheisz 
bácsi. Behívtam. Mindjárt érdeklődött, hogy milyen döntést hoztam. Elmondtam neki, hogy 
megpróbálok a törvénynek eleget tenni, de nem vállalkozom arra, hogy a Dunáig elgyalogoljak. 
Arra gondoltam, hogy segítene egy keveset, azaz biciklijével eltolná a Nagyállomásig koffero-
mat, ott körülnézek, hogy van-e még Szegedről induló vonat, amelyre fel lehet szállni. Ha 
viszont útközben találnék egy katonai vagy civil gépkocsit, amely csomag nélkül felvesz, akkor 
ajánlatát elfogadnám és Mattheisz bátyámat megkérném, hogy a csomagomat hozza vissza a 
szobámba és jelentse az esperes úrnak, hogy elutaztam csomag nélkül. Ha pedig nem tudok 
semmiképpen Szegedről kikerülni, akkor én magam is visszajövök, hogy valami más meg-
oldáson gondolkozzak, esetleg azon, hogy megpróbálok a kölcsönkért egyházi kerékpáron cso-
mag nélkül valahova eljutni, ahonnan lenne továbbjutásomra alkalom. Az egyházfi ráállt, hogy 
segít. Átmentem a parókiára, ahol tervemet főnökömmel közöltem, amelyet ő tudomásul vett és 
elbúcsúztunk egymástól. 

Délután végén értem jött az egyházfi, felkötözte bőröndömet a kerékpárjára, én csak 
egy kis hátizsákot vittem magammal a legszükségesebbekkel. Útközben nem találkoztuk autó-
val, amely felvett volna, így megérkeztünk a Nagyállomásra, ahol rengeteg ember volt. Alig ta-
láltam valakit, aki felvilágosítást adhatott volna. A jegyváltóablakok le voltak zárva. Végül egy 
idős vasutast megkérdeztem, hogy indul-e még innen vonat valahova? Az azt felelte, hogy sze-
mélyvonat nem, de most szedik össze a még ittmaradt üres teherkocsikat, hogy éjjel felvigyék 
Budapestre, bármelyikre fel lehet jegy nélkül szállni. Láttam, hogy ezek hol vannak, siettem, de 
legtöbbje már tele volt emberekkel. Egyben felfedeztem két presbiterünket és családtagjaikat, 
ezek befogadtak bőröndömmel, így oda felugrottam, megköszöntem az egyházfink segítségét és 
elbúcsúztam tőle, kérve, hogy számoljon be főnökömnek elutazásom körülményeiről.  

Nem szeretnék sokat írni útunkról. Persze később indultunk, mint mondták, reggelig 
csak Kecskemétig értünk el, légiveszély miatt sokszor kellett nyílt pályán vesztegelni és a sínek-
től távol, kis erdőkben vagy szántóföldeken elrejtőzni, vagy a sínek megjavitására várni, de este 
8 körül, majdcsak 22 óra utazás után, baj nélkül befutottunk Budapesten a Nyugati Pályaudvar-
ra, amelynek közelében laktak szüleim. Amikor megérkeztem és becsengettem, Anyám nyitott 
ajtót, felsikoltott és sírni kezdett. „De jó, fiam, hogy megjöttél! Már féltünk, hogy téged sem 
látunk többé!” Persze Apám és Miklós öcsém is boldogok voltak. 
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Ezzel befejeződött számomra „A felkészülés időszaka”. E rész folytatásának címe: 
„Egy gonosz világban Isten megőrző kezében” lesz, ha Isten is úgy akarja. 
 

 
 

III. Egy gonosz világban, Isten megőrző kezében 
(Lelkészi szolgálatom Magyarországon) 

 
 

Amikor 1944. október 8-án este megérkeztem szüleim budapesti otthonába, be kellett 
számolnom, hogy mi volt az oka annak, hogy elhagytam Szegedet és, hogy miképpen telt el 
idevezető utam. Apám megkérdezte, hogy mi lesz a következő lépés, amit meg kell tennem. Azt 
válaszoltam, hogy holnap délelőtt jelentkezem a püspöki hivatalban és beszélek püspökömmel 
vagy annak titkárával arról, hogy hol lesz szükség rám, hova fognak beosztani. Ez megnyugtatta 
szüleimet. 
 Emlékezetem szerint Raffay püspök úr akkor nem tudott engem fogadni, de Ruttkay-
Miklián Gyula püspöki titkár megígérte, hogy tájékoztatja őt látogatásom felől. Ami pedig be-
osztásomat illeti, a négy püspök megegyezett abban, hogy a menekült lelkészekről központilag 
fognak gondoskodni, így további szolgálatukról nem az egyes püspökök, hanem az Egyetemes 
(Országos) főtitkár intézkedik az illetékes püspökkel való megbeszélés után. Azt javasolta, hogy 
lehetőleg még aznap keressem fel az Üllői út 24 szám alatti irodájában Vargha Sándor egyete-
mes főtitkárt, akit én nem ismertem. Javaslatát köszönöttel vettem és e szerint jártam el. 

 Vargha Sándor, aki azelőtt a felvidéki Rozsnyón volt alesperes, igen kedvesen fogadott.  
Elmagyarázta, hogy – mint  katonaköteles fiatalember – ma, katonakönyv nélkül nem mozogha-
tok azonnali besorozás veszélye nélkül az utcán. Igy legjobb, ha megérkezésemet azonnal jelenti 
a Protestáns Tábori Püspökségen és az ott szolgáló evangélikus püspökhelyettesre, Balikó Lajos 
főesperesre bízzam, hogy találjon számomra megfelelő beosztást. 

 Megemlítettem, hogy nem vagyok kiképzett és ezért kinevezett tábori lelkész, mert a ki-
nevezéshez vezető három tanfolyamból csak egyet végeztem el. Megígérte, hogy erre felhívja 
Balikó figyelmét. Mivel elmondtam neki, hogy lakásgondom nincs, mert Pesten lakó szüleimnél 
lakom, a következőt ajánlotta: „Míg következő, valószínűleg katonai beosztásod eldől, adok 
neked egy igazolványt, hogy katonai beosztásod ügye folyamatban van. Ez nem lesz csak for-
maság, hanem meghívlak, hogy hétköznapjaidon segíts nekem az irodai munkámban, amit egy 
kis zsebpénzzel tudok alkalmasint honorálni. Az iroda melletti kis ebédlőben a többi alkalma-
zottal együtt, te is velünk ebédelhetsz. Munkádat október 16-án, hétfőn el is kezdheted.” Mind-
ezt megköszöntem Vargha Sándornak és jelentettem püspököm titkárjának. 

 Öcsémről csak annyit, hogy ő ekkor már közeledett a 15. életévéhez, azaz 10 évvel volt 
fiatalabb, mint én. A budapesti iskolákat a bombázások miatt bezárták, de mivel ő egy magán-
iskolába járt, annak a vezetősége szerette volna a tanítást folytatni és keresett a Balaton mellett 
egy megfelelő épületet ilyen célra, amely internátusi elhelyezést is biztosít a tanulók számára. 
Szüleink oda akarták Miklós öcsémet küldeni, Anyánk már el is készítette a szükséges felszere-
lést, de jött egy értesítés, hogy a terv nem megvalósítható. Igy öcsém – legalább is egy ideig – a 
családdal maradt Budapesten.  

 Egyéb látogatásokat is tettem és sor került jó barátom, Leskó Bélával való kapcsolatfel-
vételre. Ő ekkor Cinkotán volt segédlelkész. Nagyon örült és mindjárt meghívott, hogy jőjjek le 
hozzá október 15-én, vasárnap kora délután Cinkotára, onnan átmegyünk a közeli Kistarcsára, 
ahol az ott levő „Özvegy Papnék Otthona” nagytermében gyülekezeti istentisztelet lesz, amelyet 
neki kellene megtartani, de felkér az igehirdetés elvégzésére. Ezt elvállaltam, feltéve, hogy 
főnöke Blatniczky Jenő ehhez hozzájárul. Igérte, hogy ezt elintézi és azt is, hogy az együttesen 
elfogyasztott uzsonna után hosszasan beszámolunk egymásnak az utolsó, szegedi találkozásunk 
óta velünk történt eseményekről.  
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 Vasárnap délben szüleimmel és öcsémmel ebéd után még az asztal körül ültünk, beszél-
gettünk és a rádió zenés programját hallgattuk, amikor az megszakadt és a bemondó bejelentet-
te, hogy rendkívüli közlemény következik. Az ország kormányzója, Horthy Miklós a katonai 
helyzet kilátástalansága miatt a szövetséges hatalmaktól fegyverszünetet kér, hogy velük békét 
köthessen. Ezért felszólítja a Magyar Honvédséget, szüntessen be minden ellenséges ténykedést 
és várjon előljáróik további tájékoztatására. Ez a szózat nagyon meglepett minket, de nem ma-
radt idő annak következményeiről beszélgetni, mert sietnem kellett, hogy elérjem a Cinkotára 
vivő HÉV vonat indulását.. 

 A vonatok menetrend szerint mentek és – bár Béla barátom tudott a kormányzó bejelen-
téséről – bíztatott, hogy induljunk az istentisztelet helye felé, tartsuk meg az istentiszteletet. Ha 
kivülről nem is jönnek sokan, az otthonban lakók mindenképpen résztvesznek azon. Ez így is 
volt. A szeretetotthonban uzsonnáztunk, majd meg kellett volna kezdenünk ottlétem másik 
programpontját, életünk legutolsó szakaszáról szóló kölcsönös beszámolók elmondását, végül a 
legeslegutolsó dolgokról is kellett volna beszélni. De ekkor nyugtalan lettem, hogy az utazás 
hamarosan lehetetlen lesz, így javasoltam, hogy mindezen tervek megvalósítását függesszük fel 
és hazautazom. 

 Ezt sikerült. A HÉV még járt és Pesten a villamosok is. Két szokatlan jelenetet láttam 
útközben. A villamoson utazott egy magyar honvédaltiszt, akinek pisztoly volt a pisztolytáská-
jában. Az egyik állomáson felszállt egy német  katona és szó nélkül elvette a magyar katonától a 
pisztolyt és a pisztolytáskát. Az utóbbit ez úgy meglepte, hogy szóhoz sem jutott. A másik szo-
katlan látvány: a Népszinház utcánál, a Rákóczi tér felől egy vörös zászlót lengető, éneklő cso-
port jött, amely kórusban kiáltott: „Adjatok fegyvert, adjatok  fegyvert!” Nyilván a németek 
ellen akarták azt fordítani, akiknek a tankjai szabadon közlekedtek a főutakon. 

 Szerencsésen hazaérkeztem, ahol megtudtam, hogy délután a kormányzó visszavonta az 
elhangzott bejelentését, állítólag valamiféle tárgyalások is folynak, de bizonytalan, hogy kik kö-
zött és mi azoknak a tárgya. Távolról lövöldözéseket is lehetett hallani, de angol légitámadás 
nem volt. Viszont szovjet gépek imitt-amott bombákat dobtak le. Ez több embert annak a véle-
ménynek a hangoztatásához vezetett, hogy a szövetségesek nem fogadták el a kormányzó aján-
latát. 

Reggel Anyám arra kért, hogy ne menjek be Vargha Sándor irodájába, mert mint hallot-
ta, a villamosok nem járnak a Körúton. Azt feleltem, hogy ezt megigértem az Egyetemes főtit-
kárnak és  ígéretemet teljesíteni szeretném, mégha gyalog is kell eljutni az Üllői útra. 

 Odaérkezésemkor velem senkisem törődött, mert legtöbben báró Radvánszky Albert 
egyetemes (országos) felügyelőnek, aki a korona egyik őre volt, a „Luther Otthon”-ba való át-
telepítésével foglalkoztak, amely békésebb időkben evangélikus egyetemisták otthona volt, 
most menekült lelkészcsaládok elhelyezését szolgálta és irodák voltak abban. Mások táblákat 
helyeztek el a kapura, amelyek több nyelven azt hirdették, hogy ez a ház a Svéd Vöröskereszt 
Menekültgondozó Otthona és budapesti irodája, így a Svéd Királyi Nagykövetség oltalma alatt 
áll. Az egyetemes főtitkár szobájában levő telefon állandóan működésben volt és általában fran-
cia nyelven beszéltek azon.  

 Nagy nehezen értesültem a tegnapi és mai eseményekről, így, hogy a németek a Kor-
mányzó egyetlen fiát, ifj. Miklóst, orvul elrabolták és túszul tartják. Ez a lépésük kényszerítette 
édesapját szózata visszavonására, továbbá a kormány lemondásának az elfogadására és Szálasi 
Ferenc pártvezető miniszterelnökké való kinevezésére, majd a lemondásra és családjával Né-
metországba való költözésre, ahol Hitler „személyes védelmét” ajánlotta fel neki. A hajnali 
órákban német csapatok megostromolták és a testőrökkel folytatott harc után elfoglalták a budai 
királyi várat, ahol a Kormányzó lakosztálya és hivatalának a székhelye is volt. Sok embert letar-
tóztattak. A hírek szerint a Kárpátalján harcban álló honvédek letették a fegyvert, és egyes pa-
rancsnokok felvették a szovjet vezetőkkel a kapcsolatokat.  
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 Mivel senkitől nem kaptam munkát és láttam, hogy ilyesmire délután sem fog sor kerül-
ni, hazamentem és otthon szüleimnek beszámoltam aznapi élményeimről és arról beszélgettünk, 
hogy azok vajon hogyan fogják befolyásolni jövőnk kialakulását. 

 Másnap, kedden a helyzet kissé megnyugodott, olyan szempontból, hogy a németek 
teljesen a nyeregben érezték magukat Magyarországon, de a frontokon nem könyveltek el nagy 
sikereket. Mindenesetre keveset segítettem Vargha Sándornak a munkájában, aki a lelkészi 
nyugdijintézetnek az ideiglenes ügyvivője is volt. A hét folyamán találkoztam régi barátommal, 
Csepregi Bélával, aki a Bányai Egyházkerületben megrendezett evangélizációs hetek szervezője 
volt, de a viszonyok miatt ilyen összejöveteleket nem lehetett rendezni, így munkája az „Élő 
víz” című kis havilap szerkesztéséből és kisebb, külföldi nyelveken megjelent kiadványok fordí-
tásából és megjelentetéséből állt. Irodája a püspöki székházban volt és kért, hogy ugorjak be 
néha hozzá egy kis beszélgetésre és, ha tudok, amíg nincs teljesidejű elfoglaltságom, segítsek 
munkájában is. Az előbbit megígértem, az utóbbira nem mertem nála is elkötelezni magamat. 
Vagy ezen a héten, vagy a következőn Vargha Sándor szólt, hogy megjött a válasz a tábori püs-
pökségtől, amelyben közölték vele, hogy nem tudnak a tábori lelkészek állományába áttenni, 
mert nincs teljes kiképzésem, de szolgálhatok a honvédségben, mint civil szolgálatra behívott 
személy, mint például igen sok orvos. Nem kell egyenruhát hordanom, de lesz katonakönyvem 
és a címem: rendszeresített tábori lelkész állását betöltő helyettes lelkipásztor. 

 Megköszöntem Sándor bátyám fáradozását és közöltem vele, hogy nem látok okot arra, 
hogy ilyen beosztást ne fogadjak el és menni akartam. Ő kérte, hogy maradjak, mert szeretne 
engem egy dolog felől tájékoztatni. Elmondta, hogy már a régebbi kormányok alatt szó volt egy 
„Tájékoztatási Minisztérium” felállításáról, ami most a megvalósulás stádiumába kezd jutni. 
Ennek keretében lenne egy munkacsoport, amelynek a feladata az lenne, hogy a lakosság széles 
rétegeit a körülöttük történő események felől, legyenek azok politikaiak vagy katonaiak, tájé-
koztassa és azokat magyarázza. A Minisztérium átírt a két Tábori Püspökségnek, a katolikusnak 
és a protestánsnak, hogy bocsásson néhány fiatal lelkészt vagy szerzetest e munkacsoport ren-
delkezésére, amelynek persze több olyan tagja lesz, akik a polgári foglalkozások területéről je-
lentkeznek. Azoknak talán kell speciális tanfolyamot végezni, a lelkészek esetében ettől eltekin-
tenek, ha egyetemi szintű teológiai végzettségük van és már eredményesen munkálkodtak embe-
rek között gyülekezetekben. Kb. főhadnagyi fizetést kapnának és a felekezetüknek megfelelő 
Tábori Püspökség státusában maradnának. „Gondoltam – folytatta Vargha Sándor – talán érde-
kelne Téged is egy ilyen  beosztás”. 

 Nem kellett sokáig gondolkoznom, hogy mit felelek erre a kérdésre. Átvillantak agya-
mon szavak: „Propagandaminisztérium, Göbbels, elvesztéséhez közelgő háború végén élünk, 
egy német nem szabályosan megválasztott kormány alatt, egy erőszakkal és csalárdsággal eltá-
volított, 44 éve szolgáló államfő őrizetbe vétele után. Kinek van szüksége ilyen tények után a 
meggyőzésre?” 

 Megint megköszöntem az egyetemes főtitkár tájékoztatását és kijelentettem, hogy nem 
érdekel, mert én teológiai és gyakorló lelkészi szolgálatra felkészítő kiképzést kaptam és sem-
milyen más munkában nem álltam sohasem. Máshoz nem értek. A most leírt feladat annyira 
különleges, hogy biztosan nem tudnám azt sikeresen elvégezni. Én ezért maradok az előbb hal-
lott és a Protestáns Tábori Püspökségben ismertetett szolgálat elvállalásánál. 

 Hazaérve beszámoltam szüleimnek a beszélgetéséimről. Apám azonnal közölte, hogy 
nagyon örül döntésemnek. Ezt megértettem, mert – bár ő nagy tisztelője volt kulturájuk és a 
tudományokban való előrehaladásuk miatt a németországi németeknek – sohasem tudta megér-
teni, hogy egy ilyen nép egy „zavaros elméleteket hirdető osztrák jött-ment” befolyása alá tudott 
kerülni. Ezért sohasem lelkesedett Hitlerért és azzal vígasztalta magát (és minket): „Majd 
valamilyen hibát fog elkövetni, azután elfordul tőle a nép kegye.” E reménység első része hamar 
valóság lett, de a második csak részben és – főleg – túl későn. 

 Lassan közeledtünk október végéhez és én október 31-én este elmentem a Deák-téri 
templomba a Reformáció Emlékünnepély napján tartott istentiszteletre. Ott találkoztam Laci 
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öcsém volt évfolyamtársával, aki evangélikus volt és aki  testvérem baráti köréhez tartozott. Két 
mankóval járt. Őt is, mint öcsémet, szeptember közepén behívták és áthelyezték egy fronton 
levő egységhez. Ott megsebesült és lábát amputálni kellett. Míg a kórházban feküdt, megpróbál-
ta felvenni a kapcsolatot volt ludovikás társaival és ez nagymértékben sikerült neki. Ennek ered-
ményét közölte velem. Eszerint legtöbb augusztus 20-án felavatott és szabadságra küldött 
bajtársát már szeptemberben behívták és nagyrészét más egységekbe osztották, amelyek már 
vagy a fronton harcban álltak, vagy egy frontra induló egységet képeztek. Bár Laci volt az első 
hősi halott, mások is követték őt és többen megsebesültek, mint ő is. Hálás voltam neki e tájé-
koztatásáért, sajnos, ezt követően elszakadtunk egymástól és soha többet nem tudtuk ezt helyre-
állítani.  

 Ebben az időben kaptam meg behívómat, először a Protestáns Tábori Püspökség egy 
irodájába, ahol egy fiatal tisztviselő azzal vádolt, hogy bizonyára „el akartam bújni a kötelező 
katonai szolgálat elől, mert behívóm visszajött.” Figyelmeztetett, hogy ez nagyon veszélyes le-
het, mert ilyeneket a háborúban kivégzéssel büntethetik. Kértem, mutassák meg a visszaérkezett 
behívót. Mondanom sem kell, azon rossz cím volt és a póstás megjegyzése: „Ismeretlen”. Utá-
nanéztek az egyetemes főtitkárnak, Vargha Sándornak a Protestáns Tábori Püspökséghez érke-
zett, menekült evangélikus lelkészeket tartalmazó listáján, ahol megtalálták a pontos címemet. 
Nyilván egy ideiglenesen alkalmazott irodista tévedése ilyen közel juttatott ahhoz, hogy had-
bíróság elé kerüljek. 

 A tisztviselő ezután barátságosabb hangnemben folytatta a tájékoztatást és közölte, 
hogy a pesti Róbert Károly Körúton levő, 11. számú Helyőrségi Kórházban levő protestáns 
kórházi lelkészi állás megüresedett, mert az ott szolgáló véglegesített tábori lelkészt egy frontra 
induló egységhez osztották be. Ennek a helyettese leszek a továbbiakban, mint „civilszolgála-
tos” honvédkórházhoz behívott alkalmazott, ami azt jelenti, hogy azt a munkát folytatom, amit 
elődöm, a kiképzett tábori lelkész végzett. Nem kell egyenruhát viselnem (mert rangom nem 
lesz), csak feketekeresztes piros-fehér-zöld karszallagot kell a kórház területén hordanom, vi-
szont, mint a kórház állományába tartozónak, lesz katonakönyvem. A legrövidebb időn belül a 
kórház parancsnokánál kell lennem, aki felől megtudtam, hogy ő is menekült lelkipásztor volt. 
Siettem ki a Róbert Károly körútra, ahol megtudtam, hogy már nincs bent és délután sem jön 
vissza. Igy helyettesénél jelentkeztem és kértem, hogy tájékoztatóm javaslatához híven, másnap 
reggel – ha lehet – fogadjon a kórházparancsnok. Ezt megígérte, így elbúcsuztam és hazamen-
tem. Otthon szüleimnek mindenről beszámoltam. A következő reggel a parancsnok ott volt a 
kórházban, korrektül fogadott, átnézte a kézhez vett iratokat, majd megjegyezte: „Látom, szol-
gált már helyőrségi kórházban, így nem kell sokat magyaráznom, hogy mi egy ilyen helyen a 
kórházlelkész kötelessége. Ezt folytassa itt is”. Behívott egy alkalmazottat és azt megkérte, 
hogy mutassa meg nekem a protestáns lelkész szobáját. A szoba, néhány bútordarabtól eltekint-
ve, teljesen üres volt. Kulcsát megkaptam. Kísérőm még elmondta, hogy a kórházban korán 
kezdik a munkát, de itteni elődöm csak úgy 8 körül szokott bejönni és a tiszti étteremben szo-
kott ebédelni, majd délután, ha elvégezte munkáját, hamarosan hazament. Megmutatta a katoli-
kus kolléga szobájának az ajtaját is. Vele a következő napokban találkoztam. Délután még 
bementem az Egyetemes (Országos) Egyház irodájába és tájékoztattam Sándor bácsit új 
beosztásom felől. 

 A következő napok eseményei közé tartozott, hogy – miután a csonka parlamentet (a 
nem németbarátokat vagy letartóztatták vagy az ülésekről kizárták) – összehivták, keresztül 
hajszoltak egy törvényt, amelynek értelmében a lemondott kormányzó minden jogát egy „nem-
zetvezető” címmel rendelkező személyre bízták és erre a hivatalra az eddigi miniszterelnököt, 
Szálasi Ferencet „egyhangulag” megválasztották, aki a Magyar Korona jelenlétében le is tette az 
államfői esküt. 

 Itt elmondhatom, hogy ezekben a napokban az Egyetemes (Országos) Felügyelőt, báró  
Radvánszky Albertet alig láttuk. Mint később megtudtuk: befeküdt az Üllői út 24-es házzal 
szomszédos klinikára kivizsgálás végett. Mint koronaőr, a koronát és a koronázási jelvényeket 
tartalmazó páncélláda nála levő kulcsát átküldte a másik koronaőrhöz, így a két kulcsra járó 



 24 

ládát felnyitották, kivették abból a koronát és Szálasi eskütételén az jelen volt, majd visszakerült 
a ládába és addigi őrzése helyére. Báró Radvánszky Albert ezen az ünnepi alkalmon – kórházi 
tartózkodására hivatkozva – nem vett részt, de a másik koronaőr azon megjelent. 

 Mindez nem zárta ki, hogy a kormányhivatalok lassanként áttelepültek Sopronba, és 
oda költözködött a parlament is. Ennek az oka az volt, hogy a szovjet csapatok elfoglalták a 
Duna-Tisza  közének nagyrészét és a csapatok előörsei elérték a főváros pesti oldalát körülvevő 
falvakat. Ennek  a letagadhatatlan eseménynek több következése lett családunkban, illetve baráti 
köreinkben. Mindegyik egyben jellemezte Magyarország sok lakójának a teljes tanácstalansá-
gát. 

 Mikor ezek a hírek eljutottak szüleimhoz, igen aggódtak Miklós öcsém jövendőjéért. 
Valamelyik ismerősünk, akit szintén áthelyeztek Sopronba, feljött hozzánk búcsuzni és akkor 
szüleimnek az jutott eszébe, hogy elküldik vele öcsémet Sopronba, ottélő rokonainkhoz, akiknél 
teológus koromban én is három éven át laktam. Felhívták őket telefonon és azok, talán nem 
nagy lelkesedéssel, vállalták a majdnem 15 éves fiút, különösen, amikor szüleim arról beszéltek 
nekik, hogy ez gyermekük életmentésévé is válhat. Így Miklós Sopronba került. De szinte na-
ponta írt és sokszor telefonált, hogy hazavágyik, nem érzi jól magát soproni rokonainknál. Mi 
érdeklődtünk, hogy mi ennek az oka, talán rosszul bánnak vele, talán valamire szüksége lenne, 
de mindez nem jelentette szomorúságának az okát. Mindehhez azt is hozzá kell fűznöm, hogy ez 
1944 novemberében történt, amikor Sopron még a béke városa volt, amelyet nem ért bomba-
támadás. 

 Persze, ottani rokonainknak sem tetszett Miklósunknak ez a magatartása és egy alka-
lommal, amikor egy ismerősük Sopronból Pestre utazott, vele visszaküldték Miklós öcsémet, 
aki szerencsésen és boldogan visszaérkezett családi otthonunkba. De még arra sem volt idejük, 
hogy Miklóst viselkedéséért megfeddjék, amikor jött a hír, hogy december 6-án Sopront egy 
légibombázás  nagymértékben elpusztította és az a ház, ahol rokonaink és velük öcsém is lakott, 
elpusztult, bár nekik nem történt bajuk, mert egy nagyobb ház légoltalmi pincéjébe menekültek, 
amely sértetlen maradt. Ezekután Miklós öcsém békésebb idők bekövetkezéséig mindvégig 
velünk maradt és soha sem lett ebből baja.  

 Másik történet, ami ide illik, lelkésztársam és barátom Leskó Béla története, már azért 
is, mert későbbi életünk története nemcsak, hogy párhuzamosan futott, de sokszor összekap-
csolódott. 

 Mint korábban említettem, ő Cinkotán volt segédlelkész és október 15-én megláto-
gattam. Ezt követően párszor találkoztunk, leginkább nálunk, nem egyszer úgy, hogy Kecske-
méten lakó özvegy édesanyja lakásunkra feljött, mert Cinkotára komplikált lett volna kiutazása, 
de fia onnan könnyebben beutazhatott hozzánk és itt találkozhattak.  

 Amit most kezdek leírni, az november közepe felé történt, amikor Cinkota közelében 
már hallható volt, hogy az előretörő szovjet hadsereg már nincs messze a községtől. Béla főnö-
kééknél szolgált egy győrmegyei falusi evangélikus leány háztartási alkalmazottként. Azt haza 
akarták küldeni, mert nem tudtak érte felelősséget vállalni és ő is szívesebben lett volna szerettei 
körében. Az utolsó pillanatban ez a leány azzal állt elő, hogy, szülei megbízásából, meghívja a 
Blatniczky családot, azaz a lelkészt, a feleségét, aki Kendeh-Kirchknopf leány volt (édesapja 
Kolozsváron volt lelkész, amig a románok ki nem utasították, majd a Deák-térre került, ahol 
haláláig szolgált) és két iskoláskorú gyermeküket, otthonukba. Azt is javasolta, hogy Leskó tisz-
telendő úr addig, míg át nem vonul a front a falun, itt marad a gyülekezetben, hiszen neki nincs 
családja. 

 Ez a javaslat annyire meglepte a papi családot, hogy szerettek volna egy kicsit gondol-
kozni a dolgon, de arra nem volt idő, mert a leány hazavezető útja már meg volt szervezve. Igy 
Blatniczky lelkész a következő ajánlattal lépett barátom elé, kb. így szólván: „Béla, forditsuk 
meg a dolgot. Menj most te a családommal Győr megyébe, én itt maradok a gyülekezettel a ka-
rácsonyi ünnepek végéig. Te visszajössz Újév előtt és akkor én utazom a családomhoz Felpécre. 
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Azután két hónapig megint váltjuk egymást és a dolgot így folytatjuk, míg megint olyan 
viszonyok lesznek, hogy Cinkotán mindkettőnkre szükség lesz.” Béla ebbe beleegyezett és 
elutazott a Blatniczky családdal Győr megyébe, ahova szerencsésen megérkeztek és ahol nagy 
szeretettel fogadták őket. 

 A történetnek itt nincs vége. Amikor Blatniczky Jenő cinkotai lelkész a karácsonyesti 
prédikációra készült, a szovjet hadsereg elfoglalta Cinkotát és körülzárta Budapestet. A férj – a 
megbeszélés szerint – nem tudott családjához utazni, Béla barátom pedig nem tudott visszatérni 
Cinkotára. Elszakadtak egymástól. 

  Ez a helyzet a következő három hónap során nem változott. Közben a szovjet hadsereg 
megközelítette Felpécet és senki sem tudta, hogy most mit tegyenek. Ekkor betoppant egy gép- 
vagy teherkocsival Kendeh Gusztáv, az asszony testvére, aki a külügyminisztériumban szolgált 
és Németország felé tartott. Kifejezte örömét, hogy találkozott velük, mert sógora megbízta, 
hogy gondoskodjon az családjáról. Kiadta az utasítást, hogy mindent csomagoljanak össze, rak-
janak fel a gépjárműre és üljenek fel, mert már hallatszik a közeledő front ágyúdörgése. Sze-
gény asszony inkább maradt volna, Béla sem volt meggyőződve arról, hogy helyesen cseleked-
nek, de nem akart e családi problémába belekeveredni. Persze, Kendeh Gusztáv arra hivatko-
zott, hogy ilyen utasítása van sógorától és végeredményben Blatniczkynének a bátyja volt, 
akivel az adott helyzetben nehéz volt ellenkezni. Bélának csak odavetette: „Te is jössz velünk!”, 
így őt is leszerelte. Hamar átjutottak a német határon és nyugat felé igyekeztek. Leobenen 
keresztül Schladming felé igyekeztek, mert azt hallották, hogy ott már angol katonák vannak. 
Közben a német katonák elvették gépkocsijukat és ők a további utat egy osztrák paraszttól bérelt 
lovaskocsin tették meg.  

Céljukhoz megérkezve már május lett és a második világháború Európában befejező-
dött. Mikor Blatniczkyné megtudta, hogy indulnak visszatelepítő vonatok Magyarország felé, 
sürgette Bélát, hogy iratkozzanak fel egy ilyenre. Ez sikerült is. A vonat teljes egészében teher-
szállító vagónokból állt és lassan haladt előre. De ahogy közeledtek a határ felé, a magyaror-
szági helyzetről szóló szomorú hírek egyre szaporodtak. Főleg a vonattal érkező férfiakat intet-
ték, hogy ne hagyják el Ausztriát vagy a Dunántúlt, mert, ha Németországból jönnek, őket 
fasisztáknak vagy „nyilasoknak” bélyegzik, internálják, sőt esetleg deportálják. Ez barátom 
számára problémát okozott. Félt, hogy miután annyi nehézségen szerencsésen keresztüljutottak, 
útjuk szomorúan fog végződni. 

A vonat már a Budaörs melletti repülőtér mellett Kamaraerdő állomás közelében haladt, 
amikor a nyílt pályán megállt. De csak egy pillanatra, talán egy szemafor később jelezte azt, 
hogy szabad az út. Bélának ez azt jelentette, hogy, ha nincs senki a közelben, ő leszáll az álló 
vonatról. Három mondatban ezt elmondta a Blatniczky család tagjainak és tervét végrehajtotta, 
majd begyalogolt a HÉV következő megállójáig, ott felszállt, majd valamiképpen eljutott az 
összekötő vasúti hídon a pesti oldalra, onnan sárga villamossal a Keletihez, ahonnan indultak a 
Cinkotát is érintő HÉV vonatok. Igy visszaérkezett elhagyott szolgálati helyére. Amikor végig-
ment kis csomagjával a főutcán, az emberek meglátták és valaki kiáltani kezdett: „Megjött a 
fiatal tisztelendő úr!” Kinyíltak a kiskapuk és a község sok lakója kitódult az utcára. Ölelték és 
csókolták és elmondták, hogy azért is örülnek megérkezésének, mert már több vasárnap nem 
volt istentiszteletük. Lelkészüket ugyanis Kistarcsán internálták.  

 Ez a hír Béla barátomat igen megszomorította. Sietett a paplakra, hogy mire megjönnek  
útitársai, ott legyen, amikor a Blatniczky család tagjai ezt a hírt meghallják. Azok sem tudtak 
erről, de örültek, hogy a családfő él és tudják, hogy hol van. Mindenesetre Béla lelkükre kötötte, 
hogy senkinek ne beszéljenek arról, hogy nem csak Győr megyében voltak, hanem eljutottak 
Ausztria másik részére, amelyet angolok szálltak meg, és onnan tértek vissza. Mondják csak azt, 
hogy visszatértek Felpécről, ahova a bombázások elől menekültek egy ismerősükhöz. Béla is 
csak kevés embernek beszélt útjuk egyéb szakaszáról. 

 Közben megtudta, hogy miért internálták főnökét. Ez talán meghosszabbítja írásomat, 
de jellemző, hogy milyen veszélyeknek volt akkor kitéve sok ember, ha Isten keze nem védte 
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meg. A dolog akkor kezdődött, amikor az uralmon levők meg akarták választani Szálasit a 
magyar állam fejévé. Ehhez a csonka magyar parlament valamiféle hozzájárulása volt szüksé-
ges. Egy képviselő ebből ki akart maradni és lemondott képviselőségéröl. Mivel az utolsó, 
1939-es magyar választás listás választás volt, ha egy képviselő meghalt vagy lemondott, a lis-
tán levő következő jelöltet be lehetett hívni helyére. Igy a lemondott utódja egy Cinkotán lakó, 
idős, nyugdíjban levő HÉV főkalauz volt, akit mindenki ismert. Egy szélső-jobboldali párt tagja 
volt. De nem volt telefonja. Mivel megválasztása felől párthívei sürgősen értesíteni akarták az 
öregurat, felhívták a cinkotai evangélikus lelkészi hivatalt és megkérték Blatniczky Jenőt, hogy 
értesítse a megválasztottat ezen esemény felől. Erre ő átküldőtt valakit ehhez a bácsihoz egy 
cédulával, amelyen kb. ez állt: „Közölték velem telefonon, hogy Önt kinevezték országgyűlési 
képviselőnek. Új szolgálatához Isten áldását kérem. Blatniczky Jenő.” A megválasztott azután a 
parlamenti tagokkal Sopronba távozott és már nem tudott visszatérni Cinkotára. Lakása úgy 
maradt, ahogy hagyta. Mikor a szovjet hadsereg elfoglalta Cinkoták, nemsokára megérkeztek 
Oroszországból a politikai munkára kiképzett szakértők, akiknek feladata az volt, hogy a „fa-
sisztákat” összeszedjék. Igaz, az idős, nyugdíjas főkalauz, párttagsága miatt ilyennek számított, 
de nem volt már Cinkotán. Igy valakinek eszébe jutott, hogy az ottani lelkész biztos barátja 
lehetett, sőt mint barátja, a pártjának is a tagja, tehát „fasiszta”, mert különben nem írta volna rá 
az üzenetre, hogy „új szolgálatához Isten áldását kérem.” Őt kell helyette letartóztatni és inter-
nálni. 

 Elég hosszú ideig tartott, amíg tisztázódott a lelkész ügye és hazaengedték családjához. 
Bár az istentiszteleteket és minden egyéb munkát megpróbálta Béla barátom elvégezni, a község 
lakói közt olyan nyugtalanság vett erőt, amely másutt nem volt tapasztalható. Ez kiváltotta a 
felsőbb körök elégedetlenségét és beavatkoztak ebbe az ügybe, így lelkészük átvehette régi 
munkáját, amelyet hosszú éveken át, egészen nyugdíjazásáig, békességben folytathatott. De nem 
felejtkezett meg a gyülekezet Leskó Béla munkájáról és hivatalosan megkérte Raffay Sándor 
püspököt, hogy ne helyezze máshova barátomat a következő években sem, amit a püspök tel-
jesített.  

 Még egy szomorú akkord Leskó Béla történetéhez. Amikor Kecskeméten lakó özvegy 
édesanyja megint feljött Pestre, hogy lelkész-fiával találkozzon, ezt nem tehette meg, mert Béla 
éppen eltávozott Győr megyébe. Próbált oda telefonálni, ez nem sikerült, levelet írni, talán ka-
pott is választ, de közben Kecskemét is szovjet megszállás alá került, így nem tudott hazautazni. 
Egy darabig nálunk lakott, majd elköltözött tőlünk egy, a fővárosban élő távoli rokonához vagy 
barátnőjéhez és ott vészelte át Budapest ostromát. Három fiával nem tudott kapcsolatba kerülni 
a körülmények miatt. Legkisebb fiáról, Laciról azt tudta, hogy Sopronba került, mint Béla Győr 
megyébe de, hogy még ott vannak-e, arról nem volt híradása. Középső fia, Károly, mint 
behívott katona, valamelyik frontról írt utoljára, de hogy most hol van, vagy egyáltalán él-e, 
arról semmit sem tudott. Volt még férje meghalt első feleségétől három mostohagyermeke, akit 
ő nevelt és akik azóta családot alapítottak, akik vele kapcsolatot tartottak, de azokról sem vol-
tak hírei. Igy elhatározta, hogy amint lehetséges, visszautazik Kecskemétre és körülnéz, meg-
van-e régi otthona. Ezt meg is tette, de ott hamarosan meghalt. Ismerősei eltemették és így Béla 
fia, amikor visszaérkezett, Kecskeméten már csak édesanyja sírját láthatta.  

 De még kell további, főleg velem történt eseményekről is szólnom. Először csak azt 
jegyzem meg, hogy kórházlelkész szolgálataimat rendben végezhettem, ha volt időm, feljártam 
Vargha Sándor irodájába és ott neki egy keveset segítettem, úgy szintén a püspöki hívatalba is, 
ahol Csepregi Bélát támogattam munkájában. Hívtak egy kis bibliakörbe is, ahova néhányszor 
elmentem, ezt Zulauf Henrik diakonisszaintézeti lelkész szervezte és vezette, főleg fiatal segéd-
lelkészek, valamint evangélikus leánygimnáziumi tanárnők jártak ide. Ha tudtam, én is elmen-
tem közéjük, mert velük egykorú és intelligens személyek jártak erre a találkozóra. 

Valamikor novemberben Budán jártam, amikor észrevettem, hogy sok ember áll a budai  
dunaparton, vagy oda igyekezik. Én sem akartam abból, amit néztek, kimaradni. A Margit-híd 
keleti fele, tehát a Margit-szigettől a pesti partig terjedő része, több darabban a Dunába zuhant 
az azon haladó emberekkel, teher- és személyautókkal, valamint villamosokkal és autó-
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buszokkal. Sok ember volt a vízben és igyekeztek a partra kijutni vagy a segítségükre érkező 
hajókra feljutni, esetleg csónakokba kapaszkodni. Mint az emberek elmondták, itt nem 
merényletről volt szó, hanem arról, hogy a németek minden hidat aláaknáztak, hogy ha Pestre 
bejutnak a szovjet erők, ne kelhessenek át a Dunán, mert a hidakat felrobbantják. Elméletileg 
ilyesmi csak legfőbb parancsra valósitható meg, de itt valaki nem jól szigetelte egymástól a 
robbantást kiváltó és parancsot közvetítő drótokat, egy szikra átugrott a másikra és ez lett belőle. 
A látvány megdöbbentő volt. 

A  következő napokban csak erről beszélt Budapest lakóssága. Bár pár nap alatt a 
katonaság a Margit-sziget és a pesti part között, a Margit-hídtól északabbra egy teherforgalmat 
is elhordozni képes pontonhídat készített (amit a pesti humor „Manci-híd”-nak nevezett), ennek 
sok következménye lett. Igy az összes tisztet összehívta a Kórházparancsnok a legnagyobb 
terembe és a következőket közölte. A front közelsége és a hidak aláaknázása miatti veszedelmek 
miatt, a Magyar Honvédség legmagasabb parancsnoksága úgy rendelkezett, hogy a 11. Hely-
őrségi Kórházat a Duna jobb oldalára kell sürgősen áthelyezni, amit lépésekben kell megtenni. 
Az első lépés a betegeknek más, Dunántúlon felállított vagy felállítandó katonai kórházakba va-
ló sürgős elszállitása, akiket az orvosok és ápolók egy része követ. A második lépés, minden be 
nem épített felszerelés leszerelése, becsomagolása és az Óbudán, tehát a Duna jobbpartján levő 
Timár utcai elemi iskolába való szállitása és rövid ideig tartó elraktározásra való előkészitése. 
Oda kell költözni a katonai segédszemélyzet egy részének, hogy a felszerelés továbbszállítá-
sának a munkájában tudjon segíteni. Az utolsó lépés azután az lesz, hogy a mostani irodák és a 
Pesten maradt beosztottak karácsony és újév között elhagyják a régi épületet és a kórház addig 
kijelölendő új letelepedési helyére utaznak, ott megnyitják a szükséges irodákat és átveszik az 
oda megérkező felszerelési anyagot. December karácsony előtti vasárnapjáig, amikor sor kerül a 
kórház karácsonyi ünnepélyére, a 11. helyőrségi kórház parancsnoksága annak régi épületében 
működik.   

Ehhez persze nem lehetett hozzászólni, csak alkalmazkodni, mert ez parancs volt. Mivel 
ez az ápoltak számának rohamos csökkenésével járt, több időm volt a beosztott katonákkal való 
törődésre. Persze, szüleimet is tájékoztattam minderről, akik ezt a tervet vegyes érzelmekkel 
fogadták. Lassanként megtudtam, hogy a kórházat Szentgotthárdon, a nyugati magyar határ 
utolsó kisvárosában fogják felállítani és mindenkinek ott kell 1945. január 2-án jelentkezni. 
Akik budapesti lakosok és nincs a költöztetéssel kapcsolatban különleges feladatuk, azok de-
cember 18-ától január 2-áig szabadságot kapnak, ha Szentgotthárdra való utazásukat idejében 
meg tudják szervezni. Ez rám is vonatkozott. Ez viszont azt jelentette, hogy a karácsonyi ünne-
peket együtt tölthette kis családunk. 

Ennek az évnek a karácsonyi előkészületeit nagyon gyorsan le lehetett bonyolítani, hi-
szen az üzletekben semmit sem lehetett vásárolni. Emlékszem, Anyám sütött egy szép kará-
csonyi kalácsot és megkért, hogy az utolsó ünnepelőtti hét napján vigyem azt ki Budakalászra 
nagyanyámhoz és keresztanyámhoz, egy pár apró ajándékkal és így kívánjak nekik az egész 
család nevében kellemes ünnepeket. Ezt megtettem, de megérkezésemkor a felettem levő pogy-
gyásztartóról eltünt a csomag és helyette egy hasonló, de más tartalmú (üzletből vett kekszet 
tartalmazó) maradt. Igy ezt adtam át budakalászi hozzámtartozóknak. Lehet, hogy a cserét vé-
letlenül tette egyik útitársam. De a mellettünk levő fülkében egy másik utas lőtt nyulat hozott 
magával. Amikor leszállás előtt kereste a nyulat, az nem lógott már a kabátakasztón. Valaki 
meglátta, leakasztotta és eltűnt vele a tömegben. A vesztes zokogni kezdett. „Eltűnt az ünnepi 
ebédünk!” mondta. Ilyen világ volt a főváros környékén 1944 karácsonya előtt. 

Kiegyensúlyozta ezt a szomorú emléket, amikor karácsony előtt egy férfi csengetett be 
hozzánk. Kezében egy csomag volt, amit átadott az ajtótnyitó Édesanyámnak. Előjött Apám is, 
aki rögtön megismerte. A déli összekötő vasúti hídnál levő Nagyvágóhídhoz tartozó vendéglő 
bérlője volt. Igy szólt: „Sokat gondoltam Pósfay úrékra az utóbbi időben és arra, hogy tudtak-e 
egy kis húst szerezni maguknak karácsonyra? Igy, amikor egyik ott dolgozó munkás hozott be 
konyhánkba egy nem egész egykilónyi maradék húst, azt kettévágtam, a felét megtartottam ma-
gunknak és a másik felét elhoztam Pósfay uréknak. Fogadják szeretettel!” Mellette egy üveg bor 
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is volt. Nagyon megköszöntük neki ezt a ránkgondolást, annál is inkább, mert akkor már nem 
jártak rendszeresen villamosok és neki gyalog kellett megtenni a hozzánk vezető útat.  

A karácsony előtti istentiszteletet vasárnap, december 17-én tartottam meg az óbudai 
evangélikus templomban, azért ott, mert ez közel feküdt a Timár utcai iskolához, amelyben a 
szállítással foglalkozó legénység akkor lakott. Szép alkalom volt a karácsonyra való emléke-
zésre, Úrvacsoraosztás is volt. Innen viszamentünk a régi épületünkbe, ahol a katolikus kolléga 
a kápolnában éppen befejezte a miséjét. Igy átvonultunk a legnagyob terembe, ahol a világi 
ünnepség volt. Vagy százan lehettünk együtt. A kórházparancsnok köszöntött, valaki a legény-
ség közül is beszélt, majd az ünnepség rendezésével megbízott személy felkérte a katolikus 
tábori lelkész kollégámat, hogy mondja el ünnepi beszédét. Bár a részletekre nem emlékszem, 
de arra igen, hogy miképpen  majdcsak kétezer évvel ezelőtt egy angyal jó hírt hozott a szegény 
pásztoroknak, ő is ilyeneket hirdet szegény magyar katonáknak. Ezek között ilyenek voltak, 
hogy egy másfél milliós német hadsereg van útban Magyarország felé és kiszorítja Európából a 
szovjet csapatokat, hogy hamar béke lesz, mert a németek rövidesen bevetik a csodafegyverüket 
és nemsokára mindenkit leszerelnek és a legközelebbi nagy ünnepet a volt katonák szeretteik 
között tölthetik. Ezután minden katona egy kis szeretetcsomagot kapott és dupla zsoldot. 

Az ünnepség végén odamentem a kollégához és megkérdeztem tőle, hogy honnan vette 
a beszédében megemlített híreket? „Kitaláltam!” mondta. Semmi alapjuk nincs. Azt gondoltam, 
hogy a tiszti beosztásban levők úgyis tudják, hogy miképpen állanak a dolgok, legalább valami 
kis örömet szerzek beszédemmel az egyszerű katonáknak.  

Válasza igen meglepett. Magamban hálát adtam a jó Istennek, hogy nem kellett a 
„Tájékoztató” (propaganda) munkacsoportban  dolgoznom.  

Még karácsony előtt bementem Vargha Sándor irodájába, hogy tájékoztassam az új 
esztendőben rám váró feladatokról és neki, valamint családjának békés ünnepeket kivánjak. 
Félrehívott és megkérdezte, hogy emlékszem-e arra, adott nekem egy többnyelvű igazolványt, 
amely azt bizonyította, hogy a Svéd Vöröskereszt Menekültgondozó irodájában dolgozom és 
így a Svéd Nagykövetség védelme alatt állok. Reméli, hogy ez az igazolás segített rajtam, ha 
problémám volt. Válaszom az volt, hogy jól emlékszem erre az igazolásra, azt mindig, most is, a 
zsebemben tartom, de nem volt szükségem arra, mert hamarosan megkaptam katonakönyvemet.  

Erre ő elkérte ezt a papírt és elővett asztalfiókjából egy kis dobozt, amelyben kb. név-
jegy-nagyságú papírdarabkák voltak, az egyik oldalán cirillbetűket fedeztem fel, a másik oldala, 
mint a póstai bélyegek, valami ragasztófélével volt bevonva. Megmutatta, hogy a négy nyelvű 
szöveg alatt van elegendő hely arra, hogy ezt odaragaszthatom, mert ez a fenti szövegek orosz 
forditása. De most ezt ne tegyem meg, sőt ne őrizzem együtt a kis papírt a nagy papírral, mert, 
ha ezt a németek meglátják, azt mondhatják: „Szóval maga várja az oroszokat?” és hadbíróság 
elé állíthatnak. Ami Pest elfoglalását illeti, arra nem kell már sokáig várni. Reggel hallottam egy 
külföldről jött adásban, hogy a szovjet csapatok elfoglalták Vácot, a Dunakanyarban. Ez azt 
jelenti, hogy a fővárosnak a keleti része, a Duna északi részétől annak déli részéig teljesen be 
van kerítve. Elbúcsuzva Sándor bátyámtól hazamentem és megkezdtük a karácsonyeste megülé-
sét. Egy fenyőfaág volt karácsonyfánk, csak jelképes ajándékok voltak alatta és Laci öcsénk 
fényképe, aki idén már nem ünnepelhetett velünk. Hallgattuk a magyar rádió karácsonyi prog-
ramját, amely egyszercsak megszakadt. A bemondó közölte, hogy a budapesti frontszakaszon 
támadásba lendültek a szovjet csapatok, akiket a bemondó szidott, hogy nem tisztelték a régi 
hagyományokat, amelyek szerint karácsony napján nem illik csatákat vívni. De a magyar és 
német védők helyükön vannak és ezt a támadást is ki fogják védeni. 

Reggelre ezt a hírt már mindenki ismerte, de ehhez azt is hozzáfűzték, hogy a szovjet 
hadsereg délen és északon átjutott a Dunán és Budát teljesen bekerítette, noha a várat, a 
Citadellát és a Budai hegyek egy részét még nem tudta megszállni. A harcok Pest külvárosában 
folynak és a vöröshadsereg légierői bombázásokkal támogatják az előrenyomuló földi egysége-
ket. De a csatazaj még a mi vidékünkön nem volt hallható és az emberek 25-én és részben 26-án 
lakásaikban maradtak. Ezt követően ágyú- és aknatűz is érte környékünk épületeit, így egyre 
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többen költözködtek le a légvédelmi óvóhelyre, amit a házban lakók szenespincéinek egy részé-
ből építettek át ilyen célokra. Három ilyen kisebb vagy nagyobb óvóhely volt négyemeletes, kb. 
45-50 lakásos házunkban, némelyik két teremből állt. Az év utolsó hetében, napközben majd 
csak mindenki az óvóhelyen tartózkodott éjjel. Amikor a szovjet gépek nem igen szórtak bom-
bákat, többen felmentek lakásukba, mert ott kényelmesebben pihenhettek, az asszonyok nagy-
része vagy korán reggel, vagy késő este igyekezett a saját konyhájában családjuk élelmezéséről 
gondoskodni. Akik egyedülállók voltak, azokat általában egy-egy család ellátta. Bár kint ko-
moly tél volt, az óvóhelyeket, ha az emberek jól felöltöztek, nem kellett fűteni. A villany-
szolgáltatás az óév végéig működött, azután gyertya vagy petroleumlámpa világossága mellett 
ültünk az óvóhelyeken. Mivel mi régi lakók voltunk a házban, szinte mindenki ismerte csa-
ládunkat és tudták, hogy én lelkész vagyok. Igy felajánlottam, hogy az év utolsó napján vagy az 
új esztendő első napján minden óvóhelyen szívesen tartok istentiszteletet azoknak, akik ilyesmin 
részt akarnak venni. Akik ezt nem kívánják megtenni, azoktól bocsánatot kérek és javaslom, 
hogy az istentisztelet ideje alatt tegyenek látogatást a szomszédos óvóhelyen. A gondolatot a 
túlnyomó többség nagy lelkesedéssel fogadta és – emlékezetem szerint – az óvóhelyen tartóz-
kodók 95 %-a ezeken az alkalmakon megjelent. 

 Bármennyire is örömet jelentett számomra a Csengery utca 51. számú házban lakók 
irántam tanusított bizalma, ez nem takarta el sokféle gondjaimat. Ezek részben összefüggtek 
eddigi elkötelezettségeim és ígéreteim megtartásával, részben a körülöttem szinte naponta válto-
zó világ engem érintő eseményeivel és – hosszútávon – az én személyes jövendőm kialakulásá-
nak a kérdésével. 

 Az első gondomat az okozta, hogy 1944. december l7-én a magyar honvédségi katona-
könyvem bejegyzése szerint kaptam egy 1945. évi január 2–án záródó időszakra érvényes kará-
csonyi szabadságot, amelyet szüleim pesti otthonában tölthetek. Megígértem, hogy január 2-án 
újra átveszem kórházi munkámat Szentgotthárdon, Vas megyében, ahova a 11. számú helyőr-
ségi kórházat még e dátum előtt áttelepítik. Amikor ezt kiállították, Budapestet a szovjet hadse-
reg még nem kerítette be és a Duna hídjainak a legtöbbje még lehetővé tette e város lakói 
számára, hogy Buda és Pest között közlekedjék. Ez a helyzet gyökeresen megváltozott 8 nappal 
később. Én semmiféle értesítést a megváltozott helyzet felől nem kaptam és magamat teljesen 
tanácstalannak tarthattam. De mi lett volna, ha a hidak németek által való felrobbantása alatt egy 
parancs hangzott volna el a rádióban, hogy minden katonaköteles személynek, bármely beosztá-
sa is lenne, egy bizonyos időpont előtt át kell költözni Budára, majd onnan, további utasítás sze-
rint, az országnak a fővárostól nyugatabbra eső részére. Aki ezt nem teszi meg, azt katona-
szökevénynek tekintjük és hadbíróság elé állítjuk? 

 Ilyen utasítás sohasem hangzott el a rádióban és máshogy sem jutott el hozzám. De, 
hogy biztos legyek, hogy a kórház nem költözött el Pestről, sikerült egy idősebb férfivel be-
szélnem, akinek valamilyen, szintén idős hozzátartozója a kórház közelében lakott. Arra kértem, 
hogy menjen körül a kórház épületeit képező háztömbön és figyelje meg, hogy annak az épüle-
teiben folyik-e valamilyen tevékenység? Amikor visszajött, közölte, hogy az épületek teljesen 
elhagyottak, üresek, azokban senki sem lakik vagy dolgozik. Ez a beszámoló akkor ért el hoz-
zám, amikor a dunahídak felrobbantása már befejezett tény volt. 

 Persze, ez a hír nem jelentette azt, hogy a kórház felszerelése és személyzete nem rekedt 
meg Óbudán vagy esett valahol Óbuda és a fővárost körülvevő területen valahol a Vörös 
Hadsereg fogságába. A harmadik lehetőség az lehetett volna, hogy hamarabb útrakeltek, mielőtt 
Budát is körülvette az ellenfél és szerencsésen megérkeztek Szentgotthárdra. Amint azután fél 
évvel később alkalmam volt egy volt kórházi alkalmazottal beszélni, ez az utóbbi eset valósult 
meg. A szovjet erők ugyan lezárták a főbb nyugatra vezető útvonalakat, azaz a Szentendrei útat, 
a Bécsi útat, a Balatonra vezető országútat, de nem volt idejük a karácsonyt követő napig a 
Budai hegyek és a Pilisi hegységen átvezető, kisebb falvakat összekötő országútak lezárására, 
így a katonai teherautókból álló oszlop a Dobogókő felé (700 méteres hegy a Pilis hegységben)  
átjutott a Budát is körülvevő gyűrűn és leereszkedve Esztergom irányában a továbbiakban a 
szovjet hadsereg tagjaival többé nem találkozva, folytathatta útját Szentgotthárdra, ahová 
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sértetlenül megérkezett a kitűzött időpont előtt. Gondolom, nem én voltam az egyetlen Pesten 
tölthető karácsonyi szabadságra engedélyt kapott helyőrségi kórházi alkalmazott, aki január 2-
án nem jelentkezett Szentgotthárdon. Elfelejettem azonban ekkor érdeklődni ettől az alkalma-
zottól, hogy mi lett a kórház sorsa l945. április 4-e után, amikor Magyarország utolsó darabját, a 
Szentgotthárd körüli falvak egyikét, megszállta a szovjet hadsereg. A kórház ott maradt, a 
személyzetet foglyul ejtették vagy annak továbbműködtetésére azt felkérték, esetleg a kórházat 
napokkal korábban továbbvitték Németországba? 

 A továbbműködésre való felkérésnek azért lett volna lehetősége, mert – amint meg-
tudtuk – 1944. december 22-én Debrecenben megalakult az Ideiglenes Nemzetgyűlés, amely 
megválasztotta a következőkben Magyarországot vezető kormányt és megüzente Németor-
szágnak a háborút. E határozat végrehajtására viszont magyar hadseregre is szükség lett volna, 
amelyet fel kellett állítani. Igy az új kormánynak ez egy elsőrendű feladata lett. E hadsereg 
alapját képezték a Horthy Miklós októberi szózatja után a szövetségesek oldalára átpártolt 
magyar honvédek, majd olyanok, akik később ilyen lépésre elszánták magukat. Sokan, akikre 
különben hadifogság várt volna, inkább az új magyar hadseregbe való jelentkezést választották 
és nem kis mértékben azok a polgári személyek, akiket kis munkára elvittek, de végül kon-
centrációs táborokba helyeztek el, hogy sorsuk felől később határozzanak. Öt ilyen evangélikus 
lelkészről tudtunk, akik erre a sorsra jutottak. Ezek legtöbbje úgy szabadult ezekből a tábo-
rokból, hogy kijelentették: hajlandók belépni az új magyar hadseregbe. Igy előfordulhatott, hogy 
ilyen választás elé került az április 4. után Szentgotthárdra telepített 11. számú helyőrségi kór-
ház személyzete is. 

 A másik gondom az volt, hogy milyen álláspontra helyezkedjek, ha a Vöröshadsereg  
elfoglalja Pestnek azt a részét, amelyben lakunk. Egyben biztos voltam, hogy a ház lakói engem 
katonai egyenruhában sohasem láttak, mert nem volt egyenruhám, munkámat civil ruhában 
végeztem. Ha rólam kérdeznek, azt felelik, hogy kórházban dolgozik, de nem tudják, hogy 
melyikben. Azzal is tisztában voltam, hogy most katonakönyvem nem segítene, sőt kárt okozna, 
ha előkerülne, talán segíthet a Vargha Sándor bácsitól kapott Svéd Vöröskeresztes igazolás. 
Erre, ha eljön az ideje, felerősítem az oroszszövegű kiegészítést. Egyházi kapcsolataim – 
gondoltam – aligha jöhetnek szóba, ismerve a Szovjetunióban fontos szerepet betöltő Kom-
munista Párt vallásellenes felfogását. Igy az egyetlen  dolog az, hogy mindent megfigyelünk és 
próbáljuk jobban megismerni megszállóink mentalitását. 

 Ez volt a második hét, amit az óvóhelyen töltöttünk. A géppuskák és golyószórók 
hangja egyre közeledett először a Milleniumi Emlékműhöz, majd a Köröndhöz, ami csak 5 utca- 
keresztezésnyire volt utcánktól, a Csengery utcától. Sok belövés érte háromemeletes házunkat, 
bár a légitámadások szinte teljesen megszűntek. Elmúlt megint egy vasárnap, majd következett 
Vizkereszt napja. A délután folyamán egy csapat német érkezett udvarunkba. Kicsit pihentek, 
majd kinyittatták a földszinti lakások ajtajait és megkeresték azokban a világítóudvarokra nyiló 
ablakokat, azokat kinyitották és a tőlünk keletre eső házak hátsó részét golyószóróikkal végig-
pásztázták, majd elvonultak, gondolom a tőlünk nyugatra levő, a Nagykörút előtti utolsó ke-
resztutcáig, ahol ugyanezt az „elszakadó mozdulatot” végrehajtották. Az volt sejtésünk, hogy a 
Nagykörútnál komolyabb ellenállásra rendezkedtek a pesti oldalt védő magyar és német csa-
patok. 

 Nem telt el 10-15 perc, hogy a befalazott és a mi házunkat egy Vörösmarty utcában tő-
lünk keletre álló ház óvóhelyével összekötő ajtón, folyamatos és ütésszerű kopogást hallottunk. 
Mintha csákánnyal vagy nehéz kalapácsokkal döngették volna a falat. Apám, mint házparancs-
nok, mindenkit felszólított, hogy távozzon ebből a teremből egy másikba, de figyelje, hogy mi 
történik. Ez így is történt. Nemsokára a befalazás egy része leomlott és egy aránylag kis nyilás 
keletkezett, amelyen emberek át tudtak bújni. Egy orosz katona átbújt az üres terembe, 
bevilágított, majd intett a mögötte levőknek, hogy nincs veszély, jöhetnek. Igy vagy egy tucat-
nyi szovjet katona átjött a mi legnagyobb óvóhelyünkre a szomszédos, tőlünk keletre eső Vörös-
marty utcai ház óvóhelyéből. Mikor azután észrevették, hogy itt több óvóhely van, amely tele 
van emberekkel, géppisztolyukat tüzelőállásban tartva, azok felé mentek, de hamar meglátták, 
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hogy veszély nem fenyegeti őket, mert főleg öregeket és gyerekeket láttak, ha betekintettek a 
másik óvóhely ajtaján. De ez nem is érdekelte őket nagyon, hanem az, hogy miképpen lehet a 
ház udvarába eljutni, majd onnan néhányuk kimerészkedett az utcára, amelyet elhagyottnak 
találtak, egy másik csoportjuk felment a ház két lépcsőházán a legfelsőbb emeletig, benézett a 
lakásokba, de azokban senki sem tartózkodott. Közben a legutolsók jelt adtak az óvóhelyen 
tartózkodóknak, hogy visszamehetnek a kiürített terembe, ha akarnak. 

 Velük jött utolsóként egy civilruhás fiatalember, aki azután a csoportot vezető szovjet 
hadnagyhoz sietett, akivel oroszul beszélt, de később, annak a nevében, magyarul is megszólalt.  
Többen az óvóhelyen halkan csak ezt mondták felőle: „Ez a muszkavezető”. Először általános 
dolgokról beszélt magyarul, így arról, hogy ők olyan katonák, akik a békéért harcolnak és min-
denki számára egy jobb világot akarnak hozni, ezért senki se féljen tőluk, de segítsék őket ab-
ban, hogy a németeket kiűzzék ebből az országból. 

 Ezt követően megint egy kis megbeszélést tartott a hadnaggyal, majd kihirdette, hogy e 
cél minél előbb való elérése érdekében megparancsolja, hogy minden katonai szolgálatra alkal-
mas férfi, kivétel nélkül, vonuljon fel az udvarra, ahol majd újabb utasításokat fog nekik adni. 
Gondoskodott arról, hogy két katona végigjárja az óvóhelyeket és az esetleges elbújtakat fel-
kényszeritse. Ilyenre nem igen találtak, de annál nagyobb számban láthattak aggodalmaskodó 
szemeket, ha az óvóhelyen maradt idős férfiakra, asszonyokra és gyermekekre tekintettek. De 
ilyen aggodalmaskodásról tett bizonyságot annak a körülbelül félszáz férfinak is a tekintete, 
amely a szűk pincelejáraton felfelé vonulva a bizonytalan sors felé igyekezett. 

 Ott közölte a „muszkavezető”, hogy „a Csengery utca középső részéből, ahol házunk 
áll, eltávoztak a németek és ide aligha tudnak visszajönni, de két utcasarkon túl, ahol az utcán-
kat az Aradi, illetőleg a Szondy utca keresztezi, még befuthatnak tankok és más páncélozott jár-
művek a mi utcánkba, ezért ott most barikádokat kell építeni. Ennek a technikája az, hogy a 
lakásokból lehozzuk a bútorokat, a konyhából a tűzhelyeket és a fürdőszobából a kádat és nem 
nézzük, hogy az kié és ebből az utca két végében torlaszt építünk, mert most az a legfontosabb 
teendőnk, hogy a németek  eltűnjenek a magyar fővárosból, vagy itt fogságba essenek. Ennek az 
érdekében mindenkinek áldozatot kell hozni. Ezen a ponton nem szabad, hogy akadályt képez-
zen, hogy az egyik szekrény a Mari nénié és az íróasztal a Pista bácsié, vagy akár a miénk. 
Hogy ezt hogyan valósitjuk meg, hamarosan kihirdetem.”   

 Ekkor többen kérdéseket tettek fel a magyarul beszélő civilruhásnak és én elővettem a  
Vargha Sándortól kapott többnyelvű igazolványomat és megmutattam neki, kérve, hogy ment-
sen fel e munka alól. Rögtön eltolta kezemet a papírral és azt el sem olvasva, csak ennyit mon-
dott: „Ez most nem érvényes!” Igy beálltam a várakozók sorába. 

  Nekem úgy tűnt, hogy legalább egy fél órát topogtunk az udvaron. Ekkor, kissé lógó 
orral jött a „muszkavezető” és kihirdette, hogy nem kell barikádot építeni. A németeket vissza-
szorította a szovjet hadsereg a Nagykörúton túlra, és azoknak nincs már erejük arra, hogy 
„minket” visszanyomjanak. „Igy mindenki levonulhat az óvóhelyre, de a házat nem szabad el-
hagyni. Nekünk tovább kell menni, de más katonai egységek talán ide lesznek beszállásolva. 
Még annyi, van maguk között egy magyarul és oroszul beszélő nő. Nyelvtudását talán felhasz-
nálhatjuk. Kövessen minket a paracsnokságra.” 

 Ez egy ungvári fél-magyar fél-ruszin leány volt, aki nem lakott a házunkban, de valami-
képpen felkerült Pestre és egy ismerősnek az ismerőse befogadta, talán háztartási alkalmazott-
nak. Azok azonban Dunántúlra menekültek és rá akarták bízni lakásuk őrzését. Ezt nem vállalta, 
inkább egy ismerőse révén új helyet keresett magának aki beajánlotta egy, a mi házunkban lakó 
családhoz. Apám, miután a leányt jól kikérdezte, engedélyt adott neki az ideköltözésre, avval 
érvelve, hogy sohase tudja, hogy mire lesz jó, ha az ittlakók közt lesz egy oroszul is tudó sze-
mély. Igy a beérkező orosz katonákat pár szóval üdvözölte, elmondta nekik, hogy ebben a ház-
ban csupa békéstermészetű munkásember lakik, akik alig várják, hogy mikor lesz vége a hábo-
rúnak. Több házbanlakónak elmondta, hogy miket mondott a katonáknak. Igy nem csoda, hogy 
felhívta magára a figyelmet.  
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 Már mindenki megvacsorázott, amikor a kislány kisírt szemekkel és egyedül visszatért. 
Elmondta, hogy azért ment velük, mert azt mondták neki, hogy nyelvtudását fel akarják hasz-
nálni. De amikor a közeli Britannia Szállóba került, ahol éppen a kerületi parancsnokság elhe-
lyezkedése volt folyamatban, felvitte a mi házunkba bejutott tiszt (vagy talán egy másik) egy 
szobába, ahol megtudta, hogy nem tolmácsolásra, hanem más ok miatt van szükség rá. Ellen-
állni nem tudott, de amikor magára maradt, elszökött. Mindenki nagyon sajnálta és kedves volt 
hozzá, hagyták pihenni, etették, de a legnagyobb eredménye a vele történteknek az volt, hogy 
ettől kezve a leányokat, vagy ahol fiatal nők voltak a családban, azokat nagyon rejtegették. Pár 
nap múlva ez az ungvári leány máshova költözött, később sohasem hallottunk róla. 

  A következő napok során sok szovjet katonacsoport állt meg rövid időre házunkban, 
megpihentek és enni kértek. Ez azért volt furcsa, mert már legtöbbünknél fogytán volt a tartalék 
élelmiszer. De egy férfi kivételével senkit sem vittek el a házból, azt is csak azért, mert jól 
beszélt oroszul. Ez egy családos ember volt, aki pár évet, mint  magyar katona, a keleti fronton 
résztvett a harcokban. Onnan egészségesen tért vissza otthonába, de kapcsolatokat tartott to-
vábbra is volt bajtársaival. Valamilyen egyesületet is alapítottak, amelynek tagjai rendszeresen 
összejöttek. Mint mondotta – mert szívesen beszélt erről a „baráti körről” – nincs politikai 
jellege, bár nemzeti alapokon  álló emberek a tagjai. 

 Úgy látszik, ez a közösség, amelyről sem én, sem a legtöbb magyar polgár semmit sem 
tudott, felkerült – talán feljelentés révén – a Szovjetúnió valamelyik titkos szervezetének a listá-
jára, amelynek az ügynökei Pesten megkezdték a nyomozást. Munkájuk nem volt nehéz, mert 
nem gyakori családneve volt az illetőnek és hosszabb idő óta egy helyen lakott, ahol ekkor mi is 
laktunk. Az érdekes az, hogy ellentétben a családtagokkal, ő maga egyáltalában nem aggodal-
maskodott jövője felől. Azzal búcsuzott, hogy ne izguljatok, nemsokára „császár” leszek 
közöttük.  

 Talán egy hét sem telt el, egy szovjet katonai kocsi hozta őt először haza. Bár vissza 
kellett térni irodájába, de elmondhatta azt, hogy azért, mert jól tudott oroszul és ismerte menta-
litásukat, tisztázta a bajtársi közösségben való tagságának a szerepét, amelyet egy „heti asztal-
társaság”-nak nevezett, amelyet valamilyen biztonsági ember, hogy a maga személyét fontossá 
tegye, felfújt. Azután tudott a tisztekkel beszélni az orosz irodalomról, zenéről, feltalálókról, 
ami kihallgatóinak imponált. Végül jól ismerte Budapestet, amilyen ismeretekkel a Szovjet-
unióból jött „muszkavezetők” nem rendelkeztek. Szóval hamar, ha nem is lett császár, de az 
első parancsnokságok számára értékes ember. Gondolom, több hónapig, talán Magyarország tel-
jes megszállásáig nekik dolgozott, azt követően új helyzet alakult ki a fővárosban és a szovjet 
adminisztrációnak nem volt szüksége a szolgálataira. A végén otthon lakhatott, csak a nappa-
lokat töltötte „irodájában”. Soha senkinek nem ártott, de sok emberen segített, ha tudott. 

  Úgy 1945 január közepén – először csak a nappali órákban, később  éjjel is – lassan-
ként az emberek felköltöztek lakásaikba, ha az nem pusztult el, vagy nem lett használhatatlan. A 
mi négy-szoba-cselédszobás-előszobás első emeleti lakásunk udvarfelőli egyik szobája két abla-
kát, annak kereteivel együtt, egy közeli bombarobbanás teljesen elpusztította, így nem csak a 
hideg szél, de bárki az ajtónagyságúvá vált ablakokon, akadály nélkül ki és bejárhatott. Ezt a 
problémát sürgősen  meg kellett oldani.  

 Egy házbeli ismerősünk elmondta, hogy a mi utcánkban, néhány házzal a Nyugati Pá-
lyaudvar felé, van egy asztalosüzem. Annak az udvarán deszkák és fatáblák vannak felhalmoz-
va. Talán lehetne azokból vásárolni és az ablaküreget kivülről és belülről bedeszkázni, amit 
ideiglenesen házilag is el lehetne végezni. Apám elment oda és tárgyalt a tulajdonossal. Az 
könnyen ráállt az eladásra, mert, mint mondta, ha nem adom ezt az anyagot pénzért, akkor vagy 
honfitársaink éjszaka ellopják, vagy az oroszok viszik el valamilyen célra a deszkákat. Persze 
pénzt egyiktől sem kapok. Maguk legalább fizetnek valamit. Igy áthoztuk a szükséges anyagot 
és magunk, néhány szomszéd segitségével, ideiglenesen ugyan, de lakószobává „varázsoltuk” 
szüleim hálószobáját. Kivülről keresztben és hosszában összeszögelt deszkák képezték a külső 
házfalat, de belülről tábláknak kiképezett, legyalult falapok szinte főúri kastélyok faborítású 
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termeire emlékeztettek. Igaz, egyelőre nem lehetett soká ott tartózkodni, mert a szoba nem volt 
fűthető sem világos, hiszen nem voltak üvegablakai és nem volt áramszolgáltatás, mint ahogy 
sem vizet, sem gázt nem kaptunk több hónap során. Amíg ezek a munkálatok be nem fejeződ-
tek, nem maradtunk az óvóhelyen, hanem egy földszinti lakásba költöztünk, amelybe annak tu-
lajdonosai, két magányos református asszony mindannyiunkat befogadott. Azt, hogy reformátu-
sok voltak, azért említem meg, mert ők is kiemelték ezt, visszagondolva az óvóhelyi istentisz-
teletekre, amelyeket mind meghallgattak.  

 Közben megtudtuk, hogy a legfelső emeleten lakó idős szabómester nem tud beköltözni 
feleségével és két felnőtt leányával lakásába, mert egyik szobájukban leszakadt a plafon egy 
aknavető-becsapódás miatt, a másik és a konyha teljesen átázott, mert a padláson hó feküdt az 
eltűnt tetőszerkezet következtében. Igy meghívtuk őket, hogy költözzenek be hozzánk, mert 
négyszobás lakásunkból csak egy szoba használhatatlan, a többibe mindenütt fel tudtuk akasz-
tani az üveggel együtt a belső ablakokat, amelyeket a bombázások előtt a falakhoz támasz-
tottunk és bútorokkal elbarikádoztunk. Ajánlatunkat elfogadták és talán négy hónapig nálunk 
laktak. Emlékezetem szerint soha nem volt jelenlétük kellemetlen vagy számunkra terhet jelen-
tő, még anyámnak sem volt problémája az idős nénivel vagy annak leányaival.   

 Persze, engem továbbra is bántott, hogy nincs kapcsolatom egyházam szervezeti részé-
vel. Igy egy nap előálltam, hogy már sok civil férfi jár az utcákon, megpróbálok bemenni a 
Deák-téri lelkészi hivatalba, megtudni, hogy mi egyházunknál az újság. Ez már akkor volt, 
amikor a szovjet csapatok mindenütt elérték a Duna vonalát, de a Vár még a németek és ma-
gyarok kezén volt, ahonnan lőtték a főváros pesti részét. Szüleim nem lelkesedtek ezért a 
tervért, de megértettek. Ők is tudták, hogy az utcákon sok polgári személy járkál, különösen 
mióta a németek távozásával megszűnt a „getto”, azaz a zsidókat és egyéb üldözötteket egy 
bizonyos városrészbe tömörítő, túlzsufolt koncentrációs tábor, ahonnan annak lakói megpróbál-
tak régi lakásaikba visszatérni, ha azok megmaradtak. Igy egyik délelőtt folyamán elindultam az 
Andrássy úton a Duna irányába. Számításom szerint 15-20 perc alatt megérkezem a Deák-téri 
evangélikus templomhoz. Persze, az előrehaladás nem volt folyamatos. Egyrészt a németek a 
Várból tüzeltek az Andrássy útra, amely – mint széles sugárút – szovjet tankok, motoros szál-
lítóeszközök felvonulási területe volt. Sokszor kellett kapualjakban oltalmat keresni a becsapó-
dó bombák elől. De nem vettem észre, hogy az Operaháztól a Duna felé haladva, az úton egyre 
több a szovjet katona és egyre kevesebb a civil személy. Amikor az Andrássy út végén balra 
befordultam, megpillantottam a Deák-téri templomot. Sok találat érte. Az egyik helyen a tetőzet 
eltünt egy becsapódó lövedék rombolása miatt. A templom mögül füstfelhő haladt a máskülön-
ben szép kék ég felé.  

 Ekkor a másik oldalról egy orosz kiáltást hallottam, amit meg is értettem: „Hallo ma-
gyar, igyi szuda!”, ami azt jelentette, hogy: „Halló, te magyar, gyere ide!” Azt gondoltam, hogy 
ez nem nekem szól, hiszen előbb még sok polgári személy járt az utcán, mást is megszólithatott 
így egy orosz katona. De amikor kissé körülnéztem, megdöbbenve fedeztem fel, hogy a Kis-
körútnak ezen a részén én vagyok az egyetlen civilruhás magyar. Körülnézésemet meglátta az 
orosz, most újra szólt, egyben géppisztolyát felém fordította és jól megrázta. Ennek a jelentését 
pedig tudtam, így sietve átmentem a szembenlevő oldalra, ahol a katona állt. Mindjárt felfe-
deztem, hogy szinte a Deák-téri templom főhomlokzatával szemben volt az azóta lerombolt 
sarokházban egy kiégett „Izsák Festék” nevű bolt, amelybe 40-50 fiatal férfit már láthattam, 
akiket két katona őrzött. Közéjük próbált beirányítani az engem előbb géppuskával fenyegető 
katona. 

 Ekkor elhatároztam, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy ne kerüljek ezen 
összegyüjtött szerencsétlenek közé. Elővettem a Svéd Vöröskereszttől kapott igazolványomat és 
az imént engem géppisztolyával fenyegető katonának megmutattam. Különösképpen rámutat-
tam a fejlécen látható nagy vörös keresztre. Arra gondoltam, hogy úgy emlékszem, a szovjet 
katonák ismerik ezt a jelvényt, szanitéceik talán használják is és mindenképpen szövetségeseik. 
Érdekes módon, a katonában ez más gondolatot ébresztett, mert megkérdezte, hogy „bátyuska”, 
azaz pap vagyok-e.  Igennel feleltem, bár nem voltam biztos abban, hogy jót tettem  magamnak 
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feleletemmel, vagy sem. De ekkor szintén spontán hozzáfűztem, a Deák-téri templomra mutat-
va, hogy ez a templom, sietek, mert a temetőbe kell mennem. Ez volt azon kevés orosz monda-
tok egyike, amit kivülről megtanultam. Visszaadta a papíromat, szalutált és mondott valami 
ehhez hasonlót, hogy akkor siessek.  

 A templomba nem lehetett akkor bemenni a mennyezet félig leszakadt állapota miatt, de 
a  parókia épületébe igen, ahol az óvóhelyek voltak. Arra tartottam és közben találkoztam Dr. 
Keken András igazgató lelkésszel, aki más férfiakkal éppen onnan jött. Megismert, de úgy lát-
szott, hogy nem tudta, ide menekültem, vagy már itt voltam korábban is. Csak annyit mondott, 
hogy segítsek, mert az Evangélikus Leánygimnázium Kammermayer Károly utcai oldalával 
szemben levő Városháza magas lánggal ég és az könnyen átterjedhet a leánygimnáziumra, ha 
sürgősen le nem szedjük a mi épületünk faablakait és valahol, biztosabb helyen nem rejtjük el 
azokat, úgy szintén az osztályok és a papilakások bútorait, amelyek egy része szintén veszély-
nek volt kitéve. A templom épülete kevésbé volt kitéve a veszélynek, mert annak a városház-
oldal felé nem voltak ablakai. Mindebben szívesen segítettem és úgy hallottam, amit a töb-
biekkel együtt elvégeztem, annak volt értelme. A leánygimnázium épülete nem égett le. 

 Ezután lementünk az óvóhelyekre, amelyek zsufolásig megteltek a parókia lakóival, a 
leánygimnázium több tanárának családtagjaival, a Dr. Keken által alapított és vezetett hadiárva-
ház lakóival, vidékről a fővárosba menekült lelkészcsaládokkal és teljesen ismeretlenekkel. A 
hangulat egészen más volt, mint a mi vidékünkön, mert ide a Vörös Hadsereg csak 3-4 napja 
érkezett meg, nem mint hozzánk, ahol már több mint 3 hete ők voltak az egyetlen urak. A IV. 
kerület, így a Deák tér még mindig a Várból érkező német ágyútűz célpontja, ami az utcán való 
járást majdnem lehetetlenné teszi. Őket szinte felfrissítette néhány hír, amiről én beszámoltam. 

 Érdeklődtem Raffay püspök és felesége hol- és hogylétéről. Megtudtam, hogy mindket-
tőjüket a püspöki székházból a Mikszáth Kálmán-téren levő és a FÉBÉ diakonisszák által veze-
tett egyetemi leányotthonba szállították, amely most szintén svéd védelem alatt állt, mint mene-
külteket befogadó otthon. Az akkor történt, amikor a várost a Vörös Hadsereg körülzárta. Igy a 
székházban csak az idős házmester házaspár maradt. Ekkor megjegyeztem, hogy jó, hogy ezt 
megtudtam, mert gondoltam arra, hogy püspökömet, ha nem is ma, de a közeljövőben megláto-
gatom. Erről beszélgetőtársam lebeszélt, főleg két ok miatt. Egyrészt a közeli Mikszáth-térre 
való eljutás még hosszabb ideig életveszélyes lehet belövések vagy fel nem robbant bombák 
miatt. Másrészt Raffay Sándor még a múlt év végén, betegségére hivatkozva, átadta felgyó-
gyulásáig az espereseknek minden olyan jogát, amely kizárólag a püspököt illeti. Igy a buda-
pesti esperesség területén mindenben Kemény Lajoshoz kell fordulni, ha ő egyáltalán elérhető. 
Ez utalás volt arra, hogy a telefon már hosszú idő óta nem működött és közlekedési eszközök 
sehol sem álltak a lakósság rendelkezésére. Mindenesetre, dr.Keken személyes tanácsként arra 
bíztatott, hírdessem Isten igéjét, ahol erre alkalmam van, segítsek embereken ott, ahol tudok és 
igyekezzem az egyház épületeit állagukban megmenteni ahol lehet, mint ahogy ittlétemkor 
láthattam, hogy ezen a téren is sok a teendőnk Igy elbúcsuztunk és tanácsára az Andrássy úttal 
párhuzamosan futó Paulay Ede utcán elindultam a Nagykörút irányába.  

 A kapott tanács hasznosnak látszott. A keskeny utcán szovjet katonával alig találkoz-
tam, még kevesebb katonai járművel. De azért óvatosan haladtam előre, keresztutcától-kereszt-
utcáig igyekeztem, ott egy kapuba behúzódtam és megvártam, amig az előttem levő útszakasz 
áttekinthető lett és emberi számítás szerint az előttem levő utcarész biztonságosnak volt mond-
ható. Igy lassanként a hazavezető útnak a felét majdcsak megtettem. 

 Egyszercsak, éppen, amikor egy alkalmasnak látszó kapulajban egy kicsit szerettem 
volna pihenni, egy orosz katona lépett ki azon az utcára. Megragadott és betuszkolt a bérház 
aránylag kisterjedelmű udvarába, amelyből raktárszerű ajtók nyíltak, lakások talán a felsőbb 
emeleteken helyezkedtek el. Valamit mondott oroszul a katona, abból a „kis munka” (malinkó 
robot) szavakat értettem. Körülbelül 12-15 szomorúarcú magyar állott már az udvaron, akiket 
vagy 5-6 fegyveres orosz őrzött, hogy meg ne szökjenek. Aki engem bekísért, visszament az 
utcára és újabb magyarokat tessékelt be. A bentiek arról beszéltek, hogy mi lesz a sorsunk. 
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Vajon munkahelyünk hol lesz: Magyarországon vagy Szibériában? Az orosz katonák össze-
dugták a fejüket és tanácskoztak, egyikük elment és a többiek egy addig észre sem vett pince-
lejáratra mutattak, annak felfeszítették valamilyen szerszámmal az ajtaját és mindenkit lezavar-
tak a teljesen sötét pincébe. Valamelyikünk a lépcsőn botorkálva megszólalt: „Bajtársak, 
búcsúzzatok el a szép napfénytől, az az érzésem, ilyet már soha sem fogunk látni.” 

 Ekkor teherautómotor zúgást hallottuk. A legutolsóként lebotorkáló atyafi lekiáltott: 
„Egy teherautó „bekkolt be” pár muszkával az utcáról, talán azzal visznek minket valahova, 
hogy dolgozzunk nekik.” Egy a pince fenekére megérkezett visszakiáltotta neki: „Akkor meg mi 
a csudának zavarnak le ebbe a sötét pincébe? Én mástól félek.” „Mitől?” – kérdezték többen. 
„Erre nem felelek, mert már így is tele vagytok aggodalmaskodással, pedig még semmi sem 
történt veletek.” Mikor minden magyar leérkezett, az oroszok követték őket. Hoztak magukkal 
lámpásokat és kivilágították a pincét. Legnagyobb meglepetésünkre egy borospincében találtuk 
magunkat. A falak mentén, egymásra helyezve, szép sorban, teli boroshordók sorakoztak. Eze-
ket kellett felraknunk, minden segédeszköz nélkül, a teherautóra. Az oroszok nem segítettek, 
csak állandóan mutatták, hogy ha egy hordót leejtünk és az eltörik, lelőnek minket. Igy, mivel 
gerendát vagy deszkát nem tudtunk szerezni, lépcsőről lépcsőre emelgettük a hordókat, majd 
végiggurítva az udvaron, minden izmunk megfeszítésével felraktuk azokat a teherautóra. Ami-
kor az tele lett hordókkal, a katonák felszálltak a hordók mellé és a teherautó kihajtott az udvar-
ból. Páran integettek nekünk, mi visszaintettünk nekik azután az udvarban maradva, tanácskozni 
kezdtünk. 

 Az általános vélemény az volt, hogy meg kell őket várni, mert biztosan visszajönnek a 
maradék hordókért. Ha egy páran megpróbálnak a csoportból elszökni és azokat visszajövete-
lükkor az utcán meglátják, mint „katonaszökevényeket” le is lőhetik. Ezt mindenki elfogadta. 
Lehajtott fejjel, szomorú arccal álltunk az udvaron, még a nyitva maradt pinceajtót sem mertük 
becsukni. A lábamnál egy papírdarabot láttam. Felemeltem és felfedeztem, hogy az az én Svéd 
Vöröskeresztes igazolványom volt. Mikor a fegyveres katona az előbb az udvarba kísért, meg-
mutattam neki ezt a papírt. Megnézte, valamit mondott oroszul és eldobta. Én persze nem mer-
tem felvenni. Mikor feljöttünk a pincéből, gondoltam e dologra, de közben eszembe jutott, hogy 
ezen az udvaron legalább 25-30 ember és egy hatkerekes teherautó fordult meg rövid idő alatt, 
biztosan eltaposták. Egyébként sem sokat használt az nekem. Most azonban felvettem és eltet-
tem. Lassan elmúlt 60 éve, hogy ez történt „svéd igazolványommal”, de azt mindmáig őrzöm. 
Közben eszembe jutott, mit mondott nekem az orosz. Mondatából három szóra emlékeztem: 
dokument – malinko – robot, amivel talán ezt mondhatta: egy igazolvány nem véd meg attól, 
hogy ne kelljen számunkra kis munkát végezni.  

 Igy múltak el a tízpercek és az udvarban állók nyugtalankodni kezdtek. Egyikük kiment 
a kapuba és visszajött ezzel a hírrel: „Emberek, az utcán egy orosz sem látható. Én ide két 
saroknyi távolságra lakom. Én hazamegyek.” Elindult, két másik hamarosan követte. A többiek 
vártak, majd egy páran megint kimerészkedtek a kapun túlra és többé nem jöttek vissza. Lassan 
a „kicsi munkát végző csoport” fele már „felszívódott”. Igy a következő távozókkal én is el-
hagytam az udvart, ugyanis arra vigyáztunk, hogy ne sokan járjunk együtt az utcában, de ne 
menjen ott egyedül senki. Most azonban kettős éberséggel figyeltem az utcát és a kapualjakat, 
és lassan bár, de elértem a Nagykörútat. Szerencsémre itt már nem sütött a nap és a környezet a 
napnyugtáról tett bizonyságot. A látási viszonyok csökkentek és így, egy alkalmasnak látszó 
pillanatban, átsiettem az Andrássy út másik oldalára. Onnan már csak két keresztutcát kellett 
elhagynom, hogy bekerüljek a Csengery utcába, ahol szüleim laktak. Egy dolog bántott csupán, 
hogy amikor a csoport fogyni kezdett, nem azzal búcsuztam tőlük, hogy: „Emberek! Amit most 
átéltetek, megtaníthat arra, hogy érdemes imádkozni Istenhez. Én ezt tettem, és meghallgatott.” 
Néma maradtam, amikor bizonyságot lehetett volna tenni, valakinek a megsértése nélkül. 

 Szüleim nagyon megörültek, amikor megláttak. Mindent el kellett nekik mondani. Ezt 
meg is tettem, kivéve a „borospince élményt”, eleinte azért nem, mert ha ezt is meghallják, még 
jobban aggódnak majd értem és öcsémért, később pedig azért nem, mert akkor már soknak volt 
azonos élménye és az elvesztette már újdonság jellegét. 
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 Mindenesetre egyelőre úgy határoztam, hogy nem hagyom el a házat, hanem valami, 
mindenki számára hasznos munkát végzek. Felmentem a padlásra, ahol sok helyen besütött a 
nap vagy a hold, mert sok helyen beszakadt a tetőszerkezet, vagy a légnyomás lesodorta a 
faszerkezetről a cserepeket. A legnagyobb baj azonban az volt, hogy a padlástér földjén hó fe-
küdt, amely olvadni kezdett, majd megfagyott és mint jeget nehéz volt onnan eltávolítani. Több 
házbanlakó férfi segített ebben a munkában, különösen a felső emeleteken lakók, akik nem 
mertek kimenni az utcára, hogy „kis munkára” el ne vigyék őket az oroszok. A földszinten vagy 
az első két emeleten többször kerestek férfiakat, hogy segítsenek nekik, de szinte sohasem men-
tek a felsőbb emeletekre, lift pedig nem volt a házban. 

 De ez sem volt veszélytelen munka. Több helyen láttunk a padlás padlójában fel nem 
robbant aknavető lövedéket, ezeket a helyeket megjelöltük és bekerítettük, hogy senki arra ne 
menjen. Nem is volt semmi baj, amig azután, hónapokkal később, hivatásos tűzoltók vagy 
tűzszerészek  azokat el nem távolították. A padlás padlója több helyen kilyukadt és tudni kellett, 
hogy hova szabad lépnünk. Körülbelül két hétig tartott ez a munka és áttekinthetőbb lett a 
padlás állapota. 

 Közben több esemény történt a házunkon kívül is. A legjelentősebb az volt, hogy a 
szovjet hadsereg elfoglalta a Várat és a budai oldalon minden, még német kézben maradt város-
részt. Igy 1945. február 8-án megszűnt a németek tüzelésének befejezése következtében a Bel-
város és a pesti oldalon levő dunaparti házak és útak veszélyezettsége. Persze, mindez azzal járt, 
hogy több tízezer magyar és talán kétszer annyi német katona lett hadifogoly, akiket azután a 
Szovjetunióba szállítottak. Az utcákon biztonságosabb lett a forgalom és a mi kerületünkben 
egy népkonyhát is nyitottak, mert sok ember februárig már felélte az összegyüjtött élelmiszer-
tartalékát és éhezett. Egy párszor mi is megjelentünk ezen a népkonyhán edényeinkkel, de azu-
tán többé nem mentünk, mert mindig borsólevest kaptunk, amelyet olyan borsóból főztek, 
amelynek szemeiben kis, már megfőtt bogarak lakoztak. Igaz, egy pár kis üzlet a környékünkön 
már kinyitott, ahol elrejtett élelmiszereket méregdrágán lehetett vásárolni, és néha megjelentek a 
környező falvakból falusi asszonyok, akik sajáttermesztésű, friss zöldséget kínáltak eladásra. 
Persze, primőr áron. 

 Igy visszagondoltam a Dr. Kekentől hallottakra, hogy Raffay püspök úr betegsége miatt 
átadta teendőit az illetékes espereseknek, ami az én esetemben Kemény Lajos fasori lelkész 
személyét jelentette, hogy tőle tanácsot kérjek jövendő feladataimmal kapcsolatban. Ezt szüleim 
erősen ellenezték. Végül is Anyám, aki ekkor 56 éves volt, azt mondta, hogy majd helyettem 
másnap ő megy be a fasori lelkészi hivatalba és nevemben beszél az esperessel, mert ő elég öreg 
asszony ahhoz, hogy a korát tiszteljék. Mindenesetre másnap reggel arcát jól összekormozta és 
„babuska” kendőt kötött a fejére, valamint legrosszabb állapotban levő ruhájába öltözött. A lel-
készi hivatal és az esperesi lakás a Damjanich utcában volt, az evangélikus gimnázium mögött, 
tőlünk alig 20 percre. Anyám délre visszaérkezhetett volna, de csak nem jött, úgy hogy Apánk 
már arról beszélt, hogy elindul ő is a Fasori lelkészi hivatal felé, hogy megkeresse Anyánkat. 
Erre nem került sor, mert Anyánk megérkezett. Mindjárt hoztunk neki egy kis ennivalót és kér-
tük, mondjon el mindent. 

 Nem kellett erre bíztatnunk. Azzal kezdte, hogy az esperesnél nem volt senki. Ő el-
mondta, hogy kicsoda és kitől jött, mert bár az esperes engem ismert, de anyámra nem emléke-
zett, a l6 évvel korábbi lelkészszentelés eseménye alkalmával történt találkozásra se. Amikor 
megtudta, hogy nem túl messze lakunk, azt mondta, hogy jó hírt hozott neki Anyám látogatása, 
mert lesz megint segédlelkésze. Nem régen még két segítője is volt az esperesnek:  két teológus 
hallgató. A legidősebbet és a teológust a segédlelkészi lakásba bejövő szovjet katonák elvitték 
„kis munkára”, és végül is a gödöllői Premontrei Gimnáziumban berendezett hadifogolytáborba 
került mindkettő. A teológus ott vérhasban megbetegedett és szüleinek minden erőfeszítése elle-
nére, mint beteget sem engedték ki és ott halt meg. A másik segédlelkész vállalta, hogy magá-
nak és esetleg másoknak a környező falvakban élelmiszert szerez. Az egyikben éppen nem volt 
lelkész, ott tartották és csak egy levelet küldtek valakivel az esperesnek, hogy segédlelkésze 
nem jön vissza, mert megválasztották új lelkészüknek. „Igy, 61 éves koromban, egyedül marad-
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tam egy nagy gyülekezetben, mondta Kemény esperes anyámnak. Három fiam közül egy elesett 
a fronton, egy másik, mint katona, kikerült nyugatra, a harmadikról nincs semmi hírem. Hivata-
lomat senkinek nem tudom átadni, még szerencse, hogy – ellentétben feleségem egészségi 
állapotával – az enyém kielégitő. Igy boldog vagyok, hogy Asszonyom fiában lesz legalább egy 
munkatársam.” Erre Anyám, kissé megijedve, megszólalt, hogy tudja, az ő fia szereti az egyházi 
munkát, de a jelenlegi helyzet olyan, hogy nem mer kimenni az utcára, mert a környékünkön 
még gyűjtik a fiatal férfiakat „kis munkára”. Legtöbbjük eltűnik, talán éppen Gödöllőn, mint 
esperes úr segédlelkésze, vagy a szegény teológus.  

 „Megértem Asszonyom aggodalmaskodását és most szeretnék egy történetet elmondani, 
ami pár nappal ezelőtt történt velem és majdcsak csodának mondható”. Bár Anyám már szive-
sen indult volna haza, ott maradt az esperesi irodában. Ott meghallhatta Kemény Lajos esperes-
től, hogy pár nappal ezelőtt egy szovjet katonai autó állt meg a Damjanich utca 28/b számot 
viselő ház előtt, amelyből kiszállt egy szovjet katona, aki tudott magyarul. Őt kereste, mert őt a 
városparancsnok, egy orosznevű szovjet hadseregbeli tábornok, megbízta, hogy tolmácsolja egy 
kis beszélgetésre szóló meghívását Kemény Lajos esperesnek, mint a budapesti evangélikus 
egyház fejének. Egy soffőrrel ellátott kocsival jött, hogy az esperes urat a városparancsnokságra 
szállítsa, amely onnan csak 200 lépésre volt a Fasor elején. Igy átszólt feleségének a lakásba, 
hogy értem jöttek, meghívtak a parancsnokságra, remélem, hazaengednek. Sok beszédre nem 
volt lehetőség, egyébként is a meghívó tudott magyarul, tehát vigyázni kellett, hogy mit mond. 
Elképzelhető, hogy felesége hogy érezte magát e beszélgetés után. 

 Amikor megérkeztek a parancsnokságként szolgáló villa elé, még két vagy három kato-
nai autó is oda érkezett. Mindegyikből egy papi ember szállt ki. A fővárosi magyar katolikus 
egyház akkori vezetője (Anyám a nevekre nem emlékezett minden esetben, később, amikor 
Kemény Lajos esperest megkérdeztem, úgy emlékszem, hogy ez Mihalovics kanonok volt), a 
másik Dr. Ravasz László református püspök és az akkori főrabbi volt. Mindannyian civilben 
voltak. Bevezették őket egy  fogadószobába, amelybe azután belépett az orosz tábornok, néhány 
adjutánsnak kinéző tiszttel és tolmáccsal. Kezet rázott mindegyikükkel és kérte, foglaljanak he-
lyet. Mindjárt azzal kezdte, hogy bár sok munkája van, de nem akarta elmulasztani, hogy talál-
kozzon e város vallási szervezeteinek az előljáróival. Köszöni meghivásának az elfogadását és 
mindjárt rátért a tárgyra. 

 Elmondta ez az orosz főember: a város még mindig „sokk” alatt van, amelynek oka az, 
hogy sohasem látott közelségből megtapasztalta, mit jelent a háború. De pár nap óta ennek sok 
jele eltűnt és lassanként békességesebb állapotok jelei is mutatkoznak, sőt az egész háború 
közeli vége sincs már messze, de a budapestiek között még háborús hangulat uralkodik. „Azért 
hivtam össze önöket – folytatta a tábornok – hogy segitsenek nekünk, a szovjet hadsereg veze-
tőinek és egyben szovjet polgároknak, hogy ez a hangulat megszűnjön, hiszen, mint hallottam, 
maguk az egyetlenek, akik helyükön maradtak és igyekeznek végezni megszokott munkájukat.” 
Amint azt Kemény Lajos a továbbiakban Anyámnak elmondotta, ez a szokatlan beszéd annyira 
meglepte négyüket, hogy pár másodpercig  nem tudták, mit mondjanak. Ő nem készült fel arra, 
hogy szószólója legyen a csoportnak, de rájött, hogy közülük valakinek felelni kell a tábornok 
szavaira és úgy látszott, hogy négyük közül ő a legidősebb. Igy kb. a következőket mondta. 
Megköszönte a városparancsnok meghívását és kedves szavait, valamint a vallási vezetők felé 
kifejezett bizalmát. Biztosította meghívójukat, hogy amire őket megkérte, az ő kérése nélkül is 
teljesítenék, mert ez mindenkori feladatuk. De ezt csak ő és hasonlókorú paptársaik tudják kis 
mértékben elvégezni, de nem a fiatalabbak, mert kiteszik magukat annak, hogy „kis munkára” 
befogják őket és sokáig nem térnek vissza családjukhoz. A nagyságra harmadik budapesti 
egyháznak a fővárosban kb. 50 lelkésze van, ezek közül azonban ötöt az utcán elfogtak, munka-
csoportokba osztottak be, azóta, hogy ez velük történt, híre jött, hogy mind az öten, minden ok 
nélkül Gödöllőre, az ott felállított koncentrációs táborba kerültek. Nem lehetne valamit ezek 
kiszabadítása érdekében tenni és valamilyen megoldást kitalálni, hogy ilyesmi a jövőben ne for-
duljon elő?  
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 Erre külön-külön a többiek is megszólaltak és biztosították a tábornokot, hogy amit 
most elmondott neki a budapesti evangélikus esperes, ahhoz ők is teljes szívvel csatlakoznak és 
ahhoz is, amit ő a megoldásra váró két főproblémának nevezett. Itt azután szó esett egy több-
nyelvű, fényképes lelkészi igazolvány kiadásáról és más, hasonló megoldási lehetőségekről, 
amelyeket a tábornok azzal utasított el, hogy ma már mindent tudnak ügyes emberek hamisítani 
és éppen ezért a budapesti papságnak sem használna, ha soraik közé oda nem valók így bekerül-
hetnének. 

  Egy darabig mindenki elnémult, vagy gondolkozni próbált, de semmi új nem jutott 
eszébe  vagy attól félt, hogy a tábornok nem is akart konkrét segítséget nyújtani, csupán jelente-
ni akarta felfelé, hogy tárgyalt a vallási vezetőkkel. 

 A csoport legnagyobb meglepetésére, kb. egy-két perc után a tábornok szólalt meg: 
„Uraim nincs maguknak papi ruhájuk?” A felelet erre, szinte egységesen, ez volt: „De van, de 
mi azt csak az istentiszteleti alkalmakon vesszük fel.” A  városparancsnok itt újra egy kérdést 
tett fel: „Van-e annak valamilyen akadálya, hogy a papi ruhájukat, látható módon, a föveggel 
együtt, az utcán is hordják?” Egy pillantást a katolikus kollégára vetettük mi, a nem-katolikusok 
szemeinket aki ezt észre vette és meglátta, hogy erre neki kell felelni, mert ismerte a többiek 
valószínű feleletét és így szólt: „Ennek semmi akadálya nincs”. Erre mindenki bólintott.  

 Ujra a tábornok szólt, de most nem kérdezett, hanem magyarázott. „Lelkész urak! Ná-
lunk, a Szovjetunióban a legnagyobb vallási közösség az Orosz Ortodox Egyház, amelynek sok 
papja van. De azok az utcán szinte sohasem járnak civil ruhában, hanem sajátos papi öltözetben 
és fövegben, amelynek eredete sokszáz, talán ezer évre nyúlik vissza. Igy ismeri őket a nép és a 
katonák is, még ha maguk sohasem tették be lábukat egy ortodox templomba. Sokan tisztelik 
őket, talán mert szüleiktől, nagyszüleiktől ezt tanulták, sőt köszönnek is nekik, ha látják őket az 
utcán. Meg vagyok győződve, hogy ezt itt is megtennék, ha olyan személlyel találkoznak, akiről 
tudják, hogy, ha más nyelven is beszél, de papi ruhája van és egy vallási közösség vezetője. 
Tisztelni fogják, azaz nem viszik el „kis munkára”, nem akadályozzák meg másképpen sem 
papi szolgálatának a végzésében. Kérem, holnaptól kezdve ne menjen senki, se idős, se fiatal 
papi ember lelkészi öltözet és fejfedő nélkül az utcára. Azt remélem, hogy tanácsomnak sikere 
lesz.” Tovább nem is beszélgettünk, megköszönte jövetelünket, kezet nyújtott, majd eltávozott a 
szobából. A jelenlevő tolmácsok és adjutánsok egy pillanatra szintén elhagyták a termet, hogy 
megkeressék a soffőröket, akik a csoport tagjait ide hozták, így beszélgetésre csak pillanatok 
álltak rendelkezésre. A csoport egyik tagja azt kérdezte: „Nem csapda ez, hogy a vallási közös-
ségeket még jobban megfosszák lelki vezetőitől?” Erre Kemény Lajos azt felelte: „Ez is meg-
történhet. De én ma délután a tanácsot kipróbálom. Ha „csapda” lenne, erről küldönc révén 
három jelenlevő kollégámat azonnal értesítem. Ők értesitsék, ahogy tudják, a rájukbízottakat. 
Ha viszont igaz lenne, akkor értesítem a fővárosi evangélikus gyülekezetek vezető lelkészeit, 
hogy holnaptól kezdve vegyék fel a Lutherkabátot utcai ruhaként, tegyék fel a barettet a fejükre 
és e „felszerelés” nélkül sohase menjenek az utcára. Ezt közöljék a közelükben levő katolikus, 
református, szabadegyházi és izraelita gyülekezetek vezetőivel. Ha azok a kérdésben felvilágo-
sitásért fordulnak evangélikus kollégáikhoz, adják meg nekik a rend megértéséhez szükséges 
felvilágosítást.” Ekkor visszajöttek a tábornok segédei és kivezettek mindenkit a gépkocsikhoz, 
amelyek kit-kit hazaszállítottak.  

 „Miután feleségemnek – folytatta beszámolóját Kemény Lajos – röviden elmondtam, 
hogy mi történt a városparancsnok irodájában, felvettem Lutherkabátomat, a lelkészi fövegemet, 
majd elindultam a Fasor kezdeténél fekvő Lövölde-tér felé, ahol a szovjet hadsereg sorompót 
állított fel és lezárva tartott addig, amig az ott áthaladó civilek magukat részben igazolványokkal 
igazolták, részben a tolmács jelenlétében feltett kérdésekre válaszoltak. Ha mindez kielégítette 
őket, felhúzták a sorompót és az illetőt átengedték. Ha nem, bekísérték valamelyik közeli szov-
jet parancsnokságra. Hogy ott mi történt velük, azt senki sem tudta akkor.” 

Amikor az esperes urat a papi öltözékben az őrök meglátták, még meg sem érkezett a 
sorompóhoz, az már felvonva várta áthaladását, miközben a katonák tisztelegtek. Egy kis séta 
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után megint arra került Kemény Lajos és – bár azóta az őrség kicserélődött – ugyanilyen módon 
juthatott vissza a Fasorba. Mint mondta, másnap és harmadnap naponta többször megtette 
ugyanezt a sétát, az élménye mindig azonos volt. Sőt, egyik napon, valahonnan egy fiatal kollé-
ga is felkereste őt civilben, azt is megkérte, hogy vegye fel a Gödöllőre elvitt segédlelkész 
Lutherkabátját és tegye meg ezt a sétát a Lövölde-téri sorompóhoz. Tapasztalata azonos volt. 

Befejezésül ezt mondta Anyámnak: „Ezért nyugodt lélekkel megkérem Asszonyomat, 
hogy mondja el mindezt fiának és kérem, hogy holnap reggel 9-re jőjjön be a lelkészi hivatalba, 
amely most már az ő irodája is lesz, mert holnappal áthelyeztem segédlelkészként a 11. Hely-
őrségi Kórház állományából a Pesti Evangélikus Egyházközség Fasori Lelkészi Hivatalába. 
Ezzel elbúcsuzott Anyámtól, aki szerencsésen hazatért és mindent elmondott. Jómagam pedig a 
tájékoztatás szerint cselekedtem: reggel, mint ismét a Magyarországi Evangélikus Egyház lelké-
szi állományába tartozó lelkipásztor, megkezdtem a Damjanich utca 28/b számú ház magas 
földszintjén levő evangélikus lelkészi hivatalban a rám váró munkát. Ez azt is jelentette, hogy 
nagy kő esett le a szívemről és lelkiismeretem megnyugodott. Mindez egy hétköznapon, 1945. 
februárjának a második felében történt. 

Az esperes úr szeretettel fogadott és egy örömhírt közölt. Elmondta, hogy mióta Anyám 
elment, „betöltődött” a második segédlelkészi állás. Megjelent nála Gömöry József segédlel-
kész, akit bár, amikor én első teológiai évemet befejeztem, mint végzett teológust lelkésszé 
avattak, de nem vállalt gyülekezeti munkát, hanem püspöki engedéllyel, a budapesti egyetemen 
bölcsészeti tanulmányok végzésébe kezdett. A nagyapja az Eperjesi Evangélikus Kollégium 
utolsó igazatója volt, majd Trianon következtében el kellett hagynia Csehszolvákiát és család-
jával áttelepült Magyarországra. Fia a magyar honvédségnél magas rangot ért el, de még a II. 
világháború kitörése előtt meghalt. Özvegye, emlékezetem szerint egy leányával és József 
fiával, egy Damjanich utcai házban lakott, csak pár száz méterre a lelkészi hivataltól. Mivel az 
egyetemet is bezárták, az utóbbinak nem volt elfoglaltsága. Valahogyan eljutott hozzá is a hír, 
hogy Kemény esperes úr segítséget keres és, hogy újabban a lelkészek Lutherkabátban, félelem 
nélkül közlekedhetnek az utcán, felkereste az esperest, aki őt is felfogadta. 

E változásnak Kemény Lajos különösen azért örült, mert, amint azt kihirdették, a követ-
kező hétfőn megkezdődik a házak udvarán, a parkokban és más helyeken eltemetett elesett ka-
tonák és ideiglenesen eltemetett egyéb elhaltak exhumálása és a Kerepesi úti temető mögött, a 
kertészet és a vasuti sínek közti szabad területen e célra megnyitott parcellában való újrateme-
tése. E célból megegyezett a Deák-téri és egy másik gyülekezet (talán az Angyalföldi) lelkészé-
vel, hogy reggel 9-től délután 4-ig mindig tartózkodik legalább egy evangélikus lelkész ebben 
az új parcellában, hogy segítségére legyen az esetleg hozzátartozó személy holttestének az 
identifikációjában és a temetési  szertartás végzésében. Két nap esett a Fasorra, így egy-egy nap 
temetői szolgálatát most nem neki kell végeznie, hanem új segédlelkészeit bízhatja meg ezzel. A 
magam nevében ezt el is vállaltam, bár tudtam, nem lesz ez könnyű szolgálat. De napokkal 
később így nyilatkozott Gömöry József is, bár neki egy láboperációjának a következménye 
miatt ez nem ment olyan könnyen, mint nekem. Az újra való eltemetés nem volt épületes lát-
vány. A kb. egy vagy két hónapja elesetteket, vagy másképpen elhalálozottakat nem koporsókba 
téve vagy zsákba varrva szállították ki az említett temetőrészbe, hanem lovak által húzott tár-
szekerekre rakva kerültek a holttestek nyugvóhelyükre. Már előző nap megásott, több, kb.100 
méter hosszú, úgy 2,50-től 3 méter széles és ugyanolyan mély árkok vártak reggelenként az 
eltemetendőkre, ahova ezeket a szerencsétlen exhumáltakat egymás mellé befektették. Ha érke-
zett ki velük a temetőbe hozzátartozó, akkor azok hívhattak papot, aki egy rövid szertartást 
végezhetett elhúnyt hozzátartozójuk fejénél megállva, majd a holttestre lapátoltak annyi földet, 
hogy az teljesen befedje a testet. Amikor azután az egész árok megtelt, akkor még több földet 
hoztak oda talicskával, úgyhogy annak a szintje egy kevéssé magasabb lett, mint azelőtt volt, de 
később lesüllyedt. Csak egy földbe bevert pózna mutatta meg, hogy hol kezdődőtt és végződött 
egy ilyen temetkezési árok. Akiket én temettem, azoknak neveit és hozzátartozóik adatait fel-
jegyeztem, gondolom, hogy a reformátusok is így cselekedtek, a katolikus papok pedig azt 
mondták az érdeklődőknek, hogy ők mindenkit „beszenteltek”, ami azt jelentette, hogy 
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„szenteltvízzel” végig locsolták az összes árokba temetett halottat. Ha felkérés alapján egy-egy 
család kérésére egy rövid szertartást végezhettünk, nem felejtkeztünk el hangosan elmondott 
imáinkban mindig megemlékezni azokról, akik nem tudtak elhúnyt hozzátartozóik temetésén 
résztvenni és kértük az Úristent, hogy őket is vígasztalja és adjon nekik hitet ahhoz, hogy elfo-
gadják az Isten kegyelmes voltáról szóló üzenetet. Itt jegyzem meg, hogy április közepéig a 
kinti hőmérséklet mindig 0 fok körül mozgott, ami azt jelentette, hogy mi, akik mint lelkészek, 
hetente legalább kétszer hat órát töltöttünk a leírt körülmények között a temetőben, nem érez-
tünk kellemetlen szagokat. Még azt is megemlíthetem, hogy sem ebben az időben, amikor az 
egyik főszolgálatom egy ilyen temetési munka volt, sem azóta, nem tértek vissza álmaimban az 
akkor látott képek. Egyébként a földmunkát és a szállítási munkát, valamint a holttestekkel való 
mindennemű érintkezést a közeli toloncházból származó, fegyőrök által kísért munkacsoportok 
végezték. Általában minden simán ment 1945. május közepéig, amikor lassanként engedélyez-
tek egyéni temetéseket a temető egyéb részeiben, vagy  korábban elhúnyt hozzátartozók sírjának 
a felbontását és az idén elhúnytak „rátemetését”, ami azonban már inkább koporsóban, vagy 
házilag összeállított ládák felhasználása révén történt. 

 Hogy milyen viszonyok voltak még május közepén is, arról szeretnék egy történetet el-
mondani, ami ugyan nem velem történt, de könnyen megtörténhetett volna velem is. 

 Már hosszabbak voltak a délutánok, igy senki sem sietett az 5-kor kezdődő kijáró-
tilalom miatt haza, a toloncházi munkások kezdték lerakni ásóikat, lapátjaikat a romos kertészet 
erre a célra kijelölt helyén és mosakodtak, de még két elhúnytnál kellett volna rövid szertartást 
végeznünk, akiknek hozzátartozói felkértek erre. Az egyik család engem, a másik a még ottma-
radt katolikus papot. Egy sírásó is ottmaradt, hogy földet hintsen az elhúnytakra. Megkérdezte, 
hogy nem tudnánk-e együtt elvégezni a szertartást, mert akkor hamarabb végzünk. Azt feleltem, 
hogy ez nem lenne épületes, mert a két elhúnyt egymás mellett fekszik, és ha ketten egyszerre 
beszélünk, senki sem érti, hogy mit mondunk. Mivel úgy láttam, hogy a katolikus kolléga idő-
sebb, mint én, azt ajánlottam, hogy ő kezdje el a szertartást és én, valamint akik engem felkér-
tek, megvárják, míg munkáját befejezi. Ezt mindenki elfogadta. 

 Amíg a katolikus kolléga végezte funkcióját, figyelmes lettem, hogy két orosz katona is 
odaállt a gyászolók közé. Ilyesmi máskor is előfordult és arra gondoltunk, hogy így gondolnak 
valamelyik elhúnyt hozzátartozójukra vagy barátjukra és imádkoznak. De ezek nem tették ezt a 
benyomást és hamarabb el is tűntek. Ezalatt a kolléga befejezte a szertartást, levette fehér kar-
ingét, karjára tette, egy aktatáskába elhelyezte könyveit, elbúcsuzott tőlem, és elindult a kerté-
szet felé. Én hamar megkezdtem az evangélikus temetési szertartást és azt elvégezve, valamint 
Lutherkabátban maradva, hallgatóimmal együtt elindultam a kertészet felé. Egyszercsak nagy 
kiabálás hallatszott a kertészet romban levő épületei felől és egy lövés is eldördült, majd ujabb 
lövések. Mondtam a velem jövőknek, hogy gyorsan feküdejenek le a földre egy fa mögé, mert 
ilyesmi itt még sohasem történt. Ezt ők is, én is megtettem. Sok ember sietett oda és kiabálások 
is elhangzottak. Végül a dolgok elcsendesedtek és mi minél hamarabb el akartuk hagyni a teme-
tőt. Közben megláttuk a katolikus papot a földön. Vér ömlött ki orrából és szájából. Görcsösen 
fogta a teljesen bepiszkolódott karingét. Nem messze tőle feküdt a földön az egyik orosz katona. 
Neki a lábából csurgott a vér. Egy csomó ember vette körül ezt a jelenetet és egy pár fegyőr. A 
többi a munkásokat őrizte. Az egész tömegből kiemelkedett Dr. Keken András alakja. Amikor 
meglátott, üdvözölt és megkérdezte tőlem: „Láttál valamit?” Mondtam, hogy nem. Erre azt 
mondta, hogy azt ajánlja, hogy én és hallgatóim gyorsan tűnjünk el a temetőből, mert tanúkat 
keresnek, hogy megállapítsák: miért lőtt egy magyar fegyőr egy orosz katonára? 

 Igy akkor nem hallottam meg, hogy mi történt katolikus kollégámmal, de pár hónappal 
később Dr. Kekentől megtudtam, hogy ez velem is megtörténhetett volna, ha nem lettem volna 
udvarias és nem engedtem volna át az elsőbbséget a katolikus kollégának. Ugyanis szegény lel-
késztársam, miután levette magáról a karinget és azt balkarjára akasztotta, hogy a jobbkezével a  
táskáját cipelhesse, amelyben könyvei voltak, észrevette, hogy a karingét valaki hátulról húzza. 
Meglátta, hogy az egy orosz katona volt. Rászólt, hogy engedje el. Az azt felelte, hogy az neki 
kell. A pap válasza az volt, hogy azt nem adhatja oda senkinek. Az orosz ekkor dühös lett és 
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szájára vágott, de az orrát találta el. A pap arca ekkor vérbe borult és segítségért kiáltott. A 
kertészet egy másik részében éppen akkor rakták le a munkások szerszámaikat és kezüket mos-
ták és körülöttük álltak a fegyőrök. Mindjárt odasiettek, ahonnan a kiáltás jött és más emberek 
is, akik éppen a temető közeli részében tartózkodtak. Erre az orosz pánikba esett és puskájával 
felfelé lőtt, hogy elriassza a magyarokat. De ez ellentétes eredményhez vezetett. Az odasereg-
lettek, látva a földre esett és vérző papot, azt gondolták, hogy az orosz lelőtte azt és, minthogy 
még mindig kezében volt puskája, az egyik fegyőr azt gondolva, hogy a többi magyarra is lőni 
készül, az orosz lábába lőtt, hogy harcképtelenné tegye. Ezzel nagy hibát követett el, mert 
magyarnak oroszra lőni nem volt szabad, csak önvédelem szempontjából és minden esetet azon-
nal jelenteni kellett. Ehhez pedig szemtanúk kellettek. Ezért kérdezte Dr. Keken akkor tőlem, 
hogy láttunk-e valamit és én nyugodt lélekkel mondhattam, hogy semmit, mert a fák vastag 
törzse mögött hasaltunk és csak lövések hangja jutott el hozzánk. Erre ő azt tanácsolta, hogy 
amilyen gyorsan csak lehet, hagyjuk el a temetőt, mert tanúkat keresnek, hogy megmentsék a 
szerencsétlen fegyőrt. Amint hallottam, ez sok nehézség leküzdése után sikerült is. A lábseb 
nem ért csontot és az orosz – aránylag hamar – rendbe jött. 

 Megkérdeztem Dr. Kekent, hogy miért kellett az orosz katonának a karing? Azt felelte, 
hogy minden megszálló katona nagy kincsei közé tartozik a civil ruha, amely nem árulja el, 
hogy ő tulajdonképpen kicsoda. De ennél mégnagyobb kincs Magyarországon a papi ruha, mert 
azzal mindenhova szabad bejárása van még egy orosz katonának is és onnan (például üzletek-
ből) fizetés nélkül bármit elvihet, ha már egyszer bekerült, mert ruhája miatt nem csukták be az 
orra előtt azonnal az ajtót.  

 A temetői szolgálatok mellett, persze, az istentiszteleti szolgálatok és az azokra való ké-
szülés vette el sok időnket. Mivel szép templomunk tető- és egyéb rongálások miatt használha-
tatlan volt, az istentiszteleteket vasárnaponként a Damjanich utcai tanácsteremben tartottuk reg-
gel 8-kor, 9-kor, 10-kor és 11-kor, valamint délutánonként 2-kor, 3-kor és 4-kor. Hétközna-
ponként szerdán és szombaton voltak még délutánonként istentiszteletek ugyanott. Azért kellett 
ennyi istentiszteletet tartani, mert a teremben egyszerre 80 személynél több nem fért el. Igy 
kértük híveinket, hogy ne mindenki 9-kor vagy 11-kor igyekezzen eljönni, hanem a közben tar-
tottakról sem felejtkezzen meg, sem pedig a délutáni alkalmakról. Ezt meg is értették és igye-
keztek az új helyzethez alkalmazkodni. Számunkra, lelkészek számára ez azt jelentette, hogy 
vasárnaponként két istentiszteletet tartott mindegyikünk. 

 Többen kérdezték tőlünk, hogy mikor mehetünk vissza újra a templomba és azt feleltük, 
hogy ha lesz anyagi lehetőségünk a legszükégesebb javítások és helyreállítások végrehajtására. 
Addig viszont igyekezzék mindenki saját, esetleg megsérült lakását maga és szerettei számára 
valahogy rendbehozni, vagy ilyen munkában másoknak segíteni. Majd ezen feladatok befejezé-
se után fogunk a templom rendbehozatalára gondolni. Ezzel mindenki, úgy nagyjából, egyet-
értett. 

 De volt a presbitériumban egy személy, aki nem. Ez Ágoston Sándor építészmérnök 
volt. Nem azért ellenezte ezt a sorrendet, mert szakmailag látott egy másik megoldást, hanem 
mert bibliai szempontból tartotta ezt helytelennek. Tudta, hogy az Ótestámentomban volt lega-
lább egy eset, ami hasonló volt a mienkhez és ekkor is e sorrend került az előtérbe és nem a 
templom újjáépítése. De Isten küldött egy Aggeus nevű prófétát, aki emiatt megfeddte a népet. 
Nekünk nem szabad ugyanazt a hibát elkövetnünk.  

 Itt meg kell jegyeznem, hogy Sándor nagyon jól ismerte a bibliát és ezért, még a háború 
kitörése előtt, bekapcsolódott a falusi ifjúsági munkába, ahol nagyhatású bibliaórákat tartott. 
Bibliamagyarázatai általában jók voltak, bár néha túlságosan nagy hangsúlyt tett a „tudás jelen-
tőségére” és ezért előadásai egy kicsit a harmadik században feltűnt „agnosztikus keresztyén-
ség” módszerére emlékeztettek. 

 Kemény esperes úr elismerte, hogy sok tekintetben igaza van, de hozzáfűzte, hogy idáig 
nem látott olyan, Isten által megmutatott útat, amelyen elindulhattunk volna a templom rendbe-
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hozásának a célja felé. Ezt viszont Ágoston Sándor is elismerte. De hamar megváltozott a 
helyzet. 

 Egy hétköznap délelőttjén betoppant Scholz László zuglói lelkészünk, akinek körzete 
északkeleti irányban szomszédunk volt. Nekik még nem volt templomuk, de gyűjtést indítottak 
a  megépítésére, beszerezték a munkához való anyag egy részét, de a háború miatt nem kaptak 
építési engedélyt. Igy az istentiszteleteket továbbra is a Bosnyák-tér szomszédságában felépült 
szeretetotthon nagytermében tartották és a templomépítés számára megvásárolt építőanyagot 
ennek a meglevő épületnek a kertjében tárolták. 

 Most a lelkész azért jött, hogy jelentse: ismeretlen személyek egy helyen ledöntötték a 
kerítést és kezdik hordani a kertből az építési anyagot. Próbálták az őriztetést megszervezni, de 
ez lehetetlen, mert az anyag elhordása főleg éjjel történik és ilyesmire senki sem vállalkozik. A 
kerítés megjavítása sem segítene, mert ha a most lebontott részt megjavítják, egy másik helyen 
kezdenék meg ismeretlen személyek a lebontást, hogy az építőanyaghoz hozzáférjenek. „Igy 
azért jöttem, hátha van esperes úrnak valamilyen gondolata, hogy helyzetünkben mit tudnánk 
csinálni.” 

 Szegény Kemény Lajos sok egyéb gondja mellett ilyen kérésre nem számított. „Nekünk 
is hasonló problémáink vannak. Templomunkat több találat érte, ablakai nincsenek, tetejét a lég-
nyomás szinte lesöpörte, ha nem torlaszoltuk volna el ajtaját téglákkal és nem szögeztünk volna 
arra keresztdeszkákat, az erre lakó emberek már régen kirámolták volna a templompadokat 
tűzifának, de lehet, hogy ilyesmi hamarosan bekövetkezik. Sajnálom, de nem vagyunk abban a 
helyzetben, hogy másokon segitsünk.” 

 Ekkor Scholz lelkésznek volt egy gondolata. „Mi lenne, ha a még megmaradt építő-
anyagot ideszállítanánk, elhelyezzük templomotokban és mindent pontosan feljegyeznénk és Ti 
azt, ami ide jött, ha jobb idők következnek, megvásároljátok és visszaadjátok nekünk. Ez talán 
elegendő lesz szép templomotok egy részének a helyreállítására.” Hirtelen egy gondolata támadt 
az esperesnek: „Nézzetek ki az ablakon – mondta – a németek, amikor kiürítették városrészün-
ket, itt hagytak az udvarunkon egy szekeret, amelyhez a lovat vagy még ők, vagy később a la-
kosság elfogyasztotta.  Az „országos jármű”, amint láthatjátok, jó állapotban van. Igaz, lovunk 
nincs, de vagyunk hárman lelkészek, egy pár, a házban lakó evangélikus tanárt is fel lehetne 
ilyen szolgálatra kérni, no meg Csengődi bácsit, az egyházfit. A kérdés az, hogy a fáradság 
megéri-e a hasznot, amit ez az építőanyag jelenthet nekünk. De van egy gondolatom. A presbi-
tériumunknak tagja a mindannyiunk által ismert Ágoston Sándor épitészmérnök. Üzenek neki, 
hogy jöjjön ide az irodába, mert fontos ügyben szeretnénk a tanácsát meghallgatni.” Ágoston 
szerencsére nem lakott messze az irodától és hamar megérkezett. Sejtette, hogy miről van szó és 
mindjárt ráállt, hogy hazakíséri Scholz Lászlót és megtekinti a rendelkezésre álló zuglói épitő-
anyagot. Hogy az első fordulóban a mi templomunk helyreállításához mire lenne szükség, azt  
már régebben tanulmányozta a helyszínen és arra jól emlékezett. Egyébként az odavezető gya-
logút a Fasorból kb. egy órát vett igénybe. Késő délután érkezett vissza és csak egy kis üzenetet 
hagyott hátra: „Megéri! A  „pótlovak” álljanak holnap reggel 8-kor készen, akkor indulunk.” 

 A következő három nap során úgy 12-szer tettük meg ezt az útat, ebből legalább hatszor 
megrakodva. Azalatt Ágoston Sándor rajzolt, dolgozott és – főleg – ismerős építőmesterekkkel 
tárgyalt. Azon volt, hogy vasárnap ki lehessen hirdetni, hogy megkezdődik hamarosan a helyre-
állítási munka. Ehhez sem lehetett könnyen az esperes hozzájárulását megnyerni, mert aggodal-
mai voltak. Ugyanis az Ágoston Sándor által szerzett építőmester nem pénzt kért munkájáért, 
hanem 100 kiló lisztet és 30 liter étolajat. Kemény Lajos szerint egy két és fél hónapig 
ostromlott fővárosban az embereknek nincsenek tartalékai, vásárolni meg ilyesmit még már-
ciusban nem lehetett. Igy abban egyezett meg Sándorral, hogy jövő héten „próbát” csinálunk 
csupán. Az istentisztelet után elhelyezünk a kijárathoz közel két ruháskosarat. Abba mindenki 
tegyen bele annyit a nála otthon található lisztből, amit nélkülözni tud és a másikban ugyan-
olyan mérték szerint, mint ahogy azt előbb meghatároztuk, hozzon egy kis üvegben olajat. 
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 A kihirdetést követő vasárnap a szükséges mennyiség fele összejött, és egy héttel ké-
sőbb a másik fele. De akkor már a mesteremberünk dolgozott az épitészmérnök irányitásával és 
önkéntes segítők, köztük a segédlelkészek, segítségével. Először a tetőzet helyreállításával fog-
lalkoztunk.  Cserepünk volt elég, de faléceink közül kevés maradt sértetlen. Igy Ágoston Sándor 
bátyánk működésbe lépett és megszerezte, ami nekünk hiányzott. Ezt abból fizette, amiből 
többet kaptunk, mint szükségünk lett volna. Igy hóolvadás vagy eső nem ártott a festett bolt-
íveknek.  

 A második héten sor került a teljesen tönkrement színes ablakok nagyrészének a be-
falazására. Az oltár mögött öt, majdnem öt méter magas gótikus ablak volt. Középen Jézus állt, 
kehellyel a kezében, a két szélső ablakban a négy evangélista közül egy-egy. Ezek mind elpusz-
tultak, kivéve az az ablakszem, amelyben Jézus kelyhet tartó keze és a kehely megmaradt. 
Sajnos ezt is be kellett téglával falazni, mint ahogy a két szélső ablak helyét. Itt jegyzem meg, 
hogy a Benczur Gyula által festett szép oltárképet, amely a három bölcs imádását ábrázolja, még 
az első bombázások után levették és egy pincében jól elrejtették, helyét egy nagy lepedőre rá-
varrt kereszt foglalta el. Ezt nem is gondoltuk a mostani javításkor megváltoztatni. Tehát csak 
két gótikus ablak világította meg az oltárteret. 

 Az üveg megszerzése egy kis problémát okozott. Ágoston Sándornak sikerült valami-
lyen ismerősétől két láda ablaküveget szerezni, de azt nem lehetett a meglevő vaskeretekbe 
beépíteni. Igy épitészmérnök barátunk azt ajánlotta, hogy az esperes úr vagy mi, segédlelkészek 
menjünk el egy barátjához, akinek a Király utca elején üvegkereskedése volt, hátha adna ablak-
üveg helyett színes „katedrális üveget”. Mivel főnökünknek sok dolga volt, én mentem el Gö-
möry Józseffel. Ágoston Sándor barátja az ajánlatot rögtön elfogadta, mert neki most ablak-
üvegre és nem „katedrális üvegre” volt szüksége. Az egyik fajta, ami aranyszínű volt, került az 
oltár mögé, a kékes színű a Duna felőli karzat oldalára, ahol három ablak feladata volt a temp-
lomtér megvilágítása, mert a többit mind téglával berakta a mesterember. 

 De nincsen öröm üröm nélkül. Az oltár mögötti, aranyfényű jobboldali ablak minden 
része elkészült, a baloldalin már csak a legutolsó, gótikus formájú ablakszem elhelyezése hiány-
zott. Ez azt jelentette, hogy a pontosan levágott, elég nagy üveglapot fel kellett adni a mester-
nek. Alul asztalfélék voltak egymásra helyezve és mindegyiken egy segitő állt, majd következett 
három állomás a két párhuzamosan felállított létrán. Én voltam az utolsóelőtti „üvegtovábbadó”, 
nekem kellett a mesterembernek átadni az utolsó ablakszemet. Minden jól haladt, szememet a 
mélyen lehajló és az üvegért lenyúló mesteremberre függesztettem és nem néztem, hogy a létra 
végén két nagy vascsavar tartja össze a fokokat. Az egyikhez odakoccantottam az üveglap alsó 
bal szélét és abból a földre esett egy kb. 15x15x20 centiméteres darab. A megmaradt, nagyobb 
részt átvette a felettem dolgozó, várt, hogy most mi lesz, de nagyon szomorú lett. „Kértelek 
benneteket, hogy nagyon vigyázzatok, mert nincs lehetőség az üveg pótlására. Idáig minden jól 
ment, és pont a végén  kell ennek történni.” Ezután lehajolt, öszeszedte a lehullott darab mara-
dékát és lerajzolta azt. Majd kutatni kezdett a megmaradt üvegdarabok dobozában. Valóban, 
csak kis darabok maradtak meg, a fent említett nagyságban nem talált semmit. Ekkor hosszabb, 
de keskenyebb darabokat keresett. Talált ilyeneket, valamint egy kis háromszögűt. Ezeket a 
darabokat gyémántvágóval egyik asszisztense levágta és a három darabot a rajzára tette. Ponto-
san fedte azt, így én vigyázva felvittem a darabokat a fent dolgozó mesterhez, aki nagyon 
ügyesen elhelyezte azokat a hiányzó üvegrész helyére. Olyan jól sikerült ez a művelet, hogy 
alulról alig lehetett a kiegészítést látni. Ez 1945. márciusában történt. Én 19 évvel később 
jutottam el ujra Magyarországra és szilveszterkor, családom tagjaival együtt, részt vettem az esti 
istentiszteleten. Rögtön felfedeztem a lassan két évtizeddel korábbi ügyetlenségem emlékét, de 
ők nem vették észre a kiegészített darabot, csak amikor részletesen elmeséltem nekik annak 
történetét. 

Azóta sokszor voltam a fasori templomban, de már semmi sem emlékeztet e szomorú 
eseményre, mert a templom egyik legutolsó restaurálása alkalmával, régi rajzok alapján, a temp-
lom eredeti színes ablakainak a pontos mása dísziti az épületet. 
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Még egy hetünk volt 1945. márciusában virágvasárnapig, amikor az istentiszteletet 
újból a templomban szerettük volna megtartani. Igy kisebb javitásokra került még sor, majd 
háromnapos nagytakarításra. Ebben az Ifjúsági Kör több tagja és az asszonykörből igen sokan 
vettek részt. 

Úgy beszéltük meg, hogy ezen a napon csak egy istentisztelet lesz. A szokott helyen, a 
Tanácsteremben, vagy a Damjanich utca 28/b ház udvarán gyűlünk először össze, ott énekelünk 
és megköszönjük imádságban a jó Istennek, hogy a nehéz hónapok során ebben a házban min-
dig hallhattuk Isten igéjét, majd mindannyian a Bajza utcán átsétálunk templomunkba, amely 
nyitott kapuval várt minket. A hívek szemeiket törölgették, amikor átlépték annak a küszöbét. 
Pedig sok minden más volt. Igy nem orgonaszó kísérte énekünket, hanem a Tanácsteremből 
áthozott harmónium. De legtöbben érezték: „Az Úr ismét velünk volt!” Mindhárman szolgál-
tunk, az esperes úr prédikált. 

Ugy emlékszem, hogy a nagycsütörtöki istentiszteletet még a Tanácsteremben tartottuk, 
de a nagypéntekit (majd a húsvétit) a zsufolásig megtelt templomban. Mindig hárman szolgál-
tunk, valamint egy közelben lakó nyugdíjas lelkész. Szükség volt szolgálatára, mert a két ünne-
pen az úrvacsorázók száma ezer felett volt. A továbbiakban az istentiszteletek csak a templom-
ban folytak. 

Szeretnék ebből az időszakból még egy eseményre visszaemlékezni, amely ugyan nem 
egyházi, hanem családi esemény volt de valamiképpen mégis hozzátartozott ennek a kornak az 
életéhez. Miután 1945. február közepén mozgási lehetőségem és jövendő szolgálatom kérdései 
megoldódtak, Édesanyám saját édesanyjára és nővérére gondolt, akiket utoljára karácsony előtt 
láttunk. Ők Budakalászon, a Duna másik oldalán laktak, de semmi hírt nem kaptunk felőlük. 

Anyám meghallotta, hogy a szovjet hadsereg egységei valamiképpen rendbehozták a 
déli összekötő vasúti hidat, hogy a tervezett támadások számára csapatokat és felszerelést szál-
líthassanak a Dunántúlra. Ez volt egyébként a felrobbantott Duna-hidak közt a legkevésbé sé-
rült. Persze a szállítmányokat és a katonákat frontra vivő egységeket nem villany- vagy Diesel- 
mozdonyok, hanem gőzmozdonyok vontatták. Valaki azt mondta Anyámnak, hogy ha nincse-
nek szállítmányok, a magyar gőzmozdony néhány személykocsit átvisz egyik oldalról a másik-
ra. Felvetette a kérdést, hogy ő megpróbálna így átjutni Budára és onnan valahogy tovább Buda-
kalászra, talán autóstoppal. Apám ezt nem akarta, de amikor látta, hogy Anyámat ez a helyzet 
nagyon bántja, felajánlotta, hogy megpróbálja Anyánk helyett az utazást megvalósítani. Ő ekkor 
úgy 68 éves volt, Anyám 56. Anyám erről először hallani sem akart, de Apám azzal érvelt, hogy 
bár oroszul nem tud, de beszél németül és a magasabb rangú oroszokkal így tudna beszélni, ha 
szükséges, míg Anyám német tudása gyengébb. Igy beleegyezett, hogy Apám megy. Amit most 
elmondok, azt ő mondotta el másnap, amikor hazaérkezett. 

Először legyalogolt a déli összekötő vasuti híd közelében levő vágóhídig, ahol egy is-
merőse az üzemi vendéglő tulajdonosa volt. Ő volt az, aki karácsony előtt felkeresett minket egy 
kis húscsomaggal és egy üveg borral. Nála érdeklődött, hogy miképpen működik ez a vonat-
szállítás. Az ismerős elmondta, hogy ő még sohasem vette igénybe, de tudja, hogy van, azonban 
nem működik menetrendszerűen, hanem akkor, amikor nem jönnek orosz vonatok. A másik, 
amit tudni kell, hogy néha a gőzmozdony-meghajtású szerelvények onnan csak a budai hídfőig 
mennek és onnan vissza fordulnak, néha azonban a kelenföldi állomásig, vagy – esetleg – a Déli  
Pályaudvarig. Innen vagy van valami összeköttetés a Pálffy térig, ahonnan a Budakalászt is 
érintő, gőzmozdony által vontatott HÉV vasút rendszeresen indul Szentendre felé, ha nincs, egy 
jó, kétórás sétát igényel. Igy Apám – jószerencséjében bízva – útnak indult. Eljutott a Déli 
vasutig, innen gyalogolnia kellett, de sok várakozás nélkül felülhetett a Budakalászt is érintő 
szentendrei helyiérdekű vasutra. Házunk pont a falu Alsó Állomásával szemben a nagy posztó-
gyár szomszédságában állt, nagy kert közepén. De amikor leszállt a vonatról, a kertből csak 
egyes fákat látott, mert a házat egy végtelen nagyságú tó vette körül. Meg sem lehetett közelí-
teni. A vasútállomáson érdeklődött és meghallotta, hogy a vasúti töltés keleti oldalán álló, több 
mint ötven ház lakóit a hatóságok kitelepítették és átszállitották a  hegyoldalon épült régi falu 
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házaiba. Ott helyezték el őket sváb családoknál, ahol – nyilván – most is  tartózkodnak. Valaki 
még azt is tudta, hogy a szemben levő házban lakó két öreg néni valószínűleg Schiessl Jáno-
sékhoz került. Apám hivatalból ismerte Schiessl Konrád vendéglőst, akinek János nyilván 
rokona volt és aki a címét ismerhette. Az kedvesen fogadta, mindjárt elkísérte unokatestvéréhez, 
ahol nagyanyám és nagynéném már kb. két hete laktak. Jó dolguk volt, fűthető, külön szobát 
kaptak, de ahogy oda megérkeztek, izgalmas volt. 

Amint azt már többször említettem, 1944 és 1945 tele szokatlanul hideg volt. Ha a Duna 
nem is fagyott be, de tele volt december végéig úszó jégtáblával. A hidak felrobbantása után a 
roncsok beleestek a folyóba és különösen a város északi részén fekvő három híd, az újpesti 
vasuti híd, az épülő Árpád híd és a Margit híd romjai megakasztották a jégtáblák dél felé való 
úszását. Sőt, a nagy hideg miatt összefagytak és a folyón keresztülhaladó gátat képezve, felduz-
zasztották Pestről északra a Duna vizét. A jobbparton Csillaghegyig és a másik oldalon még 
messzebb, Dunakesziig erős gátak védték a településeket. A további falvak a jobbparton a 
Dunától távolabb épültek és pedig a kis dombokat érintő országút mentén. Ezek előtt haladt el a 
HÉV, legtöbbször egy töltésen Pomáz, majd Szentendre felé. Igy volt ez Budakalász esetében 
is. 

 A két világháború között azonban, a töltés keleti oldalán kisebb villákat vagy családi 
házakat kezdtek építeni, sőt egy posztógyár is felépült ebben a „Vasut-sor”-nak nevezett utcá-
ban. Itt vettek szüleim 1930-ban egy kert közepén álló villát, közvetlenül a posztógyár mellett, 
ahova nagyanyám és két lánya: Ilona és Ida beköltöztek. A mi számunkra két szobát tartottunk 
fenn, ha a hétvégeken vagy a nyári szünidőben ott pihenni akartunk volna. A kert maga zöldsé-
ges és veteményes kertre, virágos kertre, málnával és más bokrokkal benőtt parcellára és gyü-
mölcsfákkal beültetett részekre oszlott és a ház egyik oldalán egy 12 méter hosszú, beüvegezett 
veranda volt. A veranda és a ház többi része alá volt pincézve. Az udvaron levő kerekeskútból a 
konyhába és a fürdőszobába motoros szivattyú szolgáltatta a vizet. 

A  HÉV töltése alatt, házunktól talán 100 méterre, egy a környező hegyekben eredő kis 
patak bújt át, majd a Vasut sor után jobbra fordult, elhaladt a posztógyár mögött és balra fordult, 
hogy belefolyjon a Dunába, ami tőlünk kb. 2 kilométerre volt. Ezen a lapályon nem voltak már 
lakóházak, csak szántóföldek. A kis patakocska, miután átjutott a HÉV töltésen, mindkét olda-
lon két-két méteres töltés között csörgedezett egészen a Dunáig és megvédte azt a kb. félszáz 
házat és a gyárat az esetleges áradástól. Az elmúlt 15 év során, amióta a mi tulajdonunkban volt 
a ház, ilyesmi nem is fordult elő. De 1945. januárjában, amikor a Duna vizét a jég eltorlaszolta, 
az kilépett a medréből, elöntötte a 2 kilométer széles és talán 10 kilométeres szántóföldekből 
álló részt és elsöpörve a kis patak két oldalán emelt két méter magas védőtöltést, betört a lakó-
házakba. A magas vasúti töltés azután nem engedte a víz további terjedését. Mindez olyan gyor-
san történt, hogy nagyanyám és leánya először csak azt vették észre, hogy az ajtók alatt víz 
szivárog be a szobába, amelyet fűtöttek. Mikor fel akarták azt törölni, már nem szivárgott, 
hanem sugárban tört be a házba. Kinéztek az ablakon és látták, hogy a házuk már nem kert, 
hanem tó közepén áll, ahogy a többi házak is. Felmentek a padlásra, kinyitották az egyik padlás-
ablakot és látták, hogy a szomszédok legtöbbje szintén a háztetőn van, segítségért kiabálnak és 
fehér lepedőket lengetnek. Mindezt persze a kb. 50-60 méterre a töltés másik oldalán levő 
állomásépületből nem lehetett észrevenni. Hamarosan mentőcsoportok alakultak a falusiakból és 
megpróbálták a lakókat megmenteni. A probléma az volt, hogy a faluban egyetlen csónak sem 
volt, hiszen messze voltak a Dunától. Igy teknőkbe ülve, deszkával evezve közelítették meg a 
háztetőket és a lakosokat egymás után átvitték az állomásépületbe, ahol a váróteremben helyez-
ték el őket. Igy jutott el nagyanyám és keresztanyám is, minden csomag nélkül erre a helyre, 
ahol már gyülekeztek a falusiak, akik a lapályon épített házak közelében levő házakban laktak,  
hogy akiket ismernek a megmentettek közül, magukkal vigyék ideiglenes szállásokra, vagy, ha 
voltak olyanok, akiket nem ismertek sem ők sem mások, ezeken segítsenek. Igy kerültek nagy-
anyámék Schiessl Jánoshoz, akit keresztanyám valahonnan ismert. Mint említettem, azok 
szeretettel fogadták őket és jól bántak velük. 
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Apám is elmondta, hogy hogyan éltük át ezeket a nehéz időket, hogy én most mit 
csinálok, azután el akart búcsúzni az anyósát és sógornőjét befogadó segítőktől, hogy megpró-
báljon hazautazni, de nem engedték, mondván, hogy már záróra előtt nem érne haza. Van nekik 
még egy felesleges szobájuk, abban ágyat vetnek neki és ott elalhat. De előbb úgyis el kell 
fogyasztani a közben elkészült vacsorát és ők is el akarják mondani, hogy miként gondolják a 
jövendő terveiket megvalósítani. Apám először nem akarta elfogadni az ajánlatot, azután ráállt. 
Finom vacsora várta őket a család körében, majd közölték Apámmal, hogy a két hölgy (nagy-
anyám ekkor 88, keresztanyám 58 éves volt) addig maradhat náluk, amíg otthonuk ismét 
lakhatóvá válik és maguk akarnak hazamenni. Előzőleg, ha a víz visszahúzódik és az utak vala-
mennyire járhatók lesznek, elkísérik keresztanyámat házunkhoz és ott körülnéznek, milyen 
károk keletkeztek a lakásban. Minden vizes ruhaneműt, fehérneműt elhoznak, megszáritják, 
amit lehet, azt kimossák, kivasalják és csak akkor viszik vissza, ha már van száraz hely az el-
tevésre. Apánk mindjárt kijelentette, hogy azt reméli: nem sok idő múlva talán megjavul a 
közlekedés és akkor Anyámmal együtt mindketten kijönnek és segítenek a ház rendbehozá-
sában. Megköszönte mindazt, amit hozzátartozóiért és őérette tettek és másnap reggel vissza-
indult Pestre. Édesanyám mindennek nagyon örült, főleg pedig annak, hogy Apám egészségesen 
tért haza. A megbeszélt tervek megvalósultak, sőt 1945 nyarán sikerült mesterembereket találni, 
akik újra vakolták a házat kívülről és belülről, a szobákat és egyéb helyiségeket kifestették és 
két szobában, ahol tönkrement a padló, a régit újjal pótolták. 

Ez lélekemelő eseménynek hangzik, amit itt leírtam, de a vége nem lett ilyen. Nem telt 
el egy év, hogy Schliessl Jánost és családját és sok budakalászi sváb családot az akkori magyar 
kormány kijelölte, hogy hagyják el az országot, mert ők is oka annak, hogy Magyarország a 
németek oldalán lépett be a világháborúba és ezért itt tovább nem élhetnek. Igy – gyakorlatilag 
mindenüket hátrahagyva – áttelepültek Németországba. A másik indok az volt, hogy a Csalló-
közből a csehszlovák kormány – úgyanilyen rövid úton és hasonló indokolással – magyarokat 
dobott át a határon és azokat valahol el kellett a kormánynak helyezni. Hogy az utóbbit így 
lehetett a legjobban megoldani, abban kételkedtem akkor is és most is. Utóvégre egy 200 év óta 
oda letelepített szorgalmas népcsoport tagjairól volt szó. 

Elmúltak a húsvéti ünnepek. Az istentiszteleteket már mind a templomban tartottuk. A 
háború még nem fejeződött be, de a Dunántúl utolsó magyarországi községe is szovjet megszál-
lás alá került. Egyik reggelen Kemény esperes behívott irodájába, mert – mint mondta – komoly 
dologról szeretne beszélgetni velem. Persze, ilyesmire mindig volt időm. Az esperes úr elmond-
ta, hogy az új kormány rendeletet adott ki, amely szerint április második felében mindenütt el 
kell kezdeni az iskolai oktatást. Ez vonatkozik a fasori Evangélikus Gimnáziumra is. Ekkor 
váratlanul átsuhant egy gondolat az agyamon: nem jelenti ez azt, hogy folytatódik az épület-
javítási munka? Azonban Kemény Lajos így folytatta „Istennek legyen hála, iskolánk épületei jó 
állapotban maradtak, kisebb javításoktól eltekintve, nem kell nagyobb épületmegújítási munkák 
elvégzésére gondolni. A volt diákok szülei közül már sokan érdeklődtek, hogy mikor kezdődik 
meg a tanitás, új tanulók is jelentkeztek és a tanári kar néhány katonai szolgálatra behívott tanár-
tól eltekintve, akiknek pillanatnyi hollétéről nem tudunk, szinte teljesnek mondható. De nincs 
evangélikus vallástanárunk, mert Grünvalszky Károly főállású vallástanár, amikor az 1944 
őszén megnyílt iskolát egy-két hét tanítás után a légitámadások miatt bezárták, családjával le-
utazott Békés megyébe felesége szüleihez, ahonnan még nem tért vissza. Viszont egy evangé-
likus iskola nem képzelhető el evangélikus hitoktatás nélkül. Így téged kérlek meg, hogy ideig-
lenesen vedd át ezt a feladatot a távollevő Grünvalszkytól. Hetenként kétszer kellene órát 
tartanod mind a nyolc gimnáziumi osztályba járó evangélikus tanulóknak. Húzódoztam, arra 
hivatkozva, hogy eddig még mindig elemistáknak tartottam hittanórákat, sohasem középiskolá-
soknak, mire főnököm azt felelte: „Legszívesebben én magam venném át ezt a munkát, de annyi 
a dolgom, hogy ezt nem vállalhatom az én koromban. Te fiatal vagy, meg tudsz birkózni a prob-
lémákkal.” Ezután igent mondtam és megkezdtem a tanítást. A tanári kar, az igazgatóval, Bélay 
Koch Istvánnal kedvesen fogadott, a diákok is. Közöttük voltak, akik kiscserkészeim voltak a 
Deák-téri csapatban. Igy Miklós öcsém is idejárt és a későbbi Országos Felügyelő, Frenkl Ró-
bert egyetemi tanár is tanítványom volt. A nyolcadikosokat nagyon elfoglalta a júliusban 
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sorrakerülő érettségijükre való készülés. Őtőlük kevesebbet vártam, mint régebben vártam vol-
na, mert négy hónap alatt akkora anyagot kellett nekik megtanulni, mint más években nyolc 
hónap alatt. Az alsósok jó kis fiúk voltak, tisztelték bennem a lelkészt és a tanárt, sőt az 
ötödikesekkel vagy a hatodikosokkal sem volt lényeges problémám, bár nekik már szabad volt 
nekem kérdéseket is feltenni. A hetedikesek jelentettek számomra nehézséget, ami esetleg kelle-
metlenséget jelenthetett volna számomra  

Az ő vallásórájuk kétszer egy héten mindig az utolsó óra volt. Amint hallottam, elődöm   
hazamenetelük előtt elimádkozta velük az Úr imáját, a „Mi Atyánk”-ot. Ezt én is javasoltam, el 
is fogadták, de az utolsó kérés az ő verziójukban mindig ez volt: „de szabadíts meg az orosztól”. 
Figyelmeztettem őket, hogy az Újtestámentum írói maguk is tiltják, hogy valaki a szöveghez 
akár egy szót hozzárakjon, vagy elvegyen. De Magyarország jelenlegi helyzetében ez veszedel-
mes is lehet, mert nem csak rámfogják, hogy én tanítottalak arra, hogy így kell imádkoznotok, 
hanem magatokra is, mert ezt önként teszitek, figyelmeztetésem ellenére. De mindez hiábavaló 
volt. A hetedikesek így akartak hitvallást tenni meggyőződésükről és a tanév befejezéséig így 
mondták a „Mi Atyánk”-ot. Hogy később mi történt, nem tudtam meg. 

Amikor június elejéhez értünk, az érettségire készülőknek nem kellett órákra járni, így 
két órával kevesebbet kellett a Fasorban tanítanom. De, hogy ne szomorkodjak, kaptam két álla-
mi iskolát, hogy ott tanítsak hittant a félév végéig. Igaz, az evangélikus tanulók létszáma ezek-
ben alacsony volt. Az egyikben, egy elemiben, unokanővéremnek Irénnek két gyermeke tanult, 
a másikban, egy tanítónőképzőben pedig Vargha Sándor országos főtitkár felesége volt az igaz-
gatónő. Igy ezek a tanulók is kaptak jegyet hittanból, ami ahhoz, hogy a tanév számukra érvé-
nyes legyen, akkor még igen fontos volt. Akkor még nem gondolhattam arra, hogy mind Vargha 
Sándor, mind felesége sírjánál Genfben egyszer én fogom Isten vígasztaló ígéjét hirdetni. 

1945. júniusában még egy fontos esemény történt az evangélikus egyházban. D. Dr. 
Raffay Sándor püspök, aki 1918 óta a Bányai Evangélikus Egyházkerület főpásztora volt, egész-
ségi okokra hivatkozva, lemondott hivataláról. Még vállalta, hogy megválasztott utódjának a 
beiktatását elvégzi, azután visszavonul az egyházi ügyektől. Bár az evangélikus egyházban nem 
a lelkészek választják a püspököt, hanem az egyházközségek közgyűlése, mégis több tanácsko-
zásra volt szükség. Esetleg még választásra sem került volna sor, mert majdnem biztosan Ke-
mény Lajos, a budapesti esperes, kapta volna meg az első helyet. Sok tisztelője volt főnököm-
nek a lelkészek és a laikus vezetők között, különösen a fővárosi egyházközségekben. Némelyek 
életkorát (61 éves volt 1945-ben) kissé magasnak találták. Mások külföldi kapcsolatainak a 
hiányára és mérsékelt nyelvtudására is utaltak, így számitani lehetett, hogy mellette egy nála 
fiatalabb, volt esperes, jelenleg Budapest-Kelenföldi lelkész, Ordass Lajos is szóba kerülhet. A 
jelölőbizottság ezt a két nevet küldte ki a gyülekezeteknek, de hozzátette azt, hogy rajtuk kivűl 
is lehet bármelyik parókus-lelkészre szavazni, ha egy egyházközség egy harmadik, esetleg 
negyedik jelöltre óhajtaná szavazatát leadni. 

 A leadott szavazás eredményét és az egyházközségi közgyülés jegyzőkönyvét zárt bori-
tékban elküldték az esperesi hivatalokba, azok továbbították a püspöki irodába, ahol egy erre 
kijelölt bizottság azokat felbontotta és megállapította, ki lett az új püspök. Az 1945-ös választás 
eredménye az lett, hogy a szavazatok 2/3 részét Ordass Lajos kapta, főleg a vidéki egyház-
községek szavaztak rá, 1/3-át Kemény Lajos, főleg a fővárosi és környéki gyülekezetek voltak, 
amelyek reá szavaztak, egy-két szavazatot kapott még Zászkaliczky Pál fóti esperes és Sréter 
Ferenc budavári lelkész. Én azonban július közepétől augusztus közepéig nem voltam Pesten, 
mert püspököm egyik utolsó intézkedését teljesítve Szegedre utaztam, ahol első fönököm súlyo-
san megbetegedett és semmi szolgálatot nem tudott végezni. Akkori segédlelkészét éppen haza-
küldte, mert nem volt a gyülekezet vele megelégedve. Ezért Benkóczi Dániel esperes arra kérte 
a püspököt, hogy engem küldjön le Szegedre, hogy helyettesítsem, amig fel nem gyógyul, mert 
én ismerem nem csak a gyülekezethez tartozókat, de a megszokott programot is. Ez ellen én 
semmit sem tudtam szólni.  
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Most visszamegyek – egy rövid időre – 1944. október 8-ára, amikor teherkocsikból álló 
„kiürítő vonattal”, az esti órákban elhagytam Szegedet. Még láttam messziről a közúti Tiszahíd 
felrobbantását és csak azt nem tudtam, hogy ezt kik határozták el: a németek, a magyarok vagy 
már a szovjet előörsök, hogy a németek ne lendüljenek Szegedről ellentámadásba. 

Amint azt mostani odaérkezésemkor volt híveim elmondták, a dolgok másképpen ala-
kultak. Az oroszok Makó és Újszeged között beásták magukat és várták a németek ellentáma-
dását. De az nem következett be, mert ők már Kiskunfélegyháza-Kecskemét irányában meg-
kezdték a Duna-Tisza közéből a visszavonulást. A Vörös Hadsereg viszont inkább északra, 
Debrecen irányába igyekezett, hogy ott egyesüljön az Erdélyben a Kárpátokat átlépett csapa-
taival. Úgy látszik, egyiknek sem voltak hírszerzői. Igy Szeged a hét közepéig sehova sem 
tartozott. Mindez jó állapotot jelentett volna, ha nem lépnek fel az események színpadára 
felelőtlen és maguk javát kereső személyek. Ezek a lezárt üzletekbe betörtek, azokat kirabolták, 
vagy azokban tüzet raktak, hogy a zavarosban halászhassanak. Mivel a városban egy szál ren-
dőr, tűzoltó vagy katona nem volt, a városi tanács összejött, tanácskozott és úgy határozott, 
hogy a tanács elnöke és egy tagja, valamint az első világháborút követő fogságában oroszul 
megtanult és már régebben nyugdíjba vonult volt városházi alkalmazott, egy csónakkal menjen 
át az újszegedi oldalra és keresse meg a legközelebbi szovjet parancsnokságot és közölje velük, 
hogy egy száll ellenséges katona, rendőr vagy csendőr nincs Szegeden, a rendőrök is mind el-
mentek, de felelőtlen „banditák” kezdik átvenni a hatalmat. A Szovjetúnió katonái jöjjenek be 
Szegedre és biztositsák a város rendjét.  

Persze e kérés teljesítése nem valósult meg olyan gyorsan, ahogy ezt a Városi Tanács 
szerette volna. De megvalósult és ezért Szegeden nem volt többé üzletfeltörés, fosztogatás, ran-
dalírozás sem a „felelőtlenek” részéről, de még a szovjet katonák részéről sem. Benkóczi espe-
res nyugodtan végezhette munkáját, ami az adott körülmények között végezhető volt, ahogy a 
többi felekezet papjai is. Az iskolákban is megindult a tanítás, bár a gimnáziumokban azt most 
az esperesnek kellett végezni, mert az eddigi hitoktató lelkészt, Szabó Lórándot kinevezték 
„Tankerületi Főigazgató”-nak és ezen állás mellett nem vállalhatott egy másikat. 

 Közben – a tavasz folyamán – megjelent Szegeden egy fiatal evangélikus lelkész és je-
lentkezett az esperesnél, hogy ha lenne részére munka a gyülekezetben, szívesen dolgozna 
Szegeden. Sajnos, a telefonok még nem működtek Pest felé, így az esperes nem tudta Raffay 
Sándor püspök urat megkérdezni, hogy ki ez az ember, akit először Fischer Jánosnak, később 
Dávid Jánosnak hívtak. A soproni Teológián többször megjelent, azután megint hosszabb időre 
eltűnt, így sohasem tudtam megállapítani, hogy melyik évfolyamhoz tartozik és melyik püspök 
és mikor avatta lelkésszé. Eleinte fiatalságával és prédikációival jó benyomást keltett az embe-
rekre, később kijelentései nagyon pontatlanokká, stilus szempontjából elhanyagolt jellegűek, 
sőt, bizonyos szempontól a szekták stilusához kezdtek hasonlóvá válni. Mikor erre főnöke és 
több laikus igehallgató figyelmeztette a kollégát, azt felelte, hogy ebben Jézust követi, aki ál-
talában nem finom „úriembereknek” prédikált, hanem a városi és falusi utcák népének. Talán 
bizonyos „lenézett foglalkozásokat” is megemlített, ami azután azzal járt, hogy amikor megtud-
ták az emberek, hogy nem az esperes prédikál, nem mentek el az istentiszteletre. Az esperes 
nem akart segédlelkészének felmondani, ezért megkérte, hogy hagyja el a gyülekezetet, hátha 
más vidéken talál olyan egyházközséget, ahol ilyen prédikációkat szívesen hallgatnak. Amikor 
megérkeztem, már nem volt Szegeden. Sok-sok évvel később Skóciából vagy Irországból írt 
nekem, ahova egy ösztöndijjal kijutott, majd Amerikába vándorolt ki, ahol egy magyar refor-
mátus gyülekezetben munkálkodott Philadelphiában, ami azután kettészakadt. Hogy él-e vagy 
már nem, erre a kérdésre nem tudnék ma felelni. 

 Máskülönben új dolgokba nem kezdtem bele, csak azt végeztem, amit főnököm megbe-
tegedése előtt végezett. Persze ez jóval kevesebb volt annál, amit hárman és egy diakonissza 
végezett 1943 előtt, mielőtt Szegedre kerültem, de azért több, mint amit 1944 tavasza után, a 
légi bombázások megindulásával végezni tudtunk. A hiányok különösen a szórványban tartott 
istentiszteletek elmaradásában, vagy számuk visszaesésében mutatkozott meg leginkább. Ezek-
nek legfőbb oka a nyilvános közlekedési eszközök nagy részének a leállítása volt. Különös 



 49 

helyzet volt a horgosi evangélikus hívek lelkigondozásának az ügye. Amíg volt Jugoszlávia, ezt 
a mindenkori szabadkai lelkész végezte. Amikor 1941-ben Jugoszlávia összeomlott és Bácska 
megye a maga teljességében Magyarországhoz került, a szabadkai lelkész megkérte a szegedi 
lelkészeket, hogy vegyék át a Horgos faluban élő evangélikusok lelkigondozását, mert ő egye-
dül van és sok szórványban kell magyar istentiszteleteket tartania. Ezt a mindenkori szegedi 
lelkészek szívesen megtették, így én is, attól kezdve, amikor 1943 őszén odakerültem, egészen 
1944 szeptemberéig, amíg ezt a szolgálatot végezni tudtam.  

 Fontos feladatnak láttam, hogy a már kijelölt és utánam következő segédlelkészt, Mar-
schalkó Gyulát bemutassam. Ő ezen a nyáron fejezte be a soproni teológiát és ilyen formában őt 
és társait még Raffay Sándor szentelte lelkésszé. Velem egy idős volt, mert előzőleg a pesti 
egyetemen vegytant tanult. Igen értékes fiatalembernek tartottam és örülök, hogy mint aktiv 
nyugdíjas lelkész, még köztünk van. A szegediek is nagyon megszerették és közülük választotta 
házastársát is. 

 Minden jó, ha vége jó. Benkóczi Dani bátyám egészsége is kezdett visszatérni és pár 
nappal elutazásom után utódom is megérkezett. Ott tartózkodásom egész ideje alatt „sorkosztos” 
voltam, azaz minden nap egy másik család hívott meg ebédre vagy vacsorára. Mivel én Pestről 
az „ostromlott városból” kissé vékony legényke formában érkeztem Szegedre, az ottani evangé-
likus asszonyok minden szeretetüket abban igyekeztek megmutatni, hogy jó ételeket főztek 
tiszteletemre, amiket én lelkesen elfogyasztottam és megköszöntem. 

 Amikor elmúlt a Szegeden töltött időm és hazaérkeztem, Anyám rámnézett és azt 
mondta: „Veled mi van? Szemed fehérje tiszta sárga. Te sárgaságot kaptál. És az fertőző!” 
Azonnal elvitt egy ismerős orvoshoz, aki mindannyiunk megnyugtatására közölte, hogy ez nem 
a fertőzéses sárgaság, hanem egy másik betegség-fajta, amelyet nem kórokozókra lehet vissza-
vezetni, hanem arra, hogy a beteg a máját sok nehéz és zsíros étel fogyasztása révén túlterhelte. 
Egyetlen orvossága van ennek: kerülni az ilyen ételeket és sok főtt zöldséget kell fogyasztani. 
Vajaskenyérről sem lehet szó. Igy estem csöbörből vödörbe. Persze, arra vigyáztam, hogy a jó 
szegedi asszonyok sohase tudhassák meg jóindulatú segíteni akarásuk eredményét. 

 1945 nyarának volt még egy fontos programszáma: a Budapest összes cserkészcsapata 
kb. 500-ra tehető cserkészei számára rendezett, berettyóujfalusi nagytáborozáson való részvétel. 
A 223-as Deák-téri evangélikus cserkészcsapatot is meghívták, amelynek parancsnokhelyettese 
voltam. A parancsnok, Scholtz Ottó tanár akkor még nem jött haza az orosz hadifogságból. Igy 
az én, önként vállalt feladatom lett, hogy a táborozásra jelentkezett 12-14 cserkészünket, köztük 
saját öcsémet is, oda elkísérjem, velük a közös és saját programunkat lebonyolítsam, majd haza-
kísérjem őket szüleikhez. 

 Hogy egy ilyen komoly rendezvény megvalósuljon, ahhoz a Cserészszövetséget újjá 
kellett alakítani, ami 1945 tavaszán megtörtént egy összehívott közgyűlés során, amelyre engem 
is meghívtak. Azt hittem, hogy ez csak formalitás lesz, de nagy ellentétek kerültek napvilágra. 
Mindjárt a második cserkésztörvénynél, amely így hangzott a magyarországi változatban: „A 
cserkész híven teljesíti kötelességeit, amellyel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik”. 
Az egyik cserkésztiszt, aki – emlékezetem szerint – annakidején, amikor én még fiatal cserkész 
voltam, egy szinte kizárólag vallásos zsidókból álló családok gyermekeiből alakult csapathoz 
tartozott, azt javasolta, hogy az Isten szót törölni kell a szövegből. Arra hivatkozott, hogy csak 
így érjük el azt, hogy a szakszervezetek is alapítsanak cserkészcsapatokat. Mások a „hazának” a 
törlését is javasolták, sőt egyeseknek az „embertárs” szó ellen is kifogása volt. Valaki csendben 
megjegyezte, hogy ha felebarátunk irányában sincs kötelességünk, akkor egy Hitler-Jugend 
csapatot is fel lehet venni a „Cserkészfiúk Szövetségé”-be (ez lett a megújhodott szervezet új 
neve). E javaslatok elhangzása után a katolikus iskolacsapatok léptek a porondra és szavazást 
kívántak. A benyomásom az, ha szavaztunk volna, 95 % a régi szöveg megtartására szavazott 
volna. Igy e helyett valaki (úgy emlékszem, egy református lelkész volt) azt javasolta, hogy 
küldjenek ki egy bizottságot, hogy ezt a kérdést a legközelebbi évi közgyűlésig tanulmányozza, 
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majd azon egy kompromisszumos javaslatot terjesszen elő. Addig a régi szöveg marad haszná-
latban. Ezt mindenki elfogadta és így sor került a fővárosi csapatok közös nyári nagytáborára. 

 Volt persze egy, ha nem is titkos, de nem nagy dobra vert okom, hogy erre a berettyó-
újfalusi táborra eljussak, ez pedig egy ígéret teljesítése. Anyánk sokszor emlegette, hogy lassan 
egy éve lesz, hogy Laci öcsém megsebesült az erdélyi fronton és a nagyváradi hadikórházban 
meghalt, amely város egyik temetőjében a kórház református lelkésze eltemette. De nem tudjuk, 
megvan-e még a sírja és meg lehet-e azt látogatni. Én azt igértem, hogy ha lesz alkalmam, hogy 
Nagyváradra eljussak, ennek a kérésnek eleget fogok tenni. Mivel Berettyóújfalu nincs messze 
az ismét Oradeá-nak nevezett régi magyar várostól, elhatározott szándékom volt az, hogy ebbe 
az irányba lépéseket tegyek.  

 Megbarátkoztam egy odavalósi fiatal református lelkésszel, aki beszélt a városban levő 
legmagasabb közigazgatási szakemberrel. Az azt mondta, hogy sajnos, amióta Nagyvárad Ro-
mánia egyik városa lett, a „kishatárforgalmat” még nem szabályozták. Bizonyára erre is sort ke-
rítenek valamikor. Ő, legalább is eddig, semmi utasítást nem kapott. Igaz, felfedezett iróasztala 
fiókjában egy pár 1940 előtti űrlapot, amelyet ilyen engedélyek kiadására akkor felhasználtak, 
de nem hiszi, hogy ezek ma újra érvényesek. De azt sem tudja, hogy kit kellene ilyen ügyben 
megkérdezni.  

 Ekkor én egy merész kérdést tettem fel ennek a máskülönben engem megértő tiszt-
viselőnek: „Ha Doktor úr nem tudja azt, hogy ilyen papír kitöltése most újra lehetséges vagy 
nem, hajlandó lenne-e próbát tenni és az én nevemre egy ilyet kitölteni, hogy ne legyek vala-
milyen papír nélkül, ha a románok tőlem igazolást kérnek, ha pedig visszajövök, a magyarok 
beengedjenek és ne gondolják, hogy illegális határátlépő vagyok, hanem Magyarországon la-
kom. Az oknak beírhatjuk, hogy hozzátartozó temetésére megyek és ilyesmire – felvilágosítá-
saim alapján – a multban mindig adtak „kishatárforgalmi belépőt”. Most nem csak beírjuk ezt az 
okot, hanem a nagyváradi evangélikus lelkésszel kimegyek a temetőbe, ott öcsém sírját megke-
ressük és megkérem, hogy tartson ott egy kis szertartást. Ezután akár vissza is indulhatok a határ 
magyar oldalán fekvő Biharkeresztesre, ahova itteni lelkészbarátom az ottani református lel-
késznek beajánlott, hogy ha későn érek át a határon, nála megszállhassak.  

 A közigazgatási főnők gondolkozott ajánlatomon, majd azt felelte, hogy megteszi, kitöl-
tötte az ívet a nevemre és okként közeli hozzátartozó temetését jegyezte fel a papírra, amelyet 
aláírt és lepecsételt, lelkemre kötötte, hogy vigyázzak, ne szálljak fel orosz vonatra, mert az 
esetleg hadifoglyokat szállít és ha egy megszökik vagy meghal és kidobják a vasúti kocsiból, a 
legközelebbi állomáson fognak egy magyar vagy román polgárt és fogolynak deklarálják, hogy 
meglegyen az eredeti létszám. Igy egy hétköznap elmentem a cserkésztábor főparancsnokához 
és elmondtam neki, hogy kb. három napig nem leszek a táborban és ki ekkor a helyettesem. Azt 
is jelentettem neki, hogy mi „eltűnésem oka”. Ha nem jönnék meg, a biharkeresztesi református 
lelkészhez forduljon tájékoztatásért. 

 Ezután kis tarisznyával felszálltam a biharkeresztesi vonatra, megkerestem a faluban a 
kollégát, aki tudott jövetelemről, vacsorát adott és elhelyezett egy vendégszobában. Reggel 
korán keltem és kimentem az állomásra. Ott megtudtam, hogy személyszállító vonatok még 
nem közlekednek Nagyváradra, a nyugat felől jövő átmenő közlekedés főleg orosz teherkocsik-
ból összeállított vonatokból áll, amely nagyrészt német és magyar hadifoglyok szállításából, né-
melykor feleslegessé vált katonai felszerelés, esetleg jóvátételi árúk keletre való küldéséből áll. 
Figyelmeztetett arra, hogy jöjjek be az állomásépületbe, esetleg menjek fel az emeleten levő 
lakásukba, amikor egy orosz vonat átfut az állomáson, nehogy felkényszerítsenek egy hadi-
fogolyszállító vonatra, hogy a hiányzó hadifoglyot velem pótolják. Ezt éppen meg akartam 
ígérni, amikor az ablakon kitekintve láttam, hogy lassú tempóban egy orosz vonat haladt át 
Biharkeresztes állomásépülete előtt. Szokatlannak tűnt fel, hogy ez az elég hosszú, fedett vasuti 
teherkocsikból álló szerelvény mindkét oldalon levő tolóajtaja tárva-nyitva volt és az ajtóban 
egy rendes, puskával felszerelt szovjet katona ült. Hirtelen átfutott az agyamon, hogy így nem 
szállítanak hadifoglyokat, egyébként sem láttam más embert a kocsikban. Egyszer feltűnt egy 
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szarvasmarha feje az egyik ajtóban. Tehát jóvátételt szállít ez a vonat a Szovjetúnióba. Még 
leellenőriztem, hogy minden kocsi ajtaja nyitva van-e és mindenütt egy állatgondozó katona 
vigyáz-e a zsákmányra. Ez így volt. A szerelvényhez csak nyitott ajtós teherkocsik tartoztak. 

 Igy az állomásfőnök legnagyobb meglepetésére elköszöntem tőle és felkéredzkedtem az 
egyik, az állomás előtt elhaladó kocsira. Az ajtóban ülő és falatozó katona még segített a fel-
jutásban és maga mellett helyet kinált, sőt kenyerét is nyújtotta, hogy törjek le abból egy dara-
bot. Eszembe jutott, hogy a papné reggeli elindulásomkor egy kis csomagot készitett számomra 
és azt zsebre vágtam. Azt most előszedtem és abból én kínáltam meg a katonát. Elfogadta és 
próbáltunk társalogni, azonban ez az én korlátozott szókincsem miatt, amit ugyan kiegészitettem 
békésmegyei tót szavakkal, kissé nehezen ment. Kérdezte, meddig utazom vele, amire elmond-
tam, hogy a most következő határ (gránic) után következő városig, ahol részt veszek testvérem 
temetésén. Lehet, hogy este már vissza tudok utazni Magyarországra. Meg akartam mutatni 
neki, hogy van erre engedélyem és elővettem a papíromat, de intett, hogy ezt tegyem el. Nem-
sokára befutott a vonat Biharpüspökibe, ami vasútelágazás is. Eszembe jutott, hogy 11 hónappal 
korábban pár tiszttársával itt lakott Miklós öcsém egy kis szállodában kb. négy napig, amíg várt 
a keleti frontról kivont kaposvári ezredre. Megírta, hogy szinte naponta beutaztak a közelben 
levő villamosvégállomástól induló városi villamossal a város közepébe, hogy egy kissé emberek 
közé kerüljenek és híreket halljanak, no meg egy pohár sört megigyanak. 

 Hirtelen elhatározással leugrottam a lépésben haladó állatszállító kocsiról, miután elbú-
csuztam a kedves katonától és megkerestem a villamosvégállomást, ahonnan a villamos bevitt a 
város központjába, pontosan a Körösön keresztül a városházához vezető hídnál levő megállóig,  
ahonnan már láttam a gótikus stilusban (és kissé a fasori templomra emlékeztető) evangélikus 
templom tornyát. Itt akkor Túrmezei Sándor volt az esperes lelkész, akinek egy öccse a Dunán-
túlon volt  lelkész, huga pedig középiskolai tanárnő, majd diakonisszatestvér, ismert vallásos 
költemények írója, majd a Fébé diakonisszaegyesület és anyaház főnöknője. (Csak pár éve hívta 
őt az Úr az örökkévalóságban levő szolgálatra. A pestmegyei Csömör temetőjében nyugszik.) 

 Az esperes úr már megismert engem egy régebbi lelkészevangélizáción, de különösen 
nem volt velem kapcsolata, mostani jövetelemről sem tudott és nagyon csodálkozott, hogy fel-
kerestem. Csak, amikor jövetelem okát elmondottam, értette meg annak célját és saját feladatát, 
amely révén segíthet útam céljának az elérésében. Lebeszélt arról, hogy még ma megpróbáljak 
visszatérni Magyarországra. Ezt kivihetetlennek tartotta, és meghívott, hogy töltsem ezt a napot 
és talán a következőt, mint vendég, a paplakon. Ezt megköszöntem, de megemlítettem, hogy 
szeretnék minél hamarabb visszatérni a berettyóújfalusi cserkésztáborba. Ekkor azt javasolta, 
hogy menjünk még ebéd előtt a „Rulikovski temetőbe”, ahova az 1944 őszén elesett magyar, 
német, román és orosz katonákat temették. Az a „Rulikovski” egy, az 1849-es magyar függet-
lenségi harcokban önként jelentkezett lengyel katona volt, aki – majdnem l00 évvel korábban – 
egy csatában az életét vesztette. Ebben a temetőben temették el és attól kezve a sírt a város 
gondozta és Rulikovski emlékét nagy tiszteletben részesítette.  

 Érdeklődtünk a temetőőrnél, aki megmutatta a magyar katonasírokat, amelyek sorában, 
mindjárt az elsők között megtaláltuk öcsém, Pósfay László hadnagy sírját. Minden síron volt 
fakereszt névtáblával és mindegyiknek külön-külön hantja volt. Pontosan feljegyeztem a sír el-
helyezését és öcsém sírjának mindegyik oldalán nyugvó bajtárs nevét. Azután hazamentünk, 
ebédeltünk, egy keveset pihentünk, majd virágot vásároltunk és azzal újra kisétáltunk a 
„Rulikovski” temetőbe. Ott azt elhelyeztük a síron, megkértem Túrmezei esperes urat egy rövid 
áhítat tartására, majd egy előre előkészített bársonyzsákocskában egy marék földet vittem ma-
gammal a sírból és a kereszt hátsó oldaláról két faszilánkot levágtam és azt is magammal vittem 
néhány, a sírról származó megszáradt virággal. Később ezekből Anyám otthon egy berámázott 
sírképet állított össze, mert sajnos, ekkor fényképezőgép nem állott rendelkezésemre. 

 Visszatérve a paplakra, ott este 7-kor nőegyleti bibliaóra volt amit az esperes úr tartott, 
de óra után bemutatott engem és kérte, hogy mondjam el, miért jöttem most Nagyváradra. Ezt 
megtettem és végül egy kéréssel fordultam az egybegyűltekhez. Megkértem azokat, akik 
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elhúnyt szeretteikhez kijárnak néha ebbe a temetőbe, hogy ha öcsém sírja felé mennek, gondol-
janak imájukban egy gyászoló édesanyára és családjának tagjaira és kérjék reájuk Isten vígasz-
talását, valamint helyezzenek a sírra egy szál virágot. Ezt megígérték. 

 Családunk legközelebbi tagja, Miklós öcsém csak 12 év múlva jutott el Nagyváradra, 
azaz 1956 nyarán. Amikor felkereste a temetőt és érdelődött öcsénk sírjának a helye felől, a 
temetőőr azt mondta: „Azt nem nehéz megtalálni. Mindig azon van a legtöbb virág!” A nagyvá-
radi evangélikus asszonyok megtartották ígéretüket. 

 Ezután megvacsoráztunk és keveset beszélgettünk. Túrmezei Sándor esperes úr elmond-
ta, hogy már nem sokáig szolgálhatja a nagyváradi evangélikus gyülekezetet, mert a románok 
megvonták tőle az ottartózkodási engedélyt, ugyanis ő nem a Romániához csatolt területeken 
született, hanem Magyarországon és így Romániában nem lehet lelkész. Minden fellebbezés, 
aláírásgyüjtés hiábavaló volt. Szerencsére – mint mondta – vannak Erdélyben született fiatal 
magyar evangélikus lelkészek, akik az ő szolgálatát tovább tudják folytatni. 

 Úgy határoztunk, hogy másnap reggeli után elmegyünk az illetékes hivatalba és le-
pecsételtetjük a Berettyóújfaluban kapott „kishatárforgalmi engedélyemet”, majd villamossal ki-
utazom Váradpüspökibe és onnan megpróbálok valamilyen módon átjutni a határon túlra, 
Biharkeresztesre, majd onnan vonaton Berettyóújfaluba. A román tisztviselők is újak lehettek és  
– szinte szó nélkül – láttamozták engedélyemet. Igy elindultam Biharpüspöki felé. Ott meghal-
lottam azt, amit sejtettem már korábban: nincs semmiféle nyilvános közúti vagy vasúti forgalom 
Romániából Magyarország felé. Igy nem marad más választás, mint hogy a megteendő kb. 20 
km-t gyalog teszem meg. Ez számításom szerint kb. 5 órás gyaloglást jelent, persze, ha valahol 
feltartóztatnak, többet. 

 Nekiindultam. Az igaz, hogy az országúton nem volt nagy forgalom. Ha orosz járművet 
láttam szemben feltűnni, elbújtam egy közeli kukoricásban és megvártam, amíg eltűnnek. Ebben 
az időben keletről nyugatra szinte sohasem közlekedtek orosz katonai járművek. Igy csak a 
szembejövőkre kellett figyelnem. Az idő lassan haladt, de fogytak a kilométerek is. Egyszer 
csak, Bors község után, feltűnt egy kis, fából készült kalyiba az országút szélén. Két román 
katona ült előtte a padon, ez volt a határ. Megmutattam Nagyváradon láttamozott, de Be-
rettyóújfalun kiállított papírjaimat, a katonák azt a benyomást tették, hogy ilyesmit még soha-
sem láttak, végül visszaadták két nyelven is olvasható engedélyemet és intettek, hogy mehetek. 
Ide már csak 10 percre volt az országút mellett a magyar ellenőrzés, Ártánd község határában. 
Itt könnyebb volt a dolgom, mert az ottlevő katonák magyarok voltak. Mindent meg tudtam 
magyarázni, mindent megértettek és a papírra ráírták, hogy mikor léptem be. A következő 
község Biharkeresztes volt. Itt egyenesen a református paplakra mentem, a kollégám bevallotta, 
hogy nem remélte azt, hogy átjutok, hogy nem lesz semmiféle kellemetlenségem és mindent el 
tudok intézni, sőt még ilyen gyorsan „visszagyalogoltam”. Kaptam vacsorát, majd lepihentem és 
másnap az első Berettyóújfaluba menő vonattal eljutottam a táborozó cserkészek közé. Persze, 
megköszöntem a fiatal református lelkésznek és az illegális engedélyt kiállító tisztviselőnek a 
segítségét. Azok örültek megérkezésemnek, mert féltek, hogy segítségük miatt bajba kerültem 
és nem jót tettek velem, hogy segítettek. 

 A tábor hamarosan végetért, mindenki szerencsésen hazaért, az énrám bizott evangéli-
kus cserkészek is, így mindenki megelégedett volt, de legboldogabbnak Anyánkat mondhattam, 
hogy voltam öcsém sírjánál és útam során semmi bajom nem esett.  

 Mielőtt folytatnám az események kronológiai ismertetését 1945. augusztus végétől 
kezdve, szeretnék egy-két olyan eseményt megemlíteni, amelynek pontos dátumát ma már nehe-
zen tudnám megállapítani, de mégis érdekes dolgokat mondanak el az 1945 év tavaszának és 
nyarának az élményei felől. 

 Az első összefügg egy fiatal szovjet katonatiszttel való kapcsolatommal, aki a házban 
lakó másik család lakásában kapott szállást. Egy nap becsengetett nálunk (akkor már volt villa-
nyunk) és törött németséggel megkérdezte, hogy van-e zongoránk? Nem mondhattam, hogy 
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nincs, mert annakidején, amikor én és Laci öcsém, mint elemisták, kezdtünk egy ismerős 
hölgytől zongoraórákat venni, szüleim vettek egy fekete pianinót egy nehéz helyzetbe került 
családtól és az ott állt az ebédlőnkben, ami ekkor az én szobámként szerepelt, hiszen bevettünk 
lakásunkba egy kibombázott négytagú családot is, így nyolcan laktunk ott. Megkérdeztem, hogy 
miért fontos ez számára. Elmondta, hogy nagyon szeret zongorázni, de már hónapok óta nem 
volt erre sem ideje, sem lehetősége. Ha nem zavarna, akkor meg szeretne kérni, hogy néha-
néha, munka után feljöhetne-e hozzánk és egy félórát nálunk gyakorolhatna-e? 

Nehéz volt nemet mondani. Szüleimmel megbeszéltem a dolgot és közöltem a fiatal 
hadnaggyal, hogy ilyen célból szívesen látjuk. Kinézésre félig orosz és félig valamilyen ázsiai 
népcsoporthoz tartozó lehetett. Egyetlen egy darabot tudott csak játszani, amely azonban nem az 
általunk ismert orosz énekek dallamához volt hasonló. Kissé egyhangú volt. Máskülönben sem-
mit sem kérdezett afelől, hogy mi kik vagyunk, magáról sem mondott semmit, igaz, mi sem 
érdeklődtünk az ő civil foglalkozása iránt. Megismerte Miklós öcsémet, néha hozott neki valami 
kis apró ajándékot, szerette volna hallani, hogy hogy zongorázik, de ő nem akart kötélnek állni, 
mondván, hogy a tanulásban még nem jutott messzire és a háború miatt abba is hagyta azt. Vagy 
két-három hétig szinte naponta érkező vendégünk volt. Egyik látogatása végén bejelentette, 
hogy egyelőre többet nem tud hozzánk jönni. Mindenkitől elbúcsuzott, majd nekem intett, hogy 
menjek vele be az én szobámba, ahol a zongora állt. Becsukta az ajtót és engem székkel kínált 
meg, majd letérdelt előttem. Elmondta, hogy tudja, hogy pap vagyok. Ő azért nem tud a jövőben 
mihozzánk jönni, mert áthelyezték. Bár Magyarországon befejeződött a háború, de Németor-
szágban még nem. Neki holnap indulni kell, hogy Bécset elfoglalja a Szovjet hadsereg. Nem 
kételkedik, mondta, hogy ez meg fog történni. De csak harcok árán. És éppen ezért kétséges, 
hogy ezekből élve fog-e kikerülni. Ezért kért, hogy imádkozzam érte, majd áldjam meg. Ezt 
megtettem. Egy pár egyszerű német szóból összeállított imát mondtam, majd elmondtam, hogy 
az áldást a magyarok nyelvén mondom el. Kezeimet a fejére tettem és elmondtam a páli levelek-
ből ismert áldásszöveget. Erre ő megcsókolta kezemet felállt, megölelt, elbúcsuzott és meg-
nyugodva távozott. 

Elmúlt vagy három hét. Bécset elfoglalták a szovjet erők. Egyik este valaki csengetett. 
Az orosz hadnagy volt. Ragyogott az arca. Elfoglaltuk Bécset, semmi bajom nem esett. Jöttem 
megköszönni a lelkész úrnak, hogy jól imádkozott értem. És az áldását is. Sajnos, így sem tudok 
a jövőben  magukhoz jönni, hogy egy keveset zongorázzam, mert holnap reggel korán indul az 
egységem vagy egy új csatatérre, hiszen a háborúnak még nincs vége, de az is lehet, hogy a 
szülőhazába. Semmit sem akart elfogadni, csak az én zsebembe tömött valamit. Rubelek voltak. 
Szerencsémre észrevettem és visszaadtam neki. Mondtam, hogy ne nekem adja ezt a pénzt, 
hanem ha lát egy szegény, vagy öreg, vagy beteg embert, annak a zsebébe dugja bele. Kivánjuk, 
hogy minél hamarabb jusson vissza szülőföldjére. Elbúcsuzott tőlünk és soha többé nem láttuk. 

Ezekben az időkben sokat gondoltunk a gödöllői fogolytáborban sínylődő kb. 50.000-
nek mondott magyar elfogott katonára, a házakból vagy az utcákról kis munkára elvitt és az 
említett táborba szállított civil foglyokra, azok hozzátartozóira és köztük egyházunk öt lelkészé-
re, valamint a többi felekezet szintén odakerült lelkipásztoraira. Egy szép napon azután egyikük, 
Pásztor Pál segédlelkész, akit a Damjanich utca 28/b házbeli lakásáról hurcoltak el és akinek én 
utódja lettem, megjelent, katonasapkával a fején, lelkészi hivatalunkban. Elmondta, hogy még 
nincs elbocsájtva, de jelentkezni akar, hogy tudassa: él és egészséges. Ugyanígy másik négy lel-
késztársa. Az történt ugyanis, hogy az új magyar kormánynak meg kellett ígérni, hogy megüzeni 
a háborút a hitleri Németországnak és annak a legyőzésében résztvesz. De ennek az ígéretnek a 
megtartásához magyar hadsereg kellett volna, ami azonban nem volt sehol, mert a háború utolsó 
heteiben a magyar honvédséget a németek sehol sem vetették be, annak egységei és egyes tagjai 
azon voltak, hogy Németország nyugati övezeteiben essenek hadifogságba. Ezért – hogy kinek 
az érdeme ez, azt történészek talán ma már pontosan tudják – sikerült a Szovjetunió felelőseit 
rávenni, hogy akiket a gödöllői koncentrációs táborban mint hadifoglyokat kezeltek és eredeti-
leg a Szojetunióba akartak elszállítani, ha aláírnak egy nyilatkozatot, hogy belépnek a felállí-
tandó új magyar hadseregbe, és ezt meg is teszik, azokat kiengedik a táborból. Ezt a  túlnyomó 
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többség, köztük az evangélikus lelkészek mind megtették. Egyenruhájuk még nem volt, a hon-
védsapka Pásztor Pál fején volt ennek egyetlen jele, valamint a zsebükben levő katonakönyv. 
Rögtön beosztották őket valamilyen egységbe, amelyhez ettől fogva tartoztak. Ezek parancsno-
kai magyar tisztek voltak, de be voltak osztva újjáépítési munkára szovjet egységekhez, akik a 
német fegyverletétel után átvették ezt a munkát azokon a területeken, amelyek 1938 és l944 
között újra Magyarországhoz tartoztak. Igy neki is vissza kell térni másnap egységéhez, amely 
jelenleg a Kisalföld északi részén a felrobbantott csallóközi és egyéb hídak kiemelésén és ideig-
lenesen helyreállított hídak megerősítésén dolgozik. Hogy ennek a munkának mikor lesz vége 
és ezután hol fognak dolgozni, azt nem tudja, csak be szeretné jelenteni, hogy elbocsájtása ese-
tén szívesen visszajönne segédlelkészként a Fasori gyülekezet szolgálatába. 

Mivel én voltam ekkor az ő állásában, megnyugtattam, hogy én itteni munkámat mindig 
azzal a tudattal végeztem, hogy ez csak ideiglenes beosztás számomra és, ha ő egészségesen 
visszatér a „fogságból”, én új beosztást kérek egyházi felsőbbségemtől. Ezt a kijelentésemet 
Kemény Lajos esperes is megerősítette, így Pásztor Pál segédlelkész nagyobb békességben tá-
vozhatott, mint amikor megérkezett. Ez számomra persze nem jelentette azt, hogy eddigi mun-
kámat, vagy azt, ami még rám várt, nem olyan lelkesedéssel végeztem volna, mint e találko-
zásig. 

Ennek az időszaknak volt egy, személyemet ugyan nem sok tekintetben érintő, de olyan 
jelentőségű eseménye, amely bizonyos mértékben evangélikus egyházunkat az újságok első ol-
dalán közölt hírek között említette meg. Ez Bajcsy Zsilinszky Endre állami temetése volt. Most 
csak annyit mondok el felőle, hogy híres evangélikus családból származott, édesapja ismert egy-
háztörténész volt. Ő maga 34 éves korában, 1920-ban nemzetgyűlési képviselő lett, majd 1939-
ben belépett a Független Kisgazda Pártba és annak képviselője lett. Elszántan harcolt a német-
barát politika és a háborúba való belépés ellen. 1944. március l9-én a németek letartóztatták, 
majd kiszabadulása után egy magyar ellenállási mozgalom megszervezésébe kapcsolódott be. 
Ennek következtében újból letartóztatták és a Szálasi „nemzetvezetősége” által felállított hadi-
törvényszék halálra itélte. Karácsony napja körül Sopronkőhidán kivégezték és ott temették el. 
Utolsó éjszakáját az evangélikus börtönlelkésszel beszélgetésben és imádkozásban töltötte el. 

Az akkor „ideiglenes kormány”, amelynek tagjai többségükben polgári pártok tagjai 
voltak, fontosnak tartotta, hogy ne maradjon a kőhidai elítélt bűnösök temetőjében, így kopor-
sóját exhumáltatta és felszállította azt Budapestre, ahol a Parlament előtt gyászünnepet rendezett 
emlékére, majd a Keleti Pályaudvar felé induló gyászmenet a Deák-téri evangélikus templom 
előtt megállt, ahol sor került az egyházi szertartásra, amelyet több lelkész közreműködésével, 
Kemény Lajos esperes vezetett. Erről fényképek keletkeztek, amelyen talán l5-20 Luther-kabá-
tos lelkész látható. Egy belőlük az Országos Evangélikus Múzeumban is látható volt mostanáig. 
Amikor a templom előtt a gyászszertartás befejeződött, a koporsót a Keleti Pályaudvarról dísz-
kísérettel Észak-Kelet-Magyarországra szállították, ahol a családi sírboltban helyezték el. 

Amikor visszatértem a berettyóújfalusi cserkésztáborból, megtudtam, hogy a gödöllői 
internáló táborból az újonnan szervezett magyar honvédséghez jelentkezett lelkészek többségét 
leszerelték, köztük az öt evangélikus lelkipásztort is. Igy Pásztor Pál kollégám visszakerült a 
Fasorba, arra a  helyre, ahol eddig szolgáltam. A másik négy közül három szintén visszamehe-
tett régebbi szolgálati helyére, kivéve az ötödik, akinek Güttler Vilmos volt a neve. Ő volt a 
budapesti németajkú evangélikusok egyházközségének a nemrég meghívott, aránylag fiatal 
lelkipásztora, akinek a gyülekezete ugyan nem német állampolgárokból, hanem német anya-
nyelvű magyar állampolgárokból állt. Annak tagjait megijesztették a fővárosban elterjedt rém-
hírek, hogy minden német anyanyelvű magyar állampolgárt ki fognak telepíteni Magyaror-
szágról, hogy helyt adjanak a Felvidékről kitelepítendő magyaroknak. Ezért a Deák-téri német-
nyelvű egyházközség vezetősége elhatározta a gyülekezet feloszlatását és a taglisták megsem-
misítését kérte. Dr. Keken András, a „Pesti Magyar Egyház” igazgatólelkésze, ezt a kívánságot 
megértve, a szándékot kiegészitette azzal, hogy a Németajkú Egyházközség minden tagját auto-
matikusan felveszik a „Pesti Magyar Egyház” rendes tagjai közé, akik abban teljes jogú tagok 
lesznek és semmiféle külön listán nem fognak szerepelni. Ennek a rendnek egyébként 
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történelmi szempontból van hagyománya, mert a Türelmi Rendelet után, amikor a pesti 
evangélikusok felépítették a Deák-téren első templomukat, csak egy lelkészük volt, a felvidéki 
Molnár János, aki németül, tótul (szlovákul) és magyarul is tudott prédikálni és mindhárom 
nyelvi csoportból voltak az egyházközségnek egyenlő jogú tagjai. Ez megnyugtatta a mostani, a 
német nyelvet előnyben részesítő evangélikusokat és szorgalmasan látogatták ezután a magyar-
nyelvű istentiszteleteket. 

 Persze, a volt német egyházi vezetőknek gondot okozott az, hogy mi lesz volt lelké-
szükkel, ha az visszatér Pestre a gödöllői koncentrációs táborból, illetőleg az új magyar honvéd-
ség szolgálatából, ahova jelentkezett. Erre is gondoltak a szükséges átszervezést végrehajtók. A 
„Pesti Magyar Egyház”-at már a 20. század eleje óta „Lelkészi Körök”-re osztották fel, a hívek 
jobb gondozása érdekében. Igy keletkezett először a Deák-téri központi templom és iskola után 
a fasori, majd kőbányai lelkészi kör, később az angyalföldi és zuglói, és szóba került, még a 
háború kitörése előtt, a ferencvárosi és józsefvárosi lelkészi kör megszervezése. A ferencvárosi 
szépen haladt előre, de a józsefvárosi el sem kezdődött. Igy most Güttler Vilmos volt német 
lelkészt e hely számára kívánták fenntartani. Ez jó határozat volt és mellé mindjárt engem gon-
doltak segédlelkésznek beosztani. Mindkét püspök és a budapesti esperes ezzel a döntéssel 
egyetértett. Közben hazatért jövendő főnököm, Güttler Vilmos is és ő is hozzájárult új beosz-
tásomhoz, mind a vele kapcsolatos intézkedésekhez. Ekkor megmagyarosította nevét Gyön-
gyösire, amely magyar édesanyja neve volt. Édesapja az első világháborúban harcoló német 
katona volt aki elvett egy magyar lányt, de Vilmos fiát alig látta, mert hamarosan meghalt. Az 
özvegye, aki katolikus volt, evangélikusnak nevelte a kisfiút, aki, mikor elvégezte a közép-
iskolákat, úgy döntött, hogy tanulmányait a soproni Evangélikus Hittudományi Karon fogja 
folytatni. A fiú anyja, aki sohasem ment újra férjhez, ezt támogatta. Vilmos, miután elvégezte 
tanulmányait Győrben és Sopronban, talán másutt is volt segédlelkész, majd meghallotta, hogy 
a pesti Németnyelvű Evangélikus Egyházközség lelkészének a betegsége miatt a gyülekezet 
segédlelkészt keres, erre jelentkezett. Közben megnősült, de főnöke már nem gyógyult meg, az 
Úr hazahívta és a gyülekezet Güttler Vilmost választotta meg utódjának. Igy egyre növekvő 
családjával együtt elfoglalta a Deák-téri paplak épületében levő tágas szolgálati lakást és meg-
kezdte munkáját. Sajnos, ezt nem sokáig folytathatta, mert – amint azt említettem – 1945 
januárjának a végén elvitték „kis munkára”, majd a gödöllői fogolytáborba került, ahonnan csak 
1945 nyarán került vissza családja körébe. 

 Visszaérkezése után én még szabadságon voltam, de többször talákoztunk és beszél-
gettünk és úgy döntöttünk, hogy a tényleges munkát a Józsefvárosban 1945. október l-én, 
Ordass Lajos püspökké szentelése után kezdjük el. A püspökszentelésre négy nappal korábban, 
a Deák-téri templomban került sor. Ezt Raffay Sándor, nyugdíjba vonult elődje, végezte. Pár 
nappal ezt követően végeztem, ugyanebben a templomban, egy családi szolgálatot is. Itt kötöt-
tek templomi házasságot szüleim 25 évvel korábban. Mi akkor, mint család és rokonok, hálás 
szívvel köszöntük meg Istennek – az elszenvedett veszteségek ellenére – az Ő szeretetét. 

 Ezzel eljutottam mostani írásom harmadik, talán leghosszabb részének a végéhez, 
amely ugyan csak egy év eseményeit foglalja magában, amelyek sok esetben életemnek folyásá-
ról való beszámolóknak látszanak, de végeredményben sokat mondanak a környezetről, amely-
ben ezekben az időkben én, szeretteim, barátaim, ismerőseim és a magyar nép nagyrésze élt, 
valamint sok mindent elmondhattam, ami egyszer talán egyháztörténeti forrásként is felhasz-
nálható lesz. 

 De a legfontosabb mégis az szeretne lenni, ami a címében is kifejezésre jutott: Mit 
jelentett nekem az, hogy bár egy gonosz világban kellett élnem, de Isten megőrző kezében tud-
hattam magamat. 

 Ha Isten megadja, hogy a következő fejezetet megírjam, az elvezet külföldi szolgála-
taimra való felkészülésem első lépéseihez, majd ilyen egyházi munkám elindulásához. 
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IV. Készülés egy váratlanul ért nagy változásra 
                  

A legutolsó beszámoló három aránylag fontos eseménnyel záródott. Az első egyházi 
volt. Dr. Raffay püspök nyugdíjbamenetele előtti napokban lelkésszé avatta barátomat, Leskó 
Bélát és a Bányai Egyházkerületbe tartozó társait a Deák-téri templomban. A másik családi 
hálaadási szolgálat volt, amikor is ugyanabban a templomban, ahol szüleim házasságot kötöttek, 
megköszönték a jó Istennek mindazt, amit negyedévszázad során Tőle áldásként, de megpró-
báltatásként is kaptak. Végül Güttler (Gyöngyösi) Vilmossal és másokkal való megbeszélés után 
úgy döntöttünk, hogy 1945. október 1-e után, az új püspök, Ordass Lajos beiktatása után kez-
dem meg segédlelkészi munkámat a budapesti Józsefvárosi Evangélikus Lelkészi Körben. 

Az itt említett időt megelőző évek előtt, már megindult a régi Pesti Magyar Egyház 
lelkészi körzetekre való átszervezése, így a legrégebbiek, a Deák-téri magyar, német és szlo-
váknyelvű lelkészállásokat fenntartók mellett a csak magyar nyelven szolgáló fasori, kőbányai, 
tisztviselőtelepi, angyalföldi, zuglói, valamint ferencvárosi és egy sor elővárosi templomépí-
téssel összefüggő istentiszteleti hely is megépült és csak egy szűnt meg: a Deák-téri német-
nyelvű lelkészi állás, de ezt a templomot már közel másfél évszázada a magyarok és a németek  
közösen használták és lelkészük, Gyöngyösi Vilmos hajlandó volt 1945-ben magyar szolgála-
tokat is vállalni. Ezért a felelősek azt ajánlották, hogy a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 
alakuljon meg az Üllői út 24 szám alatt, két lelkész szolgálatával, akik közül Gyöngyösi a 
parókus, a másik én voltam. 

Mivel Gyöngyösi bennmaradhatott eddigi lakásában, amelyben családjával élt mint 
pesti német lelkész, én, mint magányos ember, szüleimnél lakhattam, lakásgondjaink nem vol-
tak, de egyéb helyiség-gondjaink igen. 

Az esperesség egy régebbi idő óta használatlan, három részes egyházi épületben levő 
elárvult irodahelyiséget ajánlott fel a Józsefvárosi lelkészi iroda céljaira. Ezt, elhanyagolt volta 
miatt, nem mertük Gyöngyösivel igénybe venni, mert kitisztítása és megjavítása túl sokba került 
volna. Az Üllői út 24 és Szentkirályi utca sarkán fekvő telken levő kétemeletes épület egyikében 
– a háború elejéig – egy egyetemi férfihallgatókat gondozó intézmény, egy kisebb tanácsterem 
és az Egyetemes Felügyelő és az Egyetemes Főtitkár hivatali helyiségei működtek, a Szent-
királyi utcára nyíló, hatemeletes bérházban bérbeadott lakások voltak, amelyekben főleg egyhá-
zi alkalmazottak és azok családtagjai laktak.  

Itt hamarosan építettek a két ház közti udvarra egy háromemeletes épületet, amely 
földszintből és első emeletből állt, a második emelet egy nagy termet képezett. Ehhez egy  má-
sodik szint, egy karzat is tartozott és ezen orgona is állt. Mivel ez a terem templomhoz volt 
hasonló vagy díszteremre emlékeztetett, a deáktéri lelkészek és mások már hosszabb idő óta itt 
tartottak istentiszteleteket. Az egész udvari épület földszintjén és első emeletén a központi 
levéltár és könyvtár helyiségei voltak. 

Ennek az épületnek a II. emeletén egy „sekrestyének” nevezett, inkább csak a nagy-
terembe (kápolnába) átvezető kisebb terem volt még és mellékhelyiségek. Ezekben iratokat 
tartalmazó szekrényeket találtunk. A „sekrestyét”, amely a háborúban nem sérült meg, kértük el 
a tulajdonostól, hogy azt az egyházi munka központjává tegyük. Megkaptuk és többé nem 
vettük igénybe a korábban felajánlott, javításra szoruló helyiségeket. 

  Hamarosan beláttuk, hogy van a Józsefvárosnak olyan része, amely messze esik az 
Üllői úttól, de a Deák-tértől és a Fasortól is és sok háziasszony és családanya vasárnaponként 
nem jut el a templomba, viszont a Rákóczi út fele útján, a Blaha Lujza tér és a Keleti pályaudvar 
között áll egy udvarban egy alig felhasznált evangélikus templom, amelyben néha szlovák 
istentiszteleteket szoktak tartani. Ezt a templomot elkértük a tulajdonosoktól vasárnap délutánok 
számára és meg is kaptuk. Igaz, a délutáni istentiszteletek látogatottsága elég alacsony maradt, 
de a szentélyt átépítették (egy részét eladták), a másik része templom maradt, így a résztvevők 
száma hozzáalakult a templomtér nagyságához. Általában mindent a főnökömmel váltakozva 
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végeztünk, így a konfirmandus-oktatást is (kb. 14-15 leánynak és fiúnak) és ennek a csoportnak 
a tagjaiból kialakult 1946. pünkösdje után a harmadik ifjúsági csoport. 

A melletünk levő házban lakott egy család, amelynek egyik tagja zenetanár lett és már 
régebben is orgonált az istentiszteleteken. Most elvállalta mind a gyermekek, mind a felnőttek 
énekkarának a megszervezését és vezetését. Ezek a csoportok többször szerepeltek nem csak 
istentiszteleteinken (néha szólistákkal vagy hangszerekkel), de a lelkészi kör első ádventi szere-
tetvendégségén is, amely 1945 karácsonya előtti programunkhoz tartozott. 

Budapesten nagy iramban megindult az újjáépítés, bár még rengeteg munka állt előt-
tünk, de reménységgel néztünk a jövő felé. 

Egy szép napon Ordass Lajos püspökünk irodájától majdcsak 20-an felavatott lelkészek 
levelet kaptunk. Ebben előljárónk közölte velünk, hogy a háborús viszonyok és nyugdíjba-
vonulás előtt álló volt püspökünk egészségi állapota miatt hosszabb ideje nem lehetett a fela-
vatott lelkészeket vizsgáztató bizottságot összehívni és emiatt több megüresedett lelkészi állás 
betöltése nehézségekbe ütközött. Ezért most ismét sor kerül e bizottság összehívására és minden 
jelölt megkapja megírandó dolgozatának témáját és címét, amelyet legalább hetekkel korábban 
el kell készíteni, a bizottság tagjainak a kezeihez eljuttatni, majd a kitűzött szóbeli vizsga napján 
a püspöki irodában a bizottság tagjaival találkozni és kérdéseikre felelni. 

Igy a kijelölt napon a Bányai Egyházkerülethez tartozó kb. három vagy négy lelkészi 
évfolyam tagja jelent meg a Lelkészvizsgáztató Bizottság előtt. Majdcsak mindannyian ismerő-
sök, sőt barátok voltunk, hiszen legtöbbször együtt tanultunk a soproni Egyetemi Hittudományi 
Karon. 

Jómagam és barátom, Leskó Béla cinkotai segédlelkész legnagyobb meglepetésére, az 
eredménykihirdetés után a következőt hallhattuk a püspök szájából: „Most pedig kérem Leskó 
Béla és Pósfay György lelkészeket, hogy fáradjanak be dolgozószobámba.” 

Ez senkinek sem tűnt fel, mert azt gondolhatták, hogy áthelyezésről lesz szó a püspök-
kel való beszélgetésben és ilyesmi csak az érintett személyeket szokta érdekelni. Mi magunk is 
ezt gyanítottuk, azonban tévedtünk. Anélkül, hogy Ordass Lajossal való beszélgetésünket szó-
szerint idézném, csak röviden foglalom azt össze. 

Elmondta püspökünk, hogy nemrégen értesítést kapott Genfből, az Egyházak Világtaná-
csa ideiglenes vezetőségétől, hogy újra működik az ösztöndíjosztálya. A magyarországi protes-
táns egyházak pályázói megpróbálhatnak egyelőre Skóciába, Svájcba vagy Svédországba eljut-
ni, tanulmányaik kiegészítése céljából. Később megpróbálják a vendégeket fogadók körét ki-
bővíteni. „Mindjárt volt egy ajánlatom is. A reformátusok küldjenek jelölteket Skóciába és 
Svájcba, mi, evangélikusok, Svédországba küldünk.” Úgy látszott, hogy ez az elosztás kielé-
gített mindenkit. 

Azonban mikor megérkeztek a kitöltendő űrlapok, azok egyik sarkában egy kis figyel-
meztetést fedezett fel püspökünk. Ott az állt, hogy a pályázók közül azok, akik megérkezésük 
előtt nem beszélik a vendégfogadó ország nyelvét, egyelőre kizárandók a pályázatból, amíg ezt 
a hiányt nem pótolják. A püspök elgondolta, hogy angolul vagy németül tudó fiatal lelkészt 
valószínűleg találnánk kerületünkben, de svédül tudót aligha. Elhatározta, hogy felhívja refor-
mátus kollégája valamelyikét és új megbeszélést kér. Ezt mégsem kellett megtennie, mert 
betoppant irodájába főnököm, Gyöngyösi Vilmos, akivel valami megbeszélni valója volt. 
Búcsuzás előtt kedvességből érdeklődött segédlelkésze munkája iránt, aki akkor én voltam. 
Főnököm azt mondta: Jól dolgozik, csak igen elfoglalt, mert barátjával, Leskó Bélával elhatá-
rozták, hogy hetente egy délután találkoznak és svédül tanulnak. 

Ordass Lajos felfigyelt: „Azt mondtad, svédül? És hogy haladnak?” „Ugy tudom, jól. 
Hiszen lassan fél éve tanulnak!” „Majd beszélek velük!” és tájékoztatta főnökömet a velem és 
Leskó Bélával való tervei felől. 
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Szüleimet meglepte ez a „püspöki terv”. Alaposan átbeszéltük velük és barátommal. 
Béla közölte, hogy neki már csak egy középiskolát végző és egy katonai szolgálatot teljesítő 
édestestvére van, valamint két féltestvér-családanya nővére és egy magányos bátyja. Ezek vál-
lalják öccsük taníttatásának a hátralevő költségeit, aki így nem szorúl Béla anyagi segítségére. 

A mi családunk esetében az egyetlen probléma az volt, hogy ne maradjak túl sokáig 
külföldön, hogy szüleim megérjék egyszer majd a nagyszülői örömöket, hiszen legfiatalabb 
testvérem még szinte kiskorú volt ekkor és idősebb öcsém a háború végén hősi halált halt az 
erdélyi fronton. Máskülönben, amikor Ordass Lajosnak hivatalosan bejelentettük, hogy mind-
ketten elfogadjuk a jelölést egy-egy svédországi ösztöndíjra, püspökünk kijelentette, hogy min-
denben, amiben tud, szívesen segít nekünk a kijutásban, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy még 
jöhetnek komplikációk, hiszen Magyarország idegen katonai megszállás alatt áll. Azt is közölte 
velem, hogy szeptember elejétől fogva egyikünket áthelyezi Kelenföldre, ahol most Kendeh 
György a lelkész, aki beszél svédül. Ősztől kezdve ő fog minket a beszélt svéd nyelvre tanítani, 
amíg sikerül az ösztöndíjterv megvalósítása.   

Emlékezetem szerint valaki megkérdezte tőlem 1946. szeptember 7-én, hogy hogy 
vagyok, valószinűleg mert tudta, hogy pár héttel korábban Szegedről valamilyen gyomorbeteg-
séggel érkeztem vissza, amire én azt feleltem, hogy most már jól. A kérdező ekkor azt gondolta, 
hogy ez azt jelenti: meggyógyultam, de nem ez volt „jólétem” oka. Hogy az én közérzetem és 
Leskó Béla barátomé megjavult, az arra volt visszavezethető, hogy mindketten megkaptuk 
magyar útlevelünket, ami lehetővé tette, hogy hamarosan elhagyjuk Magyarországot és Svédor-
szágban legalább egy évet újból tanulmányokkal foglalkozhatunk. Persze, mi fiatalok és tapasz-
talatlanok voltunk és a jövőbe aligha tudtunk betekinteni. Igaz, a Szövetségi (orosz) megszálló 
hatóság pecsétje még nem díszlett útlevelünk lapjain, de jó reményünk volt azon a téren, hogy 
ez hamarosan ott is látható lesz. Igy a következő napokban a két útlevéllel felszerelve beléptem 
a svéd nagykövetség főkapuján. A fiatal tisztviselő tudott ügyünkről és látszólag intézte azt. De 
egy pillanatra megállt és ezt mondta: „Kérem, ezzel az útlevéllel ne induljanak el Svédország 
felé, mert a „zónahatárnál” az oroszok azt mondják, hogy ez hamisított, ugyanis hiányzik róla a 
pecsét. Tudom, hogy maguk nem hamisítanak útiokmányokat, de sokan ezt megteszik és amiatt 
börtönbe kerülhetnek ártatlanok is. Mi ezen a ponton nem tudunk segíteni, csak az okmány 
kiállítói, azaz a szovjet katonai hatóságok!” Visszaadta az okmányokat és én azonnal felhívtam 
barátomat Bélát Cinkotán. Ő csak annyit mondott: „Én vártam ezt a bajt! Az a gyanum, hogy a 
jó Isten sem akarja, hogy elkerüljünk Svédországba! Tudom, hogy te erre mit felelsz: „Isten azt 
akarja, hogy küzdjünk”. De én ebből a játékból kivonulok. Használhatod a nevemet, de fenntar-
tom magamnak a jogot, hogy ha ki akarok lépni ebből a játékból, azt megtehessem!” 

Visszamentem a Magyar Külügyminisztériumba és a portásnál megálltam. Itt megkér-
deztem Környei bácsit, hogy ki viszi kétszer egy héten az oroszokhoz át a kérvényeket. Ő 
büszkén mondta: „Pataricza kisasszony és én. Ugyanis én az első világháború alatt orosz hadi-
fogságba kerültem és megtanultam oroszul, a kisasszony édesanyja pedig orosz asszony.” 
Környei bácsinak elmondtam a problémánkat és csak annyit mondott: „Nehéz ügy lesz!”, de 
zsebrevágta a két útlevelet. „Jöjjenek hozzám egy hét mulva!” Jöttünk is és az orosz engedélyen 
ott csillogott egy-egy orosz csillag. Igy ez a probléma is megoldódott és Béla barátom is elfo-
gadta: „Érdemes küzdeni” – mondtam. Azt nem mertük megkérdezni Környei bácsitól, hogy 
hogyan csinálta. Mindenesetre Pataricza kisasszony szép ajándékot kapott tőlünk. 

Nagyon szerettem Kendéhvel Kelenföldön szolgálni, mert mindent együtt csináltunk. Ö 
tudta, hogy nem sokáig leszek mellette, mert hamarosan Svédországba utazom. Így egyik fela-
data az volt, hogy bevezessen legalább annyira a svéd nyelvbe, hogy rövid idő után feltaláljuk 
magunkat az idegen országban. Kendeh Gyurka hetenként kétszer vagy háromszor svéd nyelv-
órát tartott számunkra. Ezáltal Ordass püspök úr könnyebb lelkiismerettel mondhatta, hogy 
megfelelő előrehaladást értünk el, amikor Kendeh György volt a svéd nyelvtanárunk. 

Volt egy különleges oka annak, hogy „féltem” ezektől a „tanóráktól”. Kendeh Gyurka 
rám bízta a börtönlelkészi szolgálatot. A legelső istentiszteleti alkalomkor mind a reformátusok, 
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mind az evangélikusok úgy döntöttek, hogy ezeket az istentiszteleti alkalmakat kéthetenként 
váltakozva tartjuk a Károly-laktanya pincehelyiségében, vasárnap délután 4-kor, ahol persze 
ülőlehetőségek nem voltak, csak egy kis asztal a lelkész bibliája számára. A híveknek csak állni 
lehetett. Figyelmeztettek arra, hogy a katonai őrök nagyon szigorúan megmotoznak mindenkit, 
ha gyanus mozgolódásokat figyelnek meg. Mert előfordult, hogy énekeskönyvekbe, WC-papir-
ba és egyéb helyekre szeretteiknek küldött leveleket rejtettek el a letartóztatottak, mert nem volt 
joguk levelezni hozzátartozóikkal.   

Ezekről a rendelkezésekről nem tudtam, de egy letartóztatott a fülembe sugta: A mult-
ban nekünk kicsempésztek leveleket hozzátartozóknak. Ez aránylag jól ment, de most új lelké-
szek vannak, reméljük tudjuk folytatni ezt a „szabálytalanságot”. Fel is fedeztem, hogy a bibli-
ám lapjai több helyen a szokottnál vastagabbak voltak. Tehát oda becsúsztattak valamit. 
Szerencsére az őr nem volt ilyen figyelmes az ellenőrzésnél és én kifelé a világ legérdekte-
lenebb arcát mutattam, amíg el nem tűntem a következő mellékutcában. A leveleket feladtam, 
de két hét mulva több levél volt eldugva a biblia lapjai között, mint előbb. A református kollé-
gával megbeszéltük a dolgot, hogy engedélyt kérünk pár énekeskönyv behozatalára, mert refor-
máció ünnepe felé közeledik az idő és nálunk ilyenkor úrvacsoraosztás is van, amikor többet 
énekelünk, mint máskor. Érdekes, nem vették észre a turpisságot. Én pedig számoltam a vasár-
napokat, hogy még hányszor kell a leírt izgalmakon keresztülmenni, amíg útnak indulhatunk. 
Hála Istennek, soha sem volt ebben a szolgálatban semmiféle kellemetlenségem, bár Kendeh 
Györgyöt tájékoztattam a lehetséges veszélyek felől.  

Szerdánként a reggeli órákban Ordass püspök meghívta a Deák-téri sekrestyébe a buda-
pesti lelkészeket, akiknek nem volt elfoglaltságuk, hogy vele résztvegyenek egy imaórán, majd 
tájékoztassa őket az elmúlt hetek eseményei felől és esetleg egy külföldi látogató révén hallott 
egyházi hírek felől. Ezek nagyrészt amerikaiak és nem is evangélikusok voltak. A reformátusok 
jobb helyzetben voltak, mert közöttük mindig voltak skótok és néha hollandusok is. Közülük 
kevesen tanultak az európai északi államokban. Az evangélikusok régebben főleg Németor-
szágba mentek további tanulmányok végzése céljából, nem beszélve arról hogy ezek az északi 
államok nagyrészt szintén bekeveredtek valamelyik oldalon az éppen a végéhez eljutott II. 
Világháborúba. 

Mivel a következő amerikai látogató, aki 1947. őszén érkezett Budapestre, állítólag 
evangélikus volt, Ordass püspök engem kért meg, hogy tolmácsoljam az előadását angolról 
magyarra. Igaz, jobban értettem az angol nyelvet, mint Leskó Béla, de mindkettőnk számára a 
svéd tanulás volt ekkor a legfontosabb. Püspököm azzal intett le, hogy az a két lelkészünk, aki a 
30-as években egy évet Amerikában töltött, szintén lemondta az angolról magyarra való tolmá-
csolást, tehát úgy látszott, nekem kell mégis „beugranom”. Isten azonban megint kegyelmes volt 
hozzám. Kiderült, hogy vendégünk, Dr. Stewart W. Herman, pennsylvaniai származású, 
Amerikában született, fiatal evangélikus pap-fiú volt. Amikor Amerika még nem avatkozott be a 
háborúba, Berlinben az angol-nyelvű gyülekezet pásztora volt és jól beszélt németül. Igy Dr. 
Herman előadását németül tudta megtartani a magyar lelkészek előtt, amit minden magyar 
kolléga nagyjából megértett. Előadása után odamentem hozzá, bemutatkoztam, kértem egy 
alkalmat arra, hogy négyszemközt beszélgessünk a YMCA vendégszobájában, ahol lakott, vagy 
egyebütt. Ebbe beleegyezett. 

Elmondtam neki, hogy Ordass püspök egy barátommal együtt svéd ösztöndíjra jelölt, de 
attól félek, hogy a megszavazott összeget sohasem vehetem át. A magyar Külügyminisztérium 
csak hat hétig érvényes időre ad magyar állampolgárnak útlevelet, ebből az időből a szovjet 
hatóságok közel öt hétig maguknál tartják az iratokat, úgy hogy egy harmadik országnál vizum-
szerzésre már nem marad idő. Ha a genfi hivatalok (EVT) tudnának erről, talán lehetne ezt 
orvosolni.  

Dr. Herman kijelentette, hogy erről közvetlenül nem hallott, de el tudja képzelni, hogy 
ilyesmik háború végén megtörténnek. Az amerikaiak ma már a fegyverszüneti állapotok helyre-
állításán fáradoznak. Arra bíztatott, hogy holnap reggel menjek fel az Országháztéren a  három-
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hatalmú ellenőrzőhivatal irodájába és kérjem ki kettőnk számára az Ausztrián és Németor-
szágon való átutazásra szükséges iratokat.  

Megköszöntem jó tanácsát és segítségét és másnap felmentem az említett irodába. Egy 
középkorú hölgy fogadott, jól beszélt magyarul, íveket hozott magával, azokat kitöltöttem, 
beadtam és alig múlt el negyed óra, ugyanaz a hölgy kijött két fényképes igazolvánnyal. Ezek 
Leskó Béla és az én nevemre voltak kiállítva. A gyors ügyintézést mégegyszer megköszöntem, 
amire a hölgy azt felelte: „Az én édesapám is evangélikus lelkész volt (Gratz Gusztáv hajdani 
országgyűlési képviselő), valamikor ott a magyarországi németeket képviselte. Emlékszem, neki 
mindig sok dolga volt és örült, ha munkáját befejezte. Maguknak is örömet akartam szerezni 
kérésüknek a gyors elintézésével.” 

Béla megörült a jó hírnek és ez felbátorított, hogy előadjam javaslataimat. Először: ké-
szüljünk fel egy 1946. november 28-i, csütörtök délutáni útnak indulásra. Másodszor: búcsúz-
zunk el gyülekezeteinktől az egyházi év utolsó vasárnapján. Vegyünk búcsút elutazásunk napján 
főnökeinktől vagy munkatársainktól. Hívjunk meg, akiket akarunk, a Keleti Pályaudvaron törté-
nő búcsúzásra. A gyülekezeti tagoktól esetleg ajándékba kapott élelmiszereket testvériesen osz-
szuk meg. Ha problémák támadnak, azokat együtt, testvériesen oldjuk meg. Barátom mindehhez 
hozzájárult. 

Ekkor következett számomra a talán legnehezebb probléma. 

Ugyanis Édesanyám beszélt egy ismerősével, aki neki a következőket mondta: „Nem 
értem, hogy tudja fiának megengedni, hogy keresztül utazzon Ausztrián és Németországon, ahol 
az emberek éheznek, nincsenek szinte csak rombadőlt szállodák és a szovjet zónában közbizton-
ság sincs.” Megint a jó Isten segitett meg. 

  Az igaz, hogy november utolsó vasárnapján a kelenföldi istentisztelet résztvevői csak 
kevés élelmiszer-ajándékot hoztak számomra a lelkészi irodába, hiszen nekik sem volt sok, amit 
odaajándékozhattak volna. Ezzel ellentétben a cinkotaiak több gömbölyű kenyeret sütöttek, 
disznóölések maradványait, befőtteket és egyéb édességeket csomagoltak be számunkra. Igy 
anyámat fel kellett hívnom a cinkotai istentisztelet után, hogy ne aggódjon: egy fél regimentet is 
el tudnánk bőven látni az összegyűlt élelmiszerből. 

„De, ha aludni akartok, hova mentek?” – kérdezte Anyám. „Tessék nézni, Németor-
szágban minden nagyobb állomáson van Vöröskeresztes Segélyhely, tőlük kérünk tanácsot”. 
„És, ha minden ágy foglalt, hova mentek?” „A  jó Istenhez!” Türelmetlenek voltunk már mind-
ketten. Ekkor megszólalt az irodai telefonunk: egy hölgy jelentkezett, akinek a leányát hetente 
hittanra tanitottam és bejelentette, hogy sürgősen szeretne velem négyszemközt beszélni. Meg-
állapodtunk az időpontban és megjelent irodámban. Nem emlékeztem arra, hogy valaha talál-
koztunk volna. Arra kért, hogy erről a beszélgetésről soha senki előtt ne tegyek említést. Férje, 
mint német orvos, tiszti ranggal rendelkezik és kislányuk is német állampolgár lenne. De haza-
küldte Margitot, ő pedig elterjesztette, hogy elvált a férjétől és a kislány csak a bombázások 
miatt van Magyarországon. Félti, hogy az oroszok elviszik munkatábori dolgozónak. Ezért nem 
levelez sem ő a férjével, sem a kislány az apjával. Megadta a férje nevét és címét Hamburgban 
és kérte, ha tehetjük, Bélával keressük fel, adjuk át neki a levelét és meséljünk róluk. Ezt meg-
igértük az asszonynak.  

Tehát mindezek segitségével csütörtökön, november 28-án felszálltunk a Keleti Pálya-
udvaron a délután induló gyorsvonatra, amely bennnünket hat másik utassal, másnap reggelig 
Salzburgba szállított. A bennünket búcsuztatók között volt főnököm, Kendeh György, Béla 
főnöke, Blatniczky János, a közeli Pósfay család legtöbb tagja, három cserkészvezető és több 
gyülekezeti tag. A vonat aránylag pontosan indult. Mire elértük Bécset már sötét lett, a városban 
sok romos épület tűnt fel. Az amerikai és szovjet zóna határai között egy híd volt, amelyen 
többször feltolták a waggont, amelyen ültünk, végül sikerült a vonatrészek közti kapcsolatot 
rendezni. Senkinek nem volt problémája a zónahatár átlépésekor, az igazság az, hogy egy kato-
na egy zseblámpával végigvilágította távolról a kézben tartott iratokat és ezzel befejezte a 
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vizsgálatot. Salzburgban kiszálltunk, megkerestük az evangélikus templomot és lelkészi hivatalt 
és oda csomagjainkkal bevonultunk. Ilyenkor (ádventet kezdő vasárnap előtt voltunk), a lelkész 
még nem volt kora reggel az irodájában, csak később jött le. Egy erdélyi szász tanító már ott 
volt amikor megérkeztünk, készitett nekünk üres teát, amit elfogyasztottunk a mi cinkotai 
szendvicseinkkel együtt. A lelkészt is kináltuk, ő először mindent elutasított, végül, amikor a 
szász tanító arra biztatta, szintén belekapcsolódott a tízóraiba. Közben elmondtuk neki a már 
idáig is kalandos utazásunkat. 

Később a tanító elvitt minket egy salzburgi körsétára, vett nekünk egy-egy csésze teát 
egy cukrászdában, majd segített, hogy csomagjaink kijussanak a pályaudvarra. Onnan egy rövid 
vonat átvitt minket a német állomásra, ahova értünk jött a minket Münchenbe szállító szerel-
vény, amelyen már többen utaztak, mint az eddig használt vasúton. Münchenből naponta van 
késő délután vonat Hamburgba, de örülhet az az utas, aki arra fel tud kerülni. Egy velünk szem-
ben ülő fiatalember, látva, hogy külföldi diákok vagyunk, másrészt, hogy nekünk is meg neki is 
sok csomagja van, ajánlatot tett. Hogy felkerüljünk a hamburgi vonatra, ahova ő is utazik, ami-
kor a szerelvényt betolják, ő egy csomaggal felugrik a még mozgó szerelvényre, leereszti a fül-
ke ablakait és azon keresztül átveszi a felnyújtott csomagokat, amelyeket megpróbál elhelyezni 
a fülkében, ahova mások az ajtón keresztül próbálnak csomagjaikkal bejutni. Ezt elfogadtuk, 
mert semmit nem kért ezért a szolgálatért, sőt felajánlotta hamburgi kicsiny lakását, hogy meg-
ossza velünk, ha erre szükségünk lenne. Ha Anyám ezt hallotta volna, bizonyára aggódás-
kodásának egy része eltűnt volna. Egyébként utitársaink általában kedves és előzékeny emberek 
voltak. Persze mi, mikor éhségünket csillapítottuk, őket is megkínáltuk, amit csak igen ritkán 
tudtak viszonozni. A kalauzok is tudták, hogy mikor van nálunk tízórai, vagy uzsonna és mikor 
érdemes a mi fülkénkhez megérkezni a reggeli órákban. Pedig szegények nem folyosókon köz-
lekedtek, hanem a személyvagónokon kívül végigfutó lépcsőkön. Végül újra beesteledett és 
segítő utitársunk megkérdezte, hogy vele tartunk-e Altónáig (hamburgi előváros) vagy a köz-
ponti állomáson szállunk le? Azt feleltük: „Majd érdeklődünk.” Megköszöntük segitségét és 
elköszöntünk tőle. Béla szomorú lett, hogy nem fogadtuk el az altonai fiatalember konyha-
padlóján való alvás ajánlatát, mert szerinte ezt kellett volna tenni. De eszembe jutott a levél, 
amit Budapesten kaptam Margit tanítványom édesanyjától. Ezt itt Hamburgban kellene feladni. 
Éppen a közelben volt egy póstahivatal és megkérdeztem a tisztviselőt, hogy a boritékon olvas-
ható póstacím mennyire van ettől a vasútállomástól? Azt felelte, hogy 10-15 percnyire. „Akkor  
vigyázzál, Béla, a holmiainkra, én igyekszem hamar visszatérni.”  

Már nem emlékszem az orvos nevére, bár több éven át levélbeli kapcsolatban állottunk 
egymással, az utcáról sem tudom, hogy „Heimhuder” vagy „Feldbrunnerstrasse” volt, vagy más 
nevű. De hamar megtaláltam. Egy aránylag épen maradt városnegyedben, vagy hamar rendbe-
hozott utcában álló villában lakott a kislány édesapja, az orvos. Amikor becsengettem, egy 
cselédlány nyitott ajtót és elmondta, hogy az orvos nincs itthon, itt van Hamburgban, de szin-
házi ügyeletes orvos és este 11-kor szokott hazajönni. Azt mondtam a lánynak, hogy kimegyek 
az állomásra, ahonnan hamar visszajövök egy baráttal. Nagyon fontos, hogy beszéljünk az 
orvossal. 

Béla nagyon kiváncsi volt, hogy most hova megyünk és hol töltjük az éjszakát: 
hidegben vagy emberszagú környezetben. Szerencsére előbb értünk az orvos házába mint 
őmaga, mert talán az előszobáig se mertünk volna elmenni, olyan morózusan tekintett reánk a 
késői vendégjárás miatt. Röviden elmondtuk, hogy kik vagyunk, bocsánatot kértünk a késői 
zavarásért és átadtuk a levelet. Az orvos megrázta kezünket és megköszönte a hozott levelet, 
amely az első volt, amelyet feleségétől és leányától kapott a legutolsó karácsony óta. Többen 
jártak már nála Budapestről. De csak kértek valamit, egyetlen sor sem érkezett családjától 
Hamburgba. 

„Ezért meghívom önöket, legyenek vendégeim. Nem tudok nagy kényelmet nyújtani, 
házam kicsi, mert orvos vagyok. De ha minden reggel 8-kor bent lehetek a rendelőmben, az 
nekem elég. A többiről holnap majd beszélgetünk. Adjon a jó Isten mindkettőjüknek nyugalmas 
pihenést!” 



 62 

V. Skandináv országok és Észak-Amerika 
1946 - 1948 

 
Tudtuk Leskó Bélával, hogy nem mi voltunk az első magyar diákok, akik eljutottak 

poszt-háborús viszonyok között élő, háborút viselő országokba, hogy megszakított vagy be nem 
fejezett tanulmányaikat ott folytassák vagy befejezéshez juttassák. Leírtam kalandos utazá-
sunkat Salzburgon keresztül Münchenbe, majd onnan Hamburgba, ahol egy budapesti volt 
tanítványom rendelkezésre álló címe segítségével megoldódott ideiglenes elszállásolásunk és 
továbbutazásunk kérdése, és december 6-án – Dánián keresztül – megérkeztünk Svédországba. 
Kopenhágában várt ránk Mogens Zeuthen, aki pár évvel korábban, utolsó dán teológusként még 
Sopronban tanult egy évet. Könnyű volt a találkozó, mert feltette a soproni teológus-sapkáját, 
amit Kendeh György tervezett. Kikísért a Malmőbe vivő főállomásról induló hajó kikötőjéig. 
Mogens Zeuthentól megtudtuk, hogy Vajta Vilmos, az utolsó magyar ösztöndíjas, be akar min-
ket mutatni néhány kedves professzorának és lelkészbarátjának. Kértük Mogenst, hogy biztassa 
Vilmost, hogy úgy végezze dolgát, mintha ott sem lennénk. 

Vilmos, úgy tervezte hogy a lundi állomáson üdvözöl minket, de ez nem sikerült. Igy 
felmentünk főtéri lakására és pár perccel később ott találkoztunk vele. Lundba érkezésünkkor 
nagy szerencsénk volt, mert az a takarító asszony, aki  abban a házban lakott, ahol Vilmos is, a 
karácsonyi időszak közeledtével kibérelt egy bútorozott szobát a mi részünkre. Így, ha csak pár 
hétre is, de volt Lundban ideiglenes lakásunk. Kértük Vilmost, hogy majd máskor törődjön ve-
lünk, amikor több szabadideje lesz. Vilmos ennek nagyon örült, de nem alkalmazkodott kéré-
sünkhöz és elmonda, hogy bejelentett minket, mint résztvevőket a Keresztyén Diákszövetség 
Karácsonyi Ünnepélyére. 
 
Első svéd tapasztalatok 
 

Bengt Aaberg, egy németül jól beszélő teológus, mellettünk ült a karácsonyi ünnepé-
lyen és harmadnap feljött a szobánkba. Azért kereste velünk a kapcsolatot, hogy szülei nevében 
meghívjon a karácsonyi szünet idejére a vidéki paplakra, ahol édesapja lelkész. Ezt nem akartuk 
elfogadni, arra hivatkozva, hogy még nem beszélünk jól svédül és nem tudunk édesapjának 
segíteni. De Bengt kijelentette, hogy apjának nem lesz szüksége segítségre, mert egy harmadik 
teológiai diákot is meghívott e célból. Vilmos, aki a beszélgetésnél jelen volt, többször „igen”-t  
bólintott, amit úgy magyarázhattunk, hogy fogadjuk el a meghívást, így ezt megköszöntük és mi 
is „igen”-t bólintottunk. Most már csak a részletek megbeszélése volt hátra, amely gyorsan 
elintéződött. Vilmos később elmondta nekünk, hogy attól félt, hogy saját terveit teljesen 
keresztülhúztuk. T.i. elfelejtette nekünk megmondani, hogy valamivel a mi megérkezésünk előtt 
megjött Németországból öccse, aki repülőpilóta volt a háború alatt és a fronton küzdő magyar 
katonák hazaküldött leveleit ő szállította haza a címzetteknek. Mivel a magyar honvédségnél 
szolgált, majd hadifogoly lett, nehéz volt az ügyet elintézni, viszont, mint egyetlen Vilmos 
családjából származó hozzátartozó, őt nem hagyhatta ki az eljegyzésére meghívottak közül, 
amelyet a karácsonyi ünnepek alatt akartak megtartani. Ez viszont a mi elhelyezésünk számára 
problémát okozott volna Karin, Vilmos menyasszonya szüleinél.  

Igy minden lassan elrendeződött. Összecsomagoltunk, majd Bengttel és a harmadik 
meghívottal vonatra ültünk és talán másfél órát utaztunk. Lund közelében több diák lakott, így 
útközben egy párral elbeszélgettünk úgy, ahogy tudtunk. Falusi állomáson szálltunk le ahonnan 
autó vitt tovább Strövelstorp-ba, egy nagyobb községbe. A paplak nagyobb ház volt, Magyar-
országon „udvarház”-nak is nevezték volna. A ház mögött szép kert és nagy park terült el, 
amelyben szökőkút is volt. A ház lakói a főbejáratnál vártak ránk. Bengt édesapja, egy 60-on 
felüli kopaszodó bácsi, röviden üdvözölt minket, majd felesége fogadott nagy szeretettel, végül 
a hosszú idő óta náluk szolgáló háztartási alkalmazott is szólt pár szót és ehhez hasonlóan 
fogadták, mint régi ismerőst, a velünk jött teológust. Mindenki külön szobát kapott, fürdő-
szobával. Bengt még körülvezetett minket a házban és a kertben, majd kávéivás után bementünk 
a szépen karbantartott, XIII.sz.-i templomba. Svédország egy része sokáig Dániához tartozott, 
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így az az országrész, ahol Bengték szülei laktak, egykor Dánia volt. Mindez 1660 körül 
megváltozott és egy háború végén Dánia északi részét Svédországhoz csatolták. A vallás 
ugyanaz maradt, a nyelv nagyjából nem változott és a tradiciók is megmaradtak. 

Svédországban a karácsony 24-én délben a konyhában kezdődik, amikor a család tagjai 
egy egész egyszerű ételt fogyasztanak el, arra délután a karácsonyesti teljes-liturgiás istentisz-
telet következik, majd ünnepi  vacsora. A köszöntőkre aznap este vagy másnap reggel kerül sor, 
különösen, hogyha ez ajándékátadáshoz kapcsolódik. A látogatók délután jönnek uzsonnára, 
esetleg tovább ott maradnak és résztvesznek az istentiszteleten. Előfordul, hogy harmadnap 
gyerekcsoportok jönnek és kis jeleneteket, énekeket vagy színdarabokat adnak elő és ha nincs 
istentisztelet, az este rövid áhitattal záródik. Mindezek végzését a jelenlevő 3 vagy 4 lelkész 
megosztja egymás között. 

Idáig érve, meg szeretnék emlékezni egy bennem elevenen élő eseményről: egy svéd 
kastélyban történt előadásról és díszvacsoráról. Ez volt az az idő, amikor megalakult Közel-
Keleten az izráeli állam. Eddig ezt a területet az angolok adminisztrálták, egészen kisszámú 
rendfenntartó svéd katonával, akiknek a feje egy svéd tábornok volt. A tábornok köztük lakott 
és egy csomó dologért felelős volt, de karácsonyra hazarepült. Nem emlékszem, hogy a tábor-
nok ajánlotta fel, vagy Aaberg lelkész kérte-e fel a tábornokot, hogy tartson szép, kastélyszerű 
otthonában nekünk egy előadást, de ez megtörtént, sőt, mi vendégek és fiatalok egy jó vacsorá-
ban is részesültünk a tábornok kastélyában. A vetítettképekkel illusztrált előadás érdekes volt, és 
mindmáig emlékszem az előadó egy kijelentésére: „Aki ma a Szentföldre megy, ne vegyen 
könyvüzletben szentföldi térképet. Elég, ha egy bibliát visz magával és azt tanulmányozza!” 
Persze, ismerem a Szentföld mai napig tartó történetét és meglátogattam ezt a vidéket. Sajná-
lom, hogy a béke mindmáig nem tért vissza a világ ama részére. 

Egy másik alkalommal a szomszédos esperesi lakás vendégei voltunk. A lelkésznek sok 
gyermeke volt és a dolgokat úgy szervezték a meghívók, hogy a vendégeknek maguknak kellett 
a vacsorát elkésziteni. 

 Még egy pár kirándulás után lassanként nekünk is vissza kellett térni, nagy köszönet-
mondások után, Lundba. Nagyon jól éreztük magunkat e család körében és tudtuk, hogy amit 
mondtak, ti. hogy visszavárnak, az igaz volt. 
 
Magyarok Svédországban 
 

Még amikor 1946-ban Magyarországon szolgáltam, került kezembe a „Keresztyén Hit-
élet” című könyv, amelyet a svédországi Lundban adtak ki 1946-ban. Ennek az 1945 ádventjén 
írt előszavában Vajta Vilmos, a szerző, elmondja, hogy „1945 tavaszán sok száz magyar mene-
kült érkezett Svédországba. Hamarosan csaknem mindnyájukkal érintkezésbe kerültem. Így 
tudódott ki, hogy közöttük igen sok volt a keresztyén, akik a megpróbáltatás nehéz ideje után 
vigasztalásra és békességre vágytak. Hamarosan egész kis gyülekezet alakult ki, amely szaporo-
dott is azokkal, akik Krisztus egyházának tagjaivá akartak lenni.” 

Amikor 1946 decemberében Leskó Béla lelkésztársammal együtt Svédországba érkez-
tünk, akkor ez az 1945-ben megkezdett magyar egyházi munka már gyakorlatilag befejeződött. 
A magyar származású menkültek egy része visszatért a szülőhazába, más részük a tengerentúlra 
vándorolt. Közülük csak igen kevesen maradtak Svédországban, azok is szétszóródtak. 

1947 első hónapjaiban egy Vajta Vilmos által már régebben megkezdett egyházi szolgá-
lat nyert ujabb lendületet. Az év februárjától az ő kiadásában, de Leskó Béla és e sorok írójának 
a közreműködésével egy kis kőnyomatos értesítő jelent meg havonta, vagy 2-3 hónaponként, 
amely a „Kyrkliga Nyheter frán Ungern” (Egyházi Hírek Magyarországról) címet viselte. Az 
északi országok egyházi vezetőit és egyházi sajtóját próbáltuk e kiadvány révén a magyaror-
szági egyházi élet felől tájékoztatni. 
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Ez a testvéri tájékoztatás szolgálata jó gyümölcsöket termett a következő hónapokban, 
amikor sor került Ordass Lajos bányakerületi püspök svédországi látogatására. Neve és szolgá-
lata már érkezése előtt ismert volt és az akkori helyzet adottságait szem előtt tartva elmond-
hatjuk, hogy a háborút vesztett országok egyházi emberei közül egyet sem fogadtak olyan biza-
lommal, mint a magyar püspököt. Minthogy Ordass Lajos beszélte a svéd nyelvet, igehirdetési 
és egyéb szolgálatait az ország nyelvén végezte, de több alkalommal előfordult, hogy svédor-
szági magyarok is eljöttek az általa tartott svéd nyelvű istentiszteletre. Emlékezetem szerint egy 
családi áhítatot tartott Stockholmban magyar nyelven. Talán sor került ilyesmire más helyen is, 
ahová én nem követtem őt, mint kisérője.  

1947 ősze a skandináviai magyar egyházi szolgálatok megelevenedésének az ideje volt. 
A svéd kormány ugyanis szerződést kötött az akkori magyar kormánnyal, amelynek értelmében 
félezer magyar munkavállaló (családtagokkal együtt ez a szám még nagyobb volt) két éves szer-
ződéssel Svédországba jöhetett mező- és erdőgazdasági munkáshiány csökkentése céljából. A 
kiválogatást a svéd kormány megbízottai végezték Magyarországon és főleg a hagyományos 
mezőgazdasági munkaerő-felesleggel rendelkező megyéket: Szabolcs, Hajdu, Borsod, Nógrád 
valamint egyes dunántuli vármegyéket látogatták végig a toborzók. Így a kiérkezettek is főleg 
ezekből a megyékből származtak és vallási hovatartozásuk ezen területek vallási megoszlását 
tükrözte. Körülbelül három ötödük volt római vagy görög katolikus és két ötödük (tekintettel az 
említett megyék erős református beütésére) protestáns. 

Ezekben a hónapokban én Uppsalában tartózkodtam, így nem volt kapcsolatom az érkező 
magyar mezőgazdasági munkásokkal. 1947 december közepén azonban egy telefonhívást kap-
tam. A vonal másik végén egy hang megkérdezte, hogy igaz-e, hogy én magyar vagyok és hogy 
Uppsalában lelkészi tanulmányaimat folytatom? Mondtam, hogy „Igen!”. Újabb kérdést tett fel 
az illető: „És evangélikus?” Erre ugyanazt feleltem. Ekkor elmondta, hogy egy nagy svéd mező-
gazdasági vállalat tisztviselője, amelynek a birtokain kb.150 magyar család dolgozik, és 100 
km-t képző körön belül, más birtokosoknál, legalább további ötven ilyen munkáscsalád van. 
Ezeknek szép karácsonyt szeretnének készíteni egy Vaermland-Brattfors nevű központi fekvésű 
faluban. Ez az ünnepség a helyi svéd evangélikus templomban kezdődne, az általam a reformá-
tus és evangélikus magyarok részére megtartott istentisztelettel. Tudják, hogy a magyarok na-
gyobbik része nem protestáns, hanem római katolikus, ezért meghívtak Dániából egy magyar 
katolikus lelkészt, hogy a magyaroknak anyanyelven szolgáljon. Elmondta ez a tisztviselő azt is, 
hogy az ottani svéd evangélikus lelkész a katolikus papnak is felajánlja templomát, hiszen kato-
likus templom, tudomása szerint, csak a fővárosban található. Biztonság okáért a tisztviselő 
megkérdezte, hogy van-e ez ellen valami kifogásom. Mondtam, hogy nincs. 

Három hét múlva az említett falu főterére kb. 300 magyar érkezett autóbuszokon. A 
buszokból kiszállva egymást mint „rég-látottak” köszöntötték, majd a páter körül egy nagyobb 
és körülöttem egy valamivel kisebb csoportot képeztek. A magyar katolikus kollégát és engem 
kedvesen üdvözölt a svéd lelkész és ismertette a mai programot: a Dániából jött katolikus lel-
készt meghívta templomába, hogy a mi most kezdődő istentiszteletünk után ugyanott tartsa meg 
a katolikusok miséjét. Ezt azonban magyar lelkésztársam semmiképpen nem akarta megtenni, 
mondván, hogy ezt neki megtiltották! Ezt hallva, felajánlottam neki, hogy szívesen cserélek ve-
le, legyen az övé – mert többen is vannak, mint mi – az első szolgálat, majd mi leszünk a 
következők. Ezt sem fogadta el, hanem megkérte a helyi lelkészt, hogy adjon melléje egy oda-
valósi embert, aki meg tudja neki mutatni az összes szóbajöhető termet a községben, hogy azok 
közül válasszon egyet a mise megtartására. Választott is: egy szilveszteri táncmulatságra előre 
feldíszített termet. Amint nekem mások elmondták, az anyanyelvi igehirdetésből sem volt sok, 
mert akkor még a mise szövegét latinul olvasták. Ilyen volt az „ökuménizmus” 1947-ben. De 
nézzük meg a másik oldalt is. 

Amikor kifelé igyekeztünk az 1300 év körül épült falusi templomból, hozzámszegődött 
egy magyar résztvevő és így szólt: „Tiszteletes úr, miért hozott minket pápista templomba? Azt 
mondta, hogy protestánsba hoz, de a templom tele volt festett képekkel, szobrokkal, olyan sok 
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és szokatlan éneket énekeltünk, amiket nálunk soha sem énekelünk. Református ember vagyok, 
de ilyesmiket sohasem hallottam, pedig mindig templombajáró ember voltam!” 

Sok időm nem volt sem gondolkozni, sem magyarázni, mert mentünk a kulturházba, ahol 
gyermekeink valami frissitőt és karácsonyi csomagokat kaptak a katolikus mise befejeződése 
után. Igy csak annyit mondhattam: „Kedves hittestvérem! Igaza van, mi egy katolikus templom-
ban voltunk, mert amikor az épült, itt csak római katolikusok éltek, mint Vizsolyban, amelynek 
temploma ugyanakkor épült, mint ez. De jött a reformáció és Svédországban és sok északi or-
szágban, élén az akkori uralkodókkal, elfogadták az emberek Luther és Kálvin tanításait és 
vitték a megújított gyülekezetekbe az új istentiszteleti formákat, de sok helyen, ahol a régiek 
felől megtanulták, hogy a képeken, szobrokon szereplő személyeket sem nem kell imádni, sem 
hozzájuk imádkozni közbenjárásért, azok maradhatnak a helyükön. A később épült templomo-
kat úgy építették, ahogy azok Luther és Kálvin tanításának megfeleltek. Nálunk kevés ilyen 
katolikus eredetű, evangélikus vagy református templom van, ugyanis nálunk a fő „templom-
rombolók” a megszálló törökök voltak, akik számára mind a római katolikus, mind a protestáns 
templomok „pogány gyülekezeti közösségek elképzelt imádkozásainak a helyei voltak”. 

Ez a nap történelmi esemény lett számomra: életemben először itt tartottam magyar nyel-
ven, de hazámon kívül, magyarnyelvű istentiszteletet, amit mindmáig igen sok (többezer) anya-
nyelvemen és más nyelveken végzett szolgálat követett. 

Még 1948 első napjaiban látogatást tettem Vajta Vilmosnál herrljungai otthonában, ahol 
megbeszéltük azt, hogy kérni fogjuk a Svéd Egyház megfelelő szerveit, hogy a római katolikus 
egyházhoz hasonlóan állítson be egy magyar lelkipásztort az idekerült magyar protestánsok 
lelkigondozására. Szóba került az is, hogy Svédországban tanult magyar lelkészt próbálunk ki-
hozatni ennek a munkának a végzésére. 

Kérésünket az illetékesek kedvezően intézték el, azaz fontosnak és egyházi szempontból 
helyesnek tartották a magyarok lelkigondozásának rendszeres biztosítását. Azonban a Magyar-
országról kihozatandó lelkész terve helyett egy másik megoldást fogadtak el: Vajta Vilmost 
bízták meg a svédországi magyarok lelkipásztorlásával. 

Munkájában – amelyet herrljungai központtal végzett, ahol felesége tanárnőként dolgo-
zott – munkatársai is akadtak. Elsősorban Leskó Béla, aki Lundban élt, azután Ferenczy Zoltán, 
aki 1948 elején ösztöndíjasként érkezett Uppsalába és egész 1949 januárjáig ott élt. Jómagam 
csak az év első két és fél hónapjában segíthettem neki ebben a munkában, mert márciusban 
Észak-Amerikába utaztam, ahonnan csak szeptember közepén tértem vissza Svédországba. 
 
Ösztöndijas életünk 
 

Vilmos fontosnak tartotta, hogy ne maradjunk együtt egy helyen, mert sosem tanulunk 
meg svédül, ugyanis egymással főleg magyarul fogunk beszélni. Ezért egyikünk menjen Upp-
salába, másikunk maradjon Lundban, később cserélhetünk. Béla Lundban szeretett volna marad-
ni és arra hivatkozott, hogy mivel az én angol tudásom jobb, mint az övé, kezdjem meg én az 
uppsalai tartózkodást. Ez ellen nem tudtam komoly érvet felhozni és elfogadtam. Vilmos ra-
gaszkodott ahhoz, hogy Béla is utazzon velem Stockholmba és Uppsalába, hogy találkozzunk 
Vilmos ismerőseivel és barátaival. Ez így le is bonyolódott, de gyászeseményekkel társulva. 
Egyrészt a trónörökös repülőszerencsétlenségben elvesztette életét, másrészt az öreg király, V. 
Gusztáv, aki unokájával együtt középkort ért meg, szintén nemzeti gyászt igényelt. 

A szükséges látogatásokat, üzenet- és levélátadásokat elvégeztük és eljutottunk Sigtuna 
kisvárosba, ahol résztvettünk a Keresztyén Egyetemi Diákszövetség téli konferenciáján. Ezután 
Béla visszautazott Lundba. Abban állapodtunk meg, hogy a tanév végén leutazom hozzá, ő gon-
doskodik szállásomról és segítünk a rendezőségnek a nagy lundi ránkbízott evangélikus konfe-
rencia megrendezési munkálataiban. Közben megkaptuk a Vilmos esküvőjére szóló meghívót. 
Megtudtuk, hogy a tavasz folyamán Vilmos menyasszonya befejezi jelenlegi munkáját és 



 66 

megkezdi az esküvő előkészitő munkáit. Ez nem lesz nehéz, mert két vagy három felavatott 
lelkész is tartozik a Rydberg családhoz, akik most Vilmos rokonai lesznek. 

Aránylag hamar beleszoktam az uppsalai életbe és megtanultam, hogy mennyiben más 
Uppsala, mint Lund. Mélyebbre nyúló gyökerei vannak a svéd történelemben és közelebb van a 
svéd történelmi városokhoz, de távolabb Európához, mint Lund. Itt Ordass Lajos barátai, 
legtöbben „befutott” emberek, őt még a régi nevén ismerték. 

Egy szép napon Vilmos telefonált és közölte, hogy Ordass püspök kiutazási engedélyt 
kapott Svájcba egy egyházi gyűlésre, továbbá Svédországba és más északi országba. Hogy ez 
sikerült, azt az új köztársasági elnöknek, Tildy Zoltán református lelkésznek köszönheti. Igy a 
mi feladatunk a Svájc utáni program előkészítése, azaz Vilmosé és Béláé a lundi és nyugat-
svédországi, az enyém a stockholmi, az uppsalai és az esetleg más helyeken lebonyolódók 
előkészítése. Ez a tájékoztatás kissé eltért az általam ismerttől. Eddig úgy tudtam, hogy Dá-
niába, Finnországba és Norvégiába Vilmos kiséri el Ordasst és átjön vele Stockholmba és Upp-
salába is. Vilmos megnyugtatott, hogy ezekről a kérdésekről még beszélünk, most az a leg-
fontosabb, hogy a keretek nagyjából megmaradjanak. Megmondom őszintén, az, hogy mind 
Stockholmban, mind Uppsalában nekem kell intézkedni a programmok megvalósítása ügyében, 
nem lelkesített, de megéreztem, hogy ezen a téren semmit sem tehetek, tehát lesz ahogy lesz. 
Lajos bácsival is felvettem a kapcsolatot és elmentem mindazokhoz, akikhez úgy éreztem, Lajos 
bácsit valamilyen barátság fűzi, akik szállodákban elhelyezték, igehirdetés vagy előadás tartá-
sára meghívták, vagy más módon fejezték ki iránta való köszönetüket. Voltunk a magyar nagy-
követségen is és elfogadtuk annak a diákotthonnak a vacsorameghivását, ahol akkor én laktam. 

Sokat beszélgettem püspökömmel, csak egy hibát ejtettem. Lundból felhívtam Lajos 
bácsit és megtudtam, hogy reggel 8 óra körül, hálókocsival érkezik Stockholmba. A Lundból 
érkezett vonat kalauzát megkérdeztem, hogy mikor van csatlakozás Uppsala felé. Rámutatott 
egy bennálló vonatra: „Ez az, üljön fel!” Nem vettem észre, hogy személyvonat volt, és így 
püspökömmel nem találkoztam. Mikor a vonat megérkezett Uppsalába, taxiba ültem és az elvitt 
a székesegyházhoz. A 11-órás istentisztelet már folyt. És kit látok Eidem érsek mellett ülni? 
Ordass püspököt. Ő is azt tette, amit én. Mikor senki ismerőst nem látott vonatjáról leszállni, 
átszállt egy másik vonatra, amelyen Uppsala felirat volt, amely szerencsére gyorsvonat volt és 
hamar indult. A székesegyházhoz érkezve leült az érsek mellé a püspöki padra, ahova én is 15-
perccel később leültem. Az istentisztelet végén örültünk egymásnak, elmentünk a templom 
melletti érseki házba, átadtuk az érseknek a magyaros albumot, megbeszéltük, hogy mikor talál-
kozunk újra, majd megkerestük Lajos bácsi szállodáját. Ő ott elhelyezkedett, én pedig felhívtam 
Vilmost és Bélát, hogy Lajos bácsi jól megérkezett. 

A következő hét során újabb látogatást tettünk az érseknél, azután az esperesnél, aki 
Söderblom veje volt. Nála megbeszéltünk egy esti istentiszteletet, amit Lajos bácsi svédül tar-
tott. Azután professzorokhoz, magántanárokhoz, régi kollégákhoz voltunk meghíva. Persze még 
egy alkalommal beutaztunk Stockholmba, ahol püspököm az egyház rádiószolgálatáról tartott 
előadást. 

A legfontosabb azonban egy megbeszélés volt, amely Lajos bácsit nagyon nyugta-
lanította, és amire Vilmostól vagy Bélától sem tudott megnyugtató választ kapni. A főkérdés ez 
volt: utazzon-e Amerikába, látogassa-e meg az ottani magyar és egyéb evangélikus gyüleke-
zeteket, vagy maradjon Európában, utazzon vissza Magyarországra, hiszen eddigi útja sike-
resnek volt mondható. A genfi Evangélikus Iroda főtitkára, Dr. Michelfelder nagyon ajánlotta az 
amerikai útnak a programba való beiktatását, de soha egy szót nem szólt a kiadások miként való 
fedezéséről. 

 Érdeklődtünk az utazási lehetőségek felől. A svéd repülötársaság, SAS, talán egy 
hónappal korábban nyitotta meg a naponta közlekedő repülőjáratát Amerika felé. 
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Szép tavaszi nap volt, a tengerparton sétáltunk Stockholmban. Lajos bácsi megkérdezte: 
„És most  mit csinálunk?” Feleletem ez volt: „Megvesszük a jegyeket!” „Jó”, felelte Lajos 
bácsi, vette a csomagját és a formaságok elintézése után beszállt a gépbe és elrepült. 

Mivel én ezelőtt még senkit nem kísértem ki az Újvilágba vezető útja előtt és magam 
sem jártam azon a kontinensen, Ordass püspök úrnak több felvilágosítással azon kívül, amit Dr. 
Stewart W. Hermantól hallottam Budapesten, nem tudtam nyújtani. Vilmost felhívtam és kér-
tem, hogy közölje Dr. Michelfelderrel Lajos bácsi döntését és útnak indulását. Kértem, hogy a 
központi irodából intézkedjenek. Reméltem, hogy nem hágtam át megbízásomat. 

Ez nem is történt meg. Az Evangélikus Központi Iroda jól sejtette, hogy miért érkezik a 
háború után egy európai egyházi vezető Amerikába. Tehát közölték ezt az eseményt az akkor 
még kb. 12-re tehető, magyar istentiszteleteket tartó lelkésszel, akik azonnal vettek egy jó meleg 
télikabátot a püspöknek az elajándékozott saját télikabátja helyett, mert New Yorkban akkor 
még koratavasz volt. Azután bemutatták Ordass Lajost Dr. Franklin C. Fry-nak, az amerikai 
Evangélikus Egyház elnökének, akivel megbeszélték, hogy hol lesznek a következő hetekben 
fontos gyűlések, ahol olyanok lesznek jelen, akik a hazájukat a háborúban elvesztették. Ha vala-
hol egy természeti szépséget megmutathattak vagy más érdekességet, azt is felvették a prog-
ramba. Igy a Gettysburgi Szeminárium díszdoktori címmel tüntette ki Ordasst, aki állandóan 
arra gondolt, hogy még hátra van a skandináv országok meglátogatása. 

Igy idejében visszaérkezett Európába, mert tudta, hogy meg kell látogatnia a norvég 
egyházat és a finn érseket. Alkalma lesz a kopenhágai püspök felkeresésére és az Evangélikus 
Világgyűlés által megrendezett kirándulás alkalmas lesz Zeuthenék meglátogatására. Béla és én, 
akik segítőknek jelentkeztünk, azt a feladatot kaptuk, hogy a póstán küldött, kért anyag felhasz-
nálásával, az evangélikus egyház életét bemutató kiállítást készítsünk elő. Ez olyan jól sikerült, 
hogy bekerültünk a rendezőbizottságba és így Ordass Lajos, Dr. Jánossy Lajos és Vajta Vilmos 
mellett Béla és én, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalos képviselői vehettünk 
részt a Világgyűlés eseményein, ahol még báró Radvánszky Albert unokaöccse is megjelent, aki 
akkor Svájcban élt. A Magyarországi  Evangélikus Egyház életét angol nyelven Vajta Vilmos 
egy magyarországi szerkesztőbizottsággal együttesen állította össze. Szép istentiszteletek, ünne-
pi alkalmak és egyéb ünnepélyes alkalmak tették ezeket a napokat kiemelkedőkké. Pár nappal 
ezen ünnepek után került sor Remmenedal, Skara megyei faluban Vajta Vilmos evangélikus 
lelkész és Karin Rydberg tanárnő esküvőjére. Ordass Lajos evangélikus püspök is résztvett. Mi 
oda vasuttal utaztunk és a nagy Rydberg család egyik gazdasági épülete fogadott be minket. 
Ordass püspök, mint szolgálattevő lelkész, otthonuknak vendége volt, így vele hétfőn sokat be-
szélgettünk. Ekkor elbúcsuztunk püspökünktől, Vilmos és felesége Norvégiába utaztak, a püs-
pök pedig Pestre, illetőleg a Balaton mellé. 

A következő napok során meglátogattam egy svéd vidéki esperest, aki híres prédikátor 
volt azokban az években, majd taIálkoztam Vilmosékkal az Oslóba menő vonaton. Ugyanis 
Osloban megnyitották a II. Keresztyén Ifjusági Világkonferenciát, amelyet a Keresztyén Diák-
szövetség, a KIE, KLSZ és az  Egyházak Világtanácsa Ifjúsági Osztálya rendezett meg, és egyet 
Románia. Elhelyezésünk elég spártai volt, de az idő az évszakhoz megfelelő maradt.  

Az első ilyen jellegű konferenciát 1939. augusztusában tartották, de a II. Világháború 
kitörésének közeli veszélye miatt végül is annak gyors befejezését határozták el. Nem is lehetett 
a következő hét évben újabb hasonló konferenciát összehívni. Ez valósult meg Osloban 1947-
ben, amelyet négy csatlós (szatellit) konferencia követett. Ezek közül engem egy egyetemi kon-
ferenciára delegáltak egy magyar református tanárjelölttel, a később érkezett Csepregi Béla a 
KIE konferenciájára ment, egy Hollandiában tanuló KLSz-ben aktiv lány ezt a kört erősitette és 
többen voltak magyarok az EVSz Ifjúsági Osztályának a konferenciáján. A fő előadást most egy 
amerikai teológiai professzor tartotta amerikai-angol nyelven. Nekem és a magyar delegátusok 
nagy részének, akik angliai-angolt tanultak, nem mindig volt egyszerű megérteni. Az egyetemis-
ta konferencia, mint minden „szakosított” gyűlés, jól sikerült. Maga a hely gyönyörű volt, egy 
erdőben épített, internátussal ellátott középiskola. 
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A nagy hír az volt, hogy az egész magyar „delegációt” meghívják a finnek költségére 
egy finnországi körútra, a tradicionális „finn-magyar barátság” erősitésére. A Vajta-házaspár 
ebben a programban való részvételét lemondta, de egy református lelkész és Dezséry László 
evangélikus egyetemi lelkész ebbe bekapcsolódott. A kikötés az volt, hogy egy észak-svéd-
országi svédnyelvű konferencia is legyen része a programnak és Észak-Svédországban lépjünk 
be Finnországba és haladjunk azután dél felé. Mindezt elfogadtuk. Igy jártunk kis falvakban és 
kis városokban, a fővárosban és ipari, valamint konferenciai központokban és arra tértünk visz-
sza, amely felől jöttünk. A finn tolmácsolást főleg Csepregi Béla végezte, ahol svédül beszélők 
voltak, ott mi fordítottunk Bélával. Igy jutottunk el Uppsalába, Sigtünába, Stockholmba, majd 
Lundba. Itt a „tanulmányi csoport” vezetését átadtuk a dánoknak és Béla és én meglátogattunk 
egy csoport magyar gyermeket, akiknek Leskó és a dán „gondozó szülők” istentiszteleteket tar-
tottak, amig kint éltek Dániában. Három vagy négy ilyen csoportot fogadott be Dánia 1947-ben. 
 
Először Amerikában 
 

1947-ben eldőlt egy fontos kérdés: hogy ki megy hármunk közül Amerikába. Ordass 
püspök úr ugyanis, amíg Amerikában volt, szerzett egy rövidlejáratú ösztöndíjat egy fiatal ma-
gyar lelkésznek az Augustana Teológiai Főiskolán, a svédszármazású evangélikusok között a 
közép-nyugaton levő Rock Islandban (Illinois állam). Vilmos nem tudott „igen”-t  mondani. Igy 
ketten maradtunk jelöltek: Béla és én. De Béla, nyelvi okok miatt, szintén visszavonult és csak 
én tudtam pozitiv választ adni. Ezzel megkezdődött a magyar útlevelem Amerikára való kiter-
jesztése érdekében való versenyfutás és az amerikai túristavizum megszerzéséért folyó küzde-
lem, amelyeknek a kimentele bizonytalan volt 1947-ben.  

Emlékezetem szerint 1947 karácsony ünnepének az első részét nem messze Bengt 
Aabergék falujától töltöttem. Ezalatt Bélával való megállapodásunk szerint, ő Stockholmban és 
Uppsalában fog magyar szolgálatokat végezni és ezt követően én is, ő is átköltözünk az Aaberg-
féle paplakra. Igy idén is együtt tudtuk tölteni az ünnepeket, mint tavaly, de most tudtunk már 
segíteni istentiszteletek tartásában és a karácsony megünneplésében. Elérkeztünk így svédorszá-
gi tartózkodásunk egy éves jubileumához, de ezt csak január végén tudtuk volna méltóképpen 
megünnepelni, mert diákbarátaink január elején még nem tértek vissza tanulásuk helyére. A 
meghívókat még ki sem kézbesíthették a póstások, amikor hír érkezett Magyarországról: Ordass 
püspök javaslatára Ferenczy Zoltán evangélikus segédlelkész lesz svédországi utódom Uppsalá-
ban. Január utolsó napján érkezik Zürichből Lundba, majd onnan a következő nap továbbutazik 
Oslóba, ahol egy évet készül tanulmányokkal foglalkozni. Ő segédlelkész volt, amikor én Sop-
ronban tanultam. 

Mindkét magyar lelkészt meghívtuk az esti jubileumi ünnepségre. Ezeken – és rajtunk 
kívül – vagy 18, esetleg 20-an jelentek meg és a vendégek igen jól érezték magukat, nem be-
szélve az ünnepeltekről. 

A következő napon Ferenczy Zoltánnal Uppsalába utaztam. Beköltöztem vele egy 
másik lakásba, amelyet megosztottam utódommal és elkezdtük, mint egy évvel korábban Bélá-
val, a bemutatkozó látogatásokat. Lassanként megszerveztek nekem egy rövid amerikai tanul-
mányi útat az Egyesült Államokba, amely után minden nehézség nélkül hazautazhatok a szülő-
hazámba, bár érkeztek más jelzések is ebből az országból. Mindenesetre a jegyem az induló 
„Gripsholm” nevű svéd emigráns hajóra szólt. Úgy beszéltük meg Vilmossal és Bélával, hogy 
először náluk találkozunk Nyugat-Svédországban, ott átbeszéljük a terveket és ők mindannyian 
kikisérnek a hajóhoz. 

A következő történetem átvisz az Atlanti Óceánon az Egyesült Államokba, ahova elő-
ször 1948 tavaszán kerültem. A hajó, amelynek Gripsholm volt a neve és amelyre jegyet kap-
tam, tipikus háború utáni, szinte kizárólag Észak-Európából származó kivándorlókat Amerikába 
szállító hajó volt, főleg finneket, azután dánokat, végül norvégokat vitt. Egy norvég lelkész volt 
a hajón. 
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Ezen a hajón ünnepeltem meg – teljesen egyedül – az 1848-as év magyar eseményeinek 
100. évfordulóját. Bár nem voltam tengeri beteg, hangulatom a mélyponton volt. Arra gon-
doltam, hogy mi lesz velem, ha elfogy a négy hónapi ottartózkodásra megszavazott pénz és nem 
tudok visszamenni Magyarországra? 

Nyüzsgő városba, New Yorkba, érkeztem. Egy általam egy évvel korábban, Svédország-
ban megismert, svédszármazású ottani lelkész fogadott, aki akkor New Yorkban dolgozott. 
Felvitt irodájába, leültetett, órájára nézett és azt mondta: „Most még nem mehetsz arra az 
egyetemre, ahova készültél, mert nagyhét van és egy diák sincs az egyetemen. Otthon ünnepel-
nek. Úgy határoztunk az egyház New Yorkban levő központi irodájában, hogy értesítjük a New 
Jersey és Detroit között fekvő magyar evangélikus gyülekezeteket, hogy 1938 óta újra érkezett 
az Egyesült Államokba – Ordass püspök úr tavalyi látogatása után – egy magyarországi evan-
gélikus lelkész. Hívják meg az itteni magyar lelkésztársai ezt a fiatalembert egy vagy két, 
esetleg több napra, kérjék fel, hogy gyülekezeteikben prédikáljon és csak húsvét hétfőjén utaz-
zon a Chicagon túl fekvő Rock Islandba, ahova, az ottani „Augustana” Egyetemre, ösztöndíja 
szól. 

Nemsokára megérkezett az irodába egy 40 körüli férfi, egyike a New Jersey-i magyar 
evangélikus lelkészeknek. Szathmáry Gyula volt a neve és értem jött, hogy meghívjon hozzájuk 
két napra. Így elbúcsuztam svéd-amerikai barátomtól és beszálltam Szathmáry kolléga kocsijá-
ba. Kb. egy órát utaztunk, amíg megérkeztünk gyülekezetébe, amely – az Egyesült Államok 
keleti részén – az egyik állítólag legnagyobb magyar településen élő evangélikus magyarokat 
szolgálja. Felesége és leánya fogadtak és elhelyeztek. Elmondta, hogy másnap este nagyheti 
magyar bőjti istentisztelet lesz és ennek a megtartására megkér, amit elvállaltam. „Nem lesznek 
sokan, mert az angol istentiszteletre járó fiatalok ezt a szokást nem ismerik, no meg Amerikában 
nagyhét nem jelent munkaszünetet, de az öreg magyarok a világ minden kincséért nem hagynák 
ezt el.” A gyülekezet még az első világháború előtt, főleg dunántúli evangélikus kivándorlókból 
szerveződött meg. Mivel a vacsorát Amerikában korán fogyasztják el, volt időnk, így a lelkész 
azt javasolta, hogy „ugorjunk be” két szomszédos református lelkészhez és üdvözöljük őket. Az 
egyiket magunkkal hoztuk az evangélikus paplakra, ő nem régen érkezett ki ösztöndíjasként 
Amerikába Magyarországról, de kint szeretne maradni. Szeretett volna velem e dologról hosz-
szabban beszélni, hiszen ő engem otthon már ismert.  

Másnap reggel a szomszéd faluba hajtottunk át, ahol egy, már Amerikában született és 
itt végzett fiatal, magyarúl, sőt vendül is jól beszélő lelkész, Fliszár Ferenc, szolgált. Sohasem 
járt Magyarországon, de szorgalmasan küldte Sopronba, a Teológiára, a segélycsomagokat. 
Ezután a fiatal kollégával a tegnap már felkeresett egyházi irodában tettünk látogatást, majd 
Szathmáry kolléga megmutatta New York egyes fontosabb látnivalóit, azután igyekeztünk haza, 
mert prédikálnom kellett. Főleg idős emberek, nyugdíjasok töltötték meg a templomot. Ezt 
követően vacsoráztunk, majd Szathmáry kollégám elvitt – az ugyancsak egyórás útat jelentő – 
Philadelphiába, ahonnan csütörtökön vasuton Pittsburghba utaztam. Markovits Pál volt a lel-
kész, akinek az édesanyja Szegeden hívem volt. Innen Cleveland már vasuton egy jó óra alatt 
elérhető, ahol két magyar evangélikus egyház is van: egyik a város keleti részén, a másik a 
nyugatin. Leffler Andor és Brachna Gábor szolgáltak akkor ezekben. A nyugati oldali gyüleke-
zet egy házaspárjánál helyeztek el, de mindkét gyülekezetben meghívtak szolgálatra, a nyuga-
tiban angolra is. Húsvét napjának délutánján kihajtottunk Brachnáékkal Lorainba, ahol a jolcs-
vai születésű Turcsányi Gyula volt. Ő mind a magyar, mind az ottani szlovák gyülekezetet 
szolgálta. Innen, megint vonattal, tovább utaztam Chicagoig, onnan pedig a Rock Islandba menő 
vonatra ültem át, hogy megérkezzem a Mississipi mellé, négy hónapos tanulmányaim helyére. 
Ottartózkodásom ideje alatt három hosszabb utazás során felkerestem a kimaradt magyar 
gyülekezeteket és azokban is szolgáltam: a Detroitit, Buffaloit, a két Bethlehemit és talán egyéb 
helyeken is voltam, nem felejtkezve el a nem magyarnyelvű gyülekezetekről. Megfigyeléseim 
egyike ez volt: Nem elég a múlt féltékeny ápolása, de nem elég az átmenet nélküli beolvadás 
erőltetése sem, legalább az európai és dél- valamint észak-amerikai viszonylatban. Tudnunk 
kell, hogy Istennek másképpen jár az órája, mint a miénk. Sőt, az az óra minden ember számára 
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más sebességgel járhat. De más lehet a környezet is, amelyet tekintetbe kell venni. Igy nem 
csoda, hogy nem lehet a kétnyelvű szolgálatot végzők számára megoldás, hogy egyik nyelvről a 
másikra lefordítjuk az egyszer megírt prédikációt. Kettőt kell megírni, mert az emberszívek már 
a használt nyelvek miatt sem egyformák. Ezért az amerikai prédikációk talán vídámabbak, mint 
az európaiak. Persze, történelmi sorsuk is a „vidámabbak” közé tartozott 1948-ban, mint sok 
magyar igehirdető sokszor mélyebbre nyúló mondanivalója. De fordítva is igaz. Ha egy magyar 
lelkész, mint sok amerikai, egy kis tréfás történettel kezdené meg igehirdetését, amely megne-
vetteti a gyülekezetet a prédikáció elején, ez nem pontosan olyan hatást váltana ki Amerikában, 
mint az Óhazában, ilyenkorú hallgatóság előtt magyarul. Megtanultam e pár hónap alatt Ameri-
kában, hogy a prédikátornak elsősorban azokat az embereket kell megismerni, akik között ma 
szolgál.  

  
Ujra Svédországban 
 

1948 ősze a svédországi magyar protestánsok lelkigondozásának átszervezése jegyében 
telt el. Vajta Vilmos szerette volna tudományos munkáját folytatni, amire a magyar lelkipásztori 
munka kevés időt hagyott. A svéd állampolgárság elnyerése után meg akarta szerezni a svéd 
lelkészi státust, ami azután lehetővé teszi, hogy állami ösztöndíjat kapjon doktori értekezésének 
a megírására. Ugyanakkor azt javasolta, hogy a munka folytatására Leskó Béla és szerény 
személyem kapjon megbízatást, akiknek az Egyházak Világtanácsától kapott ösztöndíjunk ugyis 
lejárt és a meghosszabbodott külföldi tartózkodásunk miatt szükség volt ujabb anyagi alapokra. 
Az átszervezés azonban nem ment egyik napról a másikra, az véglegesen csak 1949 elején 
valósult meg, azaz addig az időpontig Vajta Vilmos vezetésével Leskó Béla és a cikk írója 
együttesen pásztorolták a svédországi magyarokat, amely munkában önkéntes alapon Ferenczy 
Zoltán uppsalai ösztöndíjasunk is segédkezett. Itt megemlíthetem, hogy ebben az időben a 
Lutheránus Világszövetség Svéd Osztálya is bekapcsolódott a magyar egyházi munka támoga-
tásába. 

1949 elején Ferenczy Zoltán visszautazott Magyarországra, így Vajta Vilmos tanácsára 
Leskó Béla Uppsalába tette át székhelyét, míg én Lundban maradtam. Havonta egy vasárnap 
délelőtt a gyülekezeti ház Szent Mihály kápolnájában gyűjtöttem össze a környéken élőket, de 
jártam más dél-svédországi helyekre is szolgálatokat végezni és a nyugati tengerparton élők 
lelkigondozása is feladatom volt. Ugyancsak a kapcsolatok fenntartását szolgálta az is, hogy a 
svéd egyházi hatóságokkal való megbeszélés szerint évente négy hosszabb, egyhetes, tíznapos 
körútra is gondolhattunk, amelynek a költségeit a svédek vállalták. Ezeket a karácsonyi, húsvéti 
és a nyári szünetekben valósíthattuk meg. 1949-ben Leskó Béla három ilyen nagyobb körutazást 
tett, én egy ízben látogattam meg Közép-Svédország (Linköping és környéke, Uppsala és kör-
nyéke) magyarjait. 
 
Clevelandi évek 
 
 1949 őszén az Egyesült Államokban, Clevelandban működő Első Magyar Evangélikus 
Egyház meghívott, hogy ebben a gyülekezetben szolgáljak. Miután féltem, hogy a svéd ösz-
töndíjamat nem fogják a végtelenségig meghosszabbítani és Ordass püspök úr ajánlására nem 
tudok Magyarországra visszatérni, elhatároztam, hogy elfogadom az ajánlatot. Dr. Leffler An-
dor, az ottani lelkész, ebben nagyon segített.   

 1950. január 16-án érkeztem meg Cleveland, Ohio-ba, ahol 1952 szeptemberig voltam 
segédlelkész. Eleinte Leffleréknél laktam, később a Dombi házaspárnál. A gyülekezet nagyrésze 
„régen bevándoroltakból” állt. Az öregek még a 19. század végén vagy a 20. század elején ván-
doroltak be Amerikába, főleg az elszakított területekről. Ezek már nyugdíjasok voltak. A gyere-
keik, akik már Amerikában születtek és tanultak, nem tudtak jól magyarul, ezért vasárnaponként 
két istentiszteletet tartottunk: egy magyar és egy angol nyelvűt. Általában minden duplán ment, 
mindkét nyelven. Mielőtt az „1945-ös menekültek” megérkeztek volna, a gyerek- és ifjúsági 
munka főleg angolul folyt. A háborúból visszatért fiatalok igen kedvesen fogadták a 
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menekülteket. Az öregek eleinte kicsit gyanakodva nézték őket, de győzött a jó szívük és sokat 
segítették az újonnan bevándoroltakat. Két ízben rendeztünk magyar nyári iskolát, egy harmadik 
ízben szórvány tábort a Rocky Mountain-ban. Nagy sikere volt.  

 Abban az időben egy rokonom élt az Egyesült Államokban, Posch Jenő és családja. Ő 
az I. világháború után vándorolt ki és csak egyszer látogatott haza. Fairlawn, N.J-ben lakott fele-
ségével és fiával. Jenő New Yorkban a híres St. George hotelben volt főpincér. Nagy szeretettel 
fogadtak látogatásomkor. Másodfokú unokatestvérem volt. Azóta már mind meghaltak.  

 1952 nyarán kaptam egy telefonhívást a National Lutheran Council főtitkárától, Dr. 
Empie C. Paultól, aki meghívott egy gyűlésre Chicagoba. Ott közölték velem, hogy tudtuk sze-
rint Venezuelába sok protestáns vándorolt ki a II. világháború után és nem lévén ott evangélikus 
(protestáns) egyház, engem szeretnének leküldeni a munka elkezdésére. Elfogadtam ajánlatukat, 
azzal a kéréssel, hogy intézzék el nekem az amerikai hatóságok előtt az állampolgárságom meg-
szerzését. Már csak 2 év hiányzott, hogy amerikai útlevelem legyen. A magyar útlevelet elvették 
tőlem és nem volt semmilyen hivatalos iratom az utazásra. Ezt meg is tették. Ezután két évig 
minden nyáron felutaztam Észak-Amerikába jelentkezni, amikor aztán megkaptam az állam-
polgárságot. Egyházilag az Ohio-i Zsinathoz tartoztam és tartozom ma is. 

 
 
 

VI. Venezuela 
 
 
Oldott kéve Isten szérűjén 
 

A múlt század harmincas évei derekán egy kis, fehérfedelű könyv jelent meg a magyar 
könyvpiacon. Ez a kiadvány viselte fedőlapján a fenti címet. Bizonyára kevesen emlékeznek ma 
már erre a könyvecskére, mint ahogy megjelenése idején is kevés ember figyelt fel mondani-
valójára. Pedig sűrű sorokkal és statisztikai táblázatokkal telehintett oldalain a magyar protes-
tantizmus egyik vezéralakja, Túróczy Zoltán, a magyar sorskérdések egyik legjelentősebbikét, 
az idegen országokban szórványsorsban élő magyarság kérdését tárgyalta. 

Több évtized elmúlott már e könyvecske megjelenése óta. Azóta a magyarság szétszórt-
sága nem csak, hogy nem csökkent, hanem méginkább fokozódott. Venezuela nevét az a kis 
könyvecske emlékezetem szerint meg sem említette; ma már nem lehetne írni a világ minden 
táján szétszórt magyarságról anélkül, hogy ennek az országnak a nevét meg se említenénk sok 
más ország neve mellett. 

Volt ennek a kis könyvnek egy másik megállapítása is. Sajnos, ennek az igazsága sem 
lett általánosan ismertté mindezideig. Ez az adatokkal alátámasztott igazság pedig a következők-
ben foglalható össze: az oldott kévének részei, az egyes búzakalászok, bármilyen értékesek is 
önmagukban, a gazda szemét gyönyörködtető áldássá sohase válnak, csak akkor, ha ismét kö-
zösségbe kerülnek más buzakalászokkal. Ha ismét kévévé válnak. Viszont a tapasztalat mind-
ezideig azt mutatta, hogy semmiféle más erő nem tudja olyan eredményesen közösségbe tömö-
ríteni a szétszórt búzakalászokhoz hasonlítható szórványmagyarságot, mint éppen a keresztyén-
ség ereje. Csak ha az Isten szérűjére, azaz oda kerül a magyarság, ahol az Úr az Evangélium 
által munkálkodik, van remény arra, hogy a szétszórt buzakalászokból ismét kéve, a világ kü-
lönböző pontjaira került magyarságból ismét közösség lehessen. Ezért volt és van a világ 
minden országában feltalálható magyar gyülekezeteknek olyan felmérhetetlenül nagy jelentő-
ségük: ezek a közösségek képezik azokat a végvárakat, amelyekben megtarthatók a magyarság 
lelki és szellemi kincsei nem csupán magunk és utódaink, hanem a világ számára is. Sőt ezek a 
végvárak támaszpontokká válhatnak, ahonnan segítséget, biztatást nyerhetnek azok, akikre 
egészen rászakadt a szórványsors sötét éjszakája és akik vágynak a közösség melegsége után. 
Ezért Istennek tetsző szolgálat egy ilyen végvár katonájának, egy idegenbe szakadt magyar 
gyülekezet munkás tagjának lenni! 
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Amikor e sorok írója 1952. szeptemberében elbúcsúzott az amerikai ohioi Cleveland 
városában levő keleti oldali, magyar evangélikus gyülekezettől, hogy magyar gyülekezetszerve-
zői munkát kezdeményezzen Venezuelában, tette ezt főként azért, mert szerette volna, ha az oda 
került magyar protestáns bevándorlók időnként hallhatnák anyanyelvükön Isten ígéjét. A má-
sodik világháború után Venezuelába került magyar bevándorló protestánsok többször meg-
kísérelték, hogy éppen úgy, mint az odakerült római katolikusok, ők is lelkipásztorhoz jussanak, 
de ez nem sikerült sem az evangélikusoknak, sem a reformátusoknak. Ennek többféle oka volt. 
Főként talán az, hogy amikor az Egyesült Államok megnyitotta az oda való bevándorlás kapuit 
a volt ellenük hadat viselő országok polgárai számára, ennek az lett a következménye, hogy a 
legtöbb, korábban Dél- vagy Közép-Amerikába bevándorolni akaró volt magyar polgár kérel-
mét visszavonta és inkább Észak-Amerikába szeretett volna áttelepülni. Én akkor még magá-
nyos ember voltam és amerikai polgársághoz vezető jogom megtartása nem volt többé veszé-
lyeztetett, mert ott telepedhettem le, ahol állást kaptam. 
 
Az 1952. év egyháztörténeti jelentősége Venezuelában 
 

Az Úr 1952. esztendeje nem csupán a venezuelai magyar protestánsok számára jelentett 
fontos évet, mert ekkor kezdődött meg a közöttük folyó és mindmáig folytatódó rendszeres 
lelkipásztori szolgálat, amely hetenként tartott magyarnyelvű istentiszteletek sorozatának a 
bevezetését is jelentette, hanem sok más európai országból származó, de Venezuelában élő 
evangéliumi keresztyén számára is. Bár a venezuelai németnyelvű evangélikusok között már a 
19. század végén és a 20. század elején, valamint az első világháborút követő évti-zed során 

szolgáltak Németországból és Svájcból 
kiküldött lelkészek, 1950 és 1952 között 
csak néha vetődött Caracasba és más 
városokba egy anyanyelvükön szolgál-ni 
tudó igehirdető. 1952 februárjában azon-
ban, Dr. Falk W. Heinrich lelkipásztor Ve-
nezuelába érkeztével, közöttük is megkez-
dődött a rendszeres egyházi munka. 

Hasonló eseményről írhatunk, ha a 
lett evangélikusokra gondolunk. Legtöbb-
jük 1952-ben csak néhány éve élt Vene-
zuela földjén. A negyvenes évek végén, a 
lett bevándorlókkal olyan család is érkezett 
az országba, amelynek feje lelkészi 

oklevéllel is rendelkezett. Részben, mert kénytelen volt polgári kenyérkereseti munkát vállalni 
nagyszámú családjának az eltartása céljából, részben más okok miatt, nem sikerült neki a lettek 
között rendszeres gyülekezeti életet kialakitani. 1952 nyarán, családjával együtt Kanadába 
költözött és helyét az Egyesült Államokból érkezett Gulbis Alfreds lelkész foglalta el, aki nagy 
lendülettel vetette magát bele az egyházi élet meg-szervezésének a feladatába. Munkájának a 
gyümölcse a ma is igen összetartó és áldozatokat hozni tudó lett nyelvi gyülekezet. 

A Caracasban lakó skandinávok 1952. december 25-én gyülekeztek össze az első svéd-
nyelvű istentiszteletre, ha eltekintünk azoktól az alkalmaktól, amikor egy-egy, útját Venezue-
lában megszakító skandináv lelkész keresztelői szolgálatokat végzett családok otthonában. 

Az Amerikai Nemzeti Evangélikus Tanács venezuelai megbízottja, Kern W. Fred lel-
kész szintén 1952-ben kezdte meg az angolnyelvű evangélikus istentiszteletek tartását. 1952 
november végén távozott. Az istentiszteletek a "Feltámadás" Egyházközség kápolnájában, ille-
tőleg templomában rendszeresen folytak a meglévő lelkészek szolgálatával. 

Megemlíthetjük még azt is, hogy a spanyolnyelvű munka eredete is 1952-re nyúlik 
vissza. Ezen év őszétől kezdve az egyes nyelvi gyülekezetek vasárnapi iskolásai az anyanyelven 
tartott oktatóóra előtt egy rövid, közös spanyolnyelvű kezdőáhítaton és énektanulási alkalmon 

 

A caracasi „Feltámadás” egyházközség temploma 
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vettek részt, amelyet – többekkel együtt – Dr.Kontra Kálmán, a magyar gyülekezet első 
presbitereinek egyike irányított. Később, a buenos-airesi Evangélikus Teológián végzett két 
fiatal lelkész és mások folytatták a spanyol nyelvű lelkigondozást. 

Végül meg kell említenünk azt is, hogy 1952-ben kezdődött meg vidéki hiveink lelki-
gondozása. Falk lelkész úr az év során Maracaibo-ban, San Cristóbal-ban, Barquisimeto-ban és 
egyéb helyeken tartott szórványistentiszteleteket, amely alkalmakon – nemzetiségi különbség 
nélkül – vettek részt protestánsok, Valenciában pedig az év második felében megkezdődtek a 
szinte havonként megtartott magyar, német és lett istentiszteletek és tanórák. Ebben az időben 
alakultak ki azok a tervek, amelyek a vidéki gyülekezetek megszervezéséhez és lelkészekkel 
való ellátásához vezettek. 
 
A Venezuelába érkező magyar lelkipásztor első benyomásai 
 

1952. szeptember 12-én, egy pénteki napon érkeztem Venezuelába. Amikor a késő 
délutáni órákban Maiquetiában kiszálltam a Panamerican Airways még légcsavarok által hajtott 
gépéből, számomra teljesen idegen világ fogadott engem. Addig nem tapasztalt trópusi párás 
hőség, általam nem beszélt nyelv és úti okmányaimat szúrós szemmel vizsgáló tisztviselők (akik 
azon tanakodtak, hogy ne küldjenek-e engem azonnal oda vissza, ahonnan jöttem, mert papir-
jaimon nemzetiségként – bár nem állampolgárságként – „magyar” volt feltüntetve és megérke-
zésem évében Magyarország polgárai nem utazhattak be Venezuelába) tették ilyenné a megér-
kezés első perceit. 

De néhány perc múlva ez az idegen világ megváltozott, barátságosabb lett. Ekkor 
ugyanis a fogadótermet a kivül várakozóktól elválasztó ablak mögött egy nekem integető kis 
csoportra lettem figyelmes. Dr. Nyerges Miklós akkori ideiglenes gondnok, valamint mérnök-
hallgató fia, ifjabb Nyerges Miklós, Dr. Egyed Jánosné cserkészparancsnoknő, Kern és Gulbis 
lelkészek, jelekkel biztatgattak, hogy lépjek fel határozottan, mert papirjaim rendben vannak és 
beutazási engedélyemet a legmagasabb állami helyeken jóváhagyták. Miután kis angolnyelvű 
előadást tartottam a nemzetiség és állampolgárság közti különbségről, hamar átestem a forma-
ságokon és most már szóval üdvözölhettem a reám várakozókat. Hamarosan helyet foglaltam 
Kern lelkész úr Nash-gyártmányú gépkocsijában és csak a sötétség akadályozott meg abban, 
hogy azokat a rettentő mélységeket megpillantsam, amelyek az un. "régi La Guaira-i út"-at 
szegélyezték, bár az egyik útszéli vendéglőnél egy emelvényre felállított autóroncs figyelmez-
tetett az út veszedelmes voltára, no meg az út mentén feltűnő sok fehérre festett kereszt is. 

Első caracasi estémen Dr. Nyerges Miklósné, szeretett Margit nénénk vacsoravendége 
voltam. A Nyerges család „terüljasztalkája” ettől a naptól kezdve igen sokszor tett bizonyságot 
az ezt követő 28 esztendő során ennek az otthonnak a vendégszeretetéről. Emlékezetem szerint 
az est folyamán Márfi János presbiter is betoppant Nyergesékhez és ő vitt tovább szállásomra, 
amely Dr. Gavallér Béláéknak a Chacao-i piaccal szemben levő otthona – a ház Quinta Livia 
nevet viselte – volt. 

Másnap, szombaton reggel meglátogattam Campo Alegre-ben az akkori, bérelt egyházi 
központot, ez 1956 óta német öregotthon. Kern és Gulbis kollégák, akikkel a repülőtéren meg-
ismerkedtem, bemutattak Falk német lelkésznek, az egyházi titkárnőnek, Rajkay Lászlóné 
honfitársnőnknek, az akkor már működő egyházi iskola, a "Pedagógico Esperanza" igazgató-
nőjének és tanitói karának, valamint más, ott dolgozó személyeknek, így a házfelügyelői tisztet 
ellátó Dzenis házaspárnak. Megmutatták jövendő irodámat, amelyet Gulbis lelkésszel kellett 
megosztanom, aki délben elvitt a Plaza Chacaito-ra, ahol Bostyák Béláné és Fekete Miklósné 
kifőzést vezettek. A lett lelkésztárs odajárt ebédelni és engem is beajánlott a szükkörű vendég-
seregbe való felvételre. Ajánlatát szívesen fogadtam, mert így magyar háziasszonyok remekeit 
élvezhettem. 

A délutánt arra használtam fel, hogy a másnapi magyar istentiszteletet előkészítsem. 
Mivel a gyülekezetnek nem volt énekeskönyve, éneklapot szerkesztettem, amelynek 
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lesokszorosítása nagy problémát okozott. Azt hallottam, hogy a magyar cserkészeknek van 
sokszorosítógépük, de nem tudtam, hogy azt hol tartják. Végül Rajkayné segített rajtam és sok 
kocsikázás után az esti órákig elkészült az első éneklap a cserkészszervezőtestület egyik akkori 
vezetőjének a segítségével. Ezután már csak az igehirdetésre kellett felkészülnöm. 
 
Megindul a rendszeres magyar gyülekezeti munka 
 

Az első, általam tartott magyar istentiszteletre 1952. szeptember l4.-én, vasárnap reggel 
9-kor került sor. A kápolnába való bemenetel előtt, a Campo Alegre-i egyházi központ kertjében 
a magyar katolikus közösség kiküldöttei vártak rám, élükön Pribus György lelkésszel. Ő volt a 
küldöttség szónoka és szép beszédben köszöntött, valamint felajánlotta munkámhoz testvéri 
segítségét. Emlékezetem szerint szavait annak az emlékérmének a feliratát idézve köszöntem 
meg, amelyet a II.Rákóczi Ferenc által 1705-ben összehívott szerencsi országgyűlés alkalmával 
kiadtak. Az érem három lelkipásztort ábrázol, akik ugyanannak az oltárnak a tüzét szítják, a kép 
körül a "concurrunt ut alant", magyarul: találkoznak, hogy táplálják szöveg olvasható. Pribus 
György üdvözlése után Dr. Nyerges Miklós gondnok, majd az ifjúság és a cserkészek nevében 
Halász Julcsi (Sennyey Józsefné huga) köszöntött. Ezután bevonultunk a kápolnába és megkez-
dődött az istentisztelet. Annak szolgálatában – rajtam kivül – Kern, Falk és Gulbis lelkészek 
vettek részt. Prédikációm textusa I.Kor 2,2 volt („Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti 
köztetek, mint Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről”), az igehirdetés címe pedig:  
„Amire leginkább van szükségünk”.  A lelkésztársak Isten áldását kívánták üdvözlőszavaikban 
és imádságaikban elkövetkező szolgálatom számára.   

Az istentisztelet után ismerkedési fogadásra került sor, ezt az egyházi központ óvoda-
termében rendezték meg a gyülekezet asszonyai, majd ebédre Zádor Imréné hívott meg az 
Avenida Este 2-őn sok magyar számára otthont jelentő penziójába. A délután folyamán Márfi 
János presbiter megmutatta a város érdekességeit, El Paraiso-tól kezdve Dos Caminos-ig, majd 
este Dr. Egyedékhez voltam hivatalos. 

A következő héten azután megkezdődött a szervezési munka. Presbiteri ülés, láto-
gatások, az iskolaszék és a közös alkotmányt kidolgozó bizottság munkájában való résztvétel 
voltak ennek egyes állomásai. Ezzel párhuzamosan megindult a gyermekek és fiatalok vallási 
nevelése is. Egyházi iskolánkban, a „Pedagógico Esperanza”-ban minden kedden és pénteken 

volt hittanóra az órarend keretében. Más 
iskolába járó tanulókat péntek délután 
gyűjtöttem össze az egyházi központba, 
hogy őket is részesítsem hitoktatásban. A 
konfirmációra készülők első csoportjának 
(2 fiú és 5 leány) a tanítása péntekenként az 
esti órákban és vasárnaponként az isten-
tisztelet után folyt. Ugyancsak a vasárnapi 
istentisztelet után tartottunk vasárnapi isko-
lát a konfirmandus kort még el nem ért 
gyermekek részére. Az egyházi iskolában 
ezeken az oktatóórákon túl hetenként két-
szer magyar nyelvórákat is rendszeresítet-
tem, hogy az odajáró magyar tanulók meg-
ismerkedjenek történelmünkkel, valamint 

irodalmunk sok szép alkotásával. Szombatonként rendszeresen kijártam a Los Chorros-i Quinta 
Mauraco-ba, ahol bekapcsolódtam az ott folyó cserkészösszejövetelek programmjába. 
 

Nemcsak 1952 szeptemberében, de az év október havában is sok olyan eseménynek le-
hettünk szereplői vagy tanúi, amelyek a magyar gyülekezeti élet kibontakozásának a bizony-
ságai. Ebben a hónapban jött létre az akkori Caracas egyik legnagyobb épületében, az Avenida 
Francisco de Mirandán levő „Edificio Galipán”-ban az első magyar lelkészi lakás, amelyet a 
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gyülekezet presbitériuma bútorozott be számomra. A berendezés három honfitársunk asztalos-
műhelyében készült. A munka minőségét bizonyítja, hogy az akkor készült bútorok nagyrésze 
még ma is használatban van a La Castellana-i paplakon. 1952 októberében került első ízben 
kiadásra az ÜZENET című egyházi értesítő. A hó 19. napján hivatalosan is megalakult a 
„Lórántffy Zsuzsanna Nőegylet”, amelyben asszonyaink tömörültek. Ez a szervezet átvette az 
ideiglenes presbitérium által alapított segélyalap kezelésének és növelésének a feladatát, vala-
mint vállalta a templomdíszítés munkáját és azt, hogy szeretetvendégségek és más ünnepségek 
rendezésével kiegészíti a gyülekezet közösségi életét. 

1952 októberének talán legfontosabb egyházi eseményére a hó utolsó vasárnapján, 26-
án került sor. Ennek az ünnepnek a délelőttjén Dr. Herman W. Stewart az Evangélikus Világ-
szövetség latinamerikai munkájának az igazgatója résztvett az egyes nyelvi gyülekezetek isten-
tiszteletein, így a magyaron is. Üdvözölte a gyülekezetet és elmondotta, hogy hat esztendővel 
ezelőtt Budapesten ünnepelte meg a reformáció emléknapját és ekkor találkozott első ízben a 
gyülekezet mostani lelkészével. Délután Dr. Herman elnökként vett részt azon az ünnepi köz-
gyűlésen, amelyen a három, istentiszteleteket tartó gyülekezet tagjai elhatározták, hogy közösen 
megalakítják a „Feltámadás Evangélikus Egyház”-at. Miután az egyháztagok nyelvén hangosan 
felolvasták a kidolgozott alkotmánytervezetet, azt a szép számban összegyülekezett hívek egy-
hangulag elfogadták és aláírásukkal megerősítették. Ezen azonnal életbeléptetett alkotmány 
értelmében ezután megtörtént a már működő nyelvi gyülekezetek szolgálatának és autonómiá-
jának a jóváhagyása, valamint elfogadták a jelenlevők annak a szerződésnek a szövegét, amely 
az új egyházközségnek az Evangélikus Világszövetséghez való viszonyát szabályozta. 

Délután 5 órakor, amikor a közgyűlés ideje 
alatt állandóan zuhogó trópusi eső egyik percről a má-
sikra véget ért, megkezdődött a közös hálaadó isten-
tisztelet, amelyen, a feljegyzések szerint, több mint 
500-an vettek részt. Ennek a keretében köszönték meg 
az egybegyültek Istennek az Ő gondoskodó szeretetét 
és megtartó kegyelmét, amelyet az elmúlt évtized so-
rán különösen sokan megtapasztalhattak és azt az aján-
dékot, hogy az Ő Igéjét nem vonta meg tőlük még a 
szétszórtságban sem. Ugyancsak megemlékeztek a 
reformáció kezdetének a 385. évfordulójáról. Az isten-
tisztelet szolgálatában Falk, Gulbis, Kern és Pósfay 
lelkészek, valamint Dr. Herman vettek részt. Az utóbbi 
Lukács 24,1-9 alapján prédikált. Prédikációjában arra biztatta a résztvevőket, hogy ne mereng-
jenek el – a Jézust kereső asszonyokhoz hasonlóan – a mult emlékein, hanem tekintsenek előre, 
élő Uruk felé. Egy Bach kantáta („Jézus életemnek”) előadása is aláhúzta az alkalom ünne-
pélyes voltát. 

A napot végül közös szeretetvendégség zárta be, ezt a három gyülekezet buzgó asszo-
nyai készítették elő. A tea elfogyasztása után az iskolaudvarban kis program került lebonyolí-
tásra. Először a lett gyülekezet egyes tagjainak ének- és zeneszáma képezte a műsort, majd négy 
magyar leány vonult a résztvevők elé kalotaszegi, mezőkövesdi, palóc és kalocsavidéki ruhákba 
öltözve, előttük egy cserkészlány égő fáklyát vitt. Mindannyian az „Elmegyek elmegyek...” kez-
detű népdalt énekelték, mögöttük Magyarország térképe volt. Az ének befejezésekor a térkép 
szétnyílt és mögüle két cserkészfiú lépett elő, egyik magyar, másik venéz zászlót emelve magas-
ra. Egy magyar asszony ekkor többnyelven ismertette az élőkép értelmét: a magyar bevándorlók 
elhozták új hazájukba a legértékesebbet: a hit lángját és ezt Venezuelában is meg szeretnék 
őrizni. Egy spanyolnyelvű ének eléneklésével ért véget ez a nagyhatású műsorszám. 

A nap eseményeiről filmfelvételt készíttetett az Evangélikus Világszövetség, amely „Az 
élő Ige gyümölcse” címet viselte. Ennek egy példánya a közös egyház tulajdonába került. 

 

A valenciai templom 
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Dr. Herman a következő napokban Valenciát is meglátogatta. Látogatása alkalmat adott 
nekem, hogy Venezuela negyedik legnagyobb városába is eljussak. Október 28-án ott több ma-
gyar családnál látogatást tehettem. Megbeszéltem ott élő híveink egy részével, hogy november 
l6-án este istentiszteletet tartok számukra. Kértem, hogy értesitsék e terv felől a többi protestáns 
magyart. Az elgondolás megvalósult, sőt, az istentisztelet keretében egy keresztelőre is sor 
került és 17-én megkezdtem a valenciai hittanórák és konfirmandusoktatás tartását is. Első 
valenciai szolgálatom kezdete lett az azóta, szinte megszakítás nélkül folyó havonként tartott 
istentiszteleti sorozatnak. 

November hónap egyéb eseményei közül megemlíthetem azt, hogy Maracay-ban is 
végeztem családlátogatást, a hónap első vasárnapján úrvacsorát osztottam caracasi istentiszte-
letünkön és ebben az időben alakult meg gyülekezeti vegyeskarunk. 
 

Az 1952. év utolsó hónapjában volt egy esketési szolgálatom és a hónap második vasár-
napján rendezte meg a Lórántffy Zsuzsanna Nőegylet első műsoros ádventi szeretetvendégségét, 

amelyen vegyeskarunk több számmal szerepelt. 
December 21-én mind Caracasban, mind Valen-
ciában karácsonyi ünnepélyt rendeztünk gyerme-
keink és szüleik számára. Ezekre az alkalmakra 
magam írtam a színdarabokat és verseket, nem 
lévén megfelelő anyag. A Nőegylet jóvoltából 
minden magyar gyermek, akit elhoztak ezekre az 
alkalmakra, szép ajándékcsomagot kapott. Az 
ünnepségeket bevezető műsor túlnyomó részét 
gyermekeink szavalatai, énekszámai, valamint 
általuk előadott betlehemes játék alkották. Szé-
pen szerepeltek az odajáró magyar gyermekek a 
„Pedagógico Esperanza” iskolai karácsonyi ün-
nepélyén; betanításuk szintén az én feladatom 
volt. Mivel az országban a szociális gondozás 
majdcsak ismeretlen volt, ezért nőegyleteink 

igyekeztek gondoskodni a rászorulókról. A megfelelő anyagi alapokat ehhez a munkához egy 
évi Őszi Vásár rendezésével gyűjtötték össze. 

Aktivan résztvettem a magyar kolónia kulturális életében és a cserkészetben is.  

Az évnek ebben az időszakában több esti istentiszteletet tartottunk kápolnánkban, így 
ádvent első vasárnapját megelőző szombaton, karácsony estéjén és az év utolsó napján, amikor 
együtt adtunk hálát Istennek az Ő csodálatos szeretetéért és 1952-ben különösen megtapasztalt 
jóságáért. Ezeken az alkalmakon a szokásos villanyfény helyett csak gyertyák világították meg 
kápolnánkat. 
 
Első vidéki út – Nyugat-Venezuela magyarjai között 
 

Venezuela nem tartozik Dél-Amerika legnagyobb területű országainak a sorába. Mégis, 
ha összehasonlítjuk a távolságokat azokkal, amelyekhez szülőhazánkban szokva voltunk, meg-
döbbentő eredményekre jutunk. Valenciát Caracashoz közelfekvő városnak tartjuk, ahová a 
caracasi egyházközség lelkipásztorai délelőtti fővárosi szolgálataik után késő délutáni isten-
tiszteletek megtartására át tudnak hajtani. Pedig ez a város messzebb van Venezuela fővárosától, 
mint Budapesttől Miskolc vagy Mosonmagyaróvár! És Valencia csupán kapuja az interiornak, a 
belső országrészeknek! 

Ez a lelkes leánygyülekezet volt a kiindulópontja annak a közel kéthetes missziói útnak, 
amelyre Kern és Gulbis lelkészurakkal, a német és a lett gyülekezet lelkészével együtt elin-
dultam. Ennek az útnak az első állomása Coro városa volt. Összesen öt magyar család él Falcon 
állam fővárosában. Akiket meglátogattam, nem csupán szívesen fogadták látogatásomat, hanem 

 

A venéz elnök felesége 
az Őszi Vásáron 
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elhalmoztak vendégszeretetük számos jelével is. Szivesen vették volna, ha rövidebb időt kö-
rükben töltöttem volna el, de folytatni kellett útunkat a coroi félszigeten fekvő Las Piedras és 
Punto Cardon felé, ahol az olajvállalatok telepein több európai származású hittestvér élt. Egyik 
este lett istentisztelet is volt a Shell tábor protestáns kápolnájában és a megjelentek arra kérték 
bennünket, hogy a 9 nappal későbbre tervezett visszatérésünk alkalmából tartsunk többnyelvű 
istentiszteletet, amelyre majd meghívják a környék különböző anyanyelvű protestánsait. 

Las Piedrasból 50 perc alatt éri el a repülőgép Venezuela második legnagyobb városát, 
Maracaibo-t, gépkocsival azonban napokat tesz ki ez az utazás a rossz utak miatt. Így a 
szórványúton levő lelkipásztorok is repülőgépen érkeztek meg az olajvidék fővárosába. 
Nyüzsgő élet fogadta őket. A keleti bazárokra emlékeztető piac fülkéitől kezdve a legmoder-
nebb autókereskedések üzletházakig mindenütt árusok kínálják a portékájukat. Az utcákat ellepi 
a világ sok népét magába foglaló vásárlóközönség. Kimázolt ábrázatú indiánasszonyok mellett 
dán tengerészek, holland kereskedők, amerikai olajvállalati alkalmazottak járnak-kelnek az 
utcákon. 

Maracaibo-ban és környékén 
élnek magyarok is. Számuk nem túl 
magas és szétszórtan laknak a város 
különböző pontjain. Szervezeteik nin-
csenek, azonban több magyar család 
háza, így például Oravecz Lajos inte-
riorbeli presbitertestvérünk vendég-
szerető otthona, találkozóhelye sok 
honfitársunknak. Igen sokan kifejez-
ték előttem vágyódásukat magyar is-
tentiszteletek után. Isten megengedte, 
hogy erre is sor kerülhessen. Február 
12-én a maracaiboi anglikán temp-
lomban istentiszteletet tartottunk az 
azon megjelenő német, holland, sváj-
ci, litván, magyar és más nemzetiségű 
hittestvérek számára és ez alkalom-
mal a németnyelvű igehirdetés mellett 
magyar nyelven is felhangzott az ige. 
A megjelentek egyhangú lelkesedéssel szervezőbizottságot választottak, amelyen Kuthy Sándor 
hittestvérünk képviselte a magyarokat. A maracaiboiaknak ugyanis az volt a vágyuk, hogy ne 
csupán időközönként gondozza őket egy-egy arrautazó lelkipásztor, hanem, hogy rendezett 
egyházi viszonyok között élhessenek. Többen sürgették az iskola megalapításának a szüksé-
gességét. Azzal a meggyőződéssel távoztunk el ebből a városból, hogy a szétszórtak egybe-
gyűjtése itt nem csupán lehetséges, hanem szükséges is.   

Maracaibóból fúrótornyokkal megtűzdelt tó felett visz a repülőgép útja San Antonio 
felé. Egyszercsak eltűnik a tó szürkesége és helyét dús őserdők szőnyege foglalja el. Majd 
délfelé tekintve, ismét változik a látóhatár. Magas hegyláncok, csúcsok meredeznek a repülőgép 
körül. Az Andesek között visz már az utunk és észre sem vesszük, már egy, a columbiai határon 
fekvő kis városka repülőterén gördülnek a gép kerekei. 

Ide jött le San Cristóbal városából dr. Puky Pál magyar presbitertestvérünk és egy 
német házaspár a fogadásunkra. A hegyek között fekvő San Cristóbalt a repülőgép nem tudja 
megközelíteni, így több, mint egyórás autóutazás vár még az oda igyekvő utasokra. 

San Cristóbal Táchira állam székhelye, 1600 méter magasan fekszik és ezért kellemes 
klimával büszkélkedhetik. Bennünket, magyarokat némely felvidéki városkára emlékeztet. 
Azonban fenyőket hiába keresünk a hegyoldalakon: helyüket kávécserjék és a kávéültet-
vényeket beárnyékoló fák foglalják el. Már a kávétermesztés tanulmányozása is érdekessé teszi 
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ennek a vidéknek a meglátogatását. De lehet egyéb érdekességet is tanulmányozni: San Cristó-
balban van a venezuelai evangéliumi felekezeteknek misszionáriusképző iskolája. Itt képezik ki 
azokat a venezuelai protestáns igehirdetőket, akik ezen vallási közösség kb. 120 gyülekezetében 
szolgálnak. Ennek az egyháznak a temploma lett a színhelye annak az istentiszteletnek, amelyet 
vasárnap, február 15-én délután az ottlakó magyar és német protestánsok részére megtartottunk. 
Sok család meglátogatására is jutott idő. Eljutottam a  közeli Rubio városkába is, ahol Bakos 
László hittestvérünk él szép családjával együtt. Példás összetartozás tapasztalható a 
sancristobáli magyarok között: az istentisztelet után dr. Pukyék, felekezeti különbségre való 
tekintet nélkül, kedves együttlétre hívták egybe a város magyarságát saját otthonuk vendég-
szerető falai közé, hogy mindenkinek legyen alkalma találkozni a magyar protestánsok 
lelkészével. 

Három nappal később Méridába vitt bennünket a repülőgép. E város fekvése, klimája és 
jellege elüt sok venezuelai városétól. Számunkra, trópusi vidékre került európaiak számára, 
különösképpen annak van jelentősége, hogy a város felett tornyosuló Pico Bolivar-on havat is 
láthatunk. A városban lakó protestánsok száma nem nagy, a magyar családoké pedig még 
kisebb. Így a szükséges látogatások után a következő nagyobb város felé folytattuk útunkat. 

Valera forgalmas város az Andesek lábainál. Itt is találkozhattunk magyarokkal, akik 
mindannyian igen szívesen fogadtak. Egyikükkel kihajtottunk egy közeli magyar orvoscsalád 
meglátogatására, egy valerai magyar család felajánlotta segítségét minden igaz magyar ügy 
támogatására, egy másik magyar istentiszteletek céljaira ajánlott fel termet, volt olyan, aki a 
magyar lelkész figyelmét felhívta a környéken lakó hittestvérekre. Így jutottam ki Betijoque-ba, 
ahol találkozhattam magyar protestánsokkal.  

Valerából utunk ismét Maracaibóba vezetett. Itt újabb megbeszélést tartottunk a szer-
vezőbizottsággal, majd Punto Cardon-ba érkezve megtartottuk nemzetközi istentiszteletünket. 
Az angol, lett, német és svéd nyelv mellett magyar nyelven is felhangzott az Isten igéje, hiszen 
egyik coroi magyar hittestvérünk nem sajnálta a hosszú út fáradtságát és egy ismerős családdal 
közel 200 km.-t autózott, hogy résztvehessen az istentiszteleten. 

Ezzel a szolgálattal tulajdonképpen véget ért a közel kéthetes missziói út. Azonban a 
hazaérkezéssel a szórványhittestvérek gondozása nem jutott záróponthoz. Ez az út is előkészí-
tette azokat a döntéseket, amelyek az elszórtságban élők egybegyűjtését a jövőben lehetővé 
fogják tenni. 
 
Építkezés – 1956 eredménye 

 
 Dr. Hans Lilje, a Lutheránus Világszövetség akkori elnöke, Porto Alegre-be (Brazilia) 
tervezett útján, megállt egy pár napra Venezuelában. Akkor Caracasban hárman voltunk lel-
készek: Dr. Heinrich Falk (német), Alfreds Gulbis (lett) és én, magyar és skandináv papok. Az 

országban még Valenciában Werner Koch, 
német és Jack Bik, holland papok dolgoztak. 
Dr. Lilje szerette volna megnézni a valenciai 
német épületet és megkért, hogy vigyük el őt 
a kb. 4 órára fekvő városba. Én hajtottam le 
vele és elhelyeztem egy rendes vidéki hotel-
ban. Mondtam, hogy pihenje ki magát és majd 
később délután jövök érte. Az isten-tisztelet 
és ünnepség a német gyülekezetben este 7-re 
volt mondva. Kihasználván az al-kalmat, 
elhatároztam, hogy elintézek valamit a 
városban. Közben, ha már ott voltam, be-
mentem a katedrálisba. Hát kit látnak szeme-
im: Dr. Lilje tanulmányozza a katedrálist! Azt 
mondta, hogy nem volt fáradt és meg akarta 

 

Lilje püspök Venezuelában - 1957 
 



 79 

nézni, hogy a katolikusok milyen templomokat építettek Venezuelában. Hozzám fordult és azt 
mondta: „Ti is épitsetek templomokat!” Így is lett.  

A három nemzetiségi csoportból megszervezett és három autonóm gyülekezetből álló, 
közös egyházközség nekilátott, hogy saját otthonhoz jusson. Mivel ebben az Evangélikus Világ-
szövetség segítette a három gyülekezetet és a német gyülekezetnek sikerült egy régebbi, gyüle-
kezetépítésre adott adományalapot ilyen célra felszabadítani, célunkat aránylag gyorsabban 
elértük, mind a fővárosban, mind a vidéki helységekben, mint ahogy gondoltuk. Caracasban a 
templom, kápolna, tanácstermek, kis konyha és egy házmesterlakás után sor került a három 
paplak (német, lett és magyar) és az internátus épitésére. Minden vasárnap 5 nyelven folyt pár-
huzamosan istentisztelet a templomban és a kápolnában: magyar, német, lett, angol, spanyol és 
havonta egyszer svéd nyelven. A magyar gyülekezethez evangélikus és református hívek 
tartoztak. 

1957 nyár elején megtörtént a 
caracasi nagytemplom felavatása, a lel-
készlakások közeledtek az elkészülé-
sükhöz és az ország belső részében is 
voltak alapkőletételi ünnepségek, inter-
nátus- vagy iskolafelavatások vagy eh-
hez hasonlók, amelyeket a Venezuelán 
átutazó európai vagy amerikai egyházi 
vezetők ünnepélyesen felavattak. 

Ami megmozgatta a nyugodt 
egyházi életet a magyar gyülekezetben, 
az 1956 őszén történt, amikor hír érke-
zett a magyar nép elnyomói elleni bu-
dapesti felkelésről. Az első események 
felől érkezett hírek a magyar gyüleke-
zethez tartozók szívében olyan gondolatokat ébresztettek fel, hogy hamarosan csomagolhatnak 
és visszatérhetnek szülőföldjükre. Mint a történelemből tudjuk, nem ez történt, hanem pont az 
ellenkezője következett be. 1956. november 4-e után még erősebb elnyomás következett és még 
több magyar hagyta el szülőföldjét, mint annak előtte. Venezuelában közel 1000 honfitár-
sunkkal szaporodott az ottani magyarság száma. De így volt ez Észak- és Dél-Amerika sok 
városában, valamint Nyugat- és Észak-Európában olyan helyeken is, ahol eddig nem éltek 
magyarok, vagy Ausztráliában és Új-Zélandban, ahol eddig csak kevesen telepedtek le. Ez 
nekünk, magyar lelkipásztoroknak sokkal több munkát adott. Sokáig úgy látszott, hogy a 
magyarság jövője áll a világ érdeklődésének központjában. Persze ez nem maradt így. 
 
Egyéb dél-amerikai munka 
 

Venezuelán kivül még Kolumbiában, Ecuadorban, Perúban és Chilében tartottam rend-
szeresen magyar istentiszteleteket.  

 A katolikus kollegám, Dömötör Ede, említette nekem egyszer, hogy Santo Domingo 
szigetére kísért egy magyar menekült csoportot. Írtam nekik, felajánlván szolgálataimat. 
Örömmel hívtak, így el is mentem. Megérkezvén, közölték velem, hogy csak a katonai parancs-
nokság engedélyével látogathatom meg a „tábort”, ahol a magyarok laknak és dolgoznak. 
Bevezettek a „tábornokhoz” (aki sohasem volt tábornok), akiről kiderült, hogy magyar. Nagyon 
kedvesen fogadott és megkérdezte, hogy miben segíthet. Amikor mondtam, hogy szeretnék 
istentiszteletet tartani az itt dolgozó magyaroknak, azonnal intézkedett, hogy az érdeklődőket 
autóbuszon hozzák az anglikán kápolnához. Vagy 30-an vettek részt ezen az istentiszteleten. 
Amint később megtudtam, a tábornok pár hét múlva meghalt és ez a tény a magyarok helyzetét 
nagyon megnehezítette. Legtöbben tovább vándoroltak. 
 

 

Első konfirmandusok - Caracas 
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Családalapítás – ösztöndíjak - konferenciák 
 

Sokan biztattak ebben az időben családalapításra. E mögött főleg az volt, hogy eljutot-
tam egy dél-amerikai körútam során több olyan városba, ahol sok magyar élt. Miután közel két 
évig leveleztem egy Buenos Airesben, Argentina fővárosában élő magyar evangélikus leánnyal, 
Koppányi Emesével, megkértem a kezét és felkértem Leskó Bélát, legjobb lelkészbarátomat, az 
esketési szertartás elvégzésére, 1959. április 19-én, az ottani magyar evangélikus templomban. 

Sajnos, fél évvel korábban váratlanul meghalt a caracasi német 
evangélikusok lelkésze és az új lelkész megérkezéséig nem csak saját 
esküvőmre kellett készülni, de kollégáimmal együtt a caracasi német 
evangélikus lelkész munkáját is folytatnom kellett. 

Házasságunkból két kislány született. Kapcsolatban voltunk 
feleségem szüleivel, akik házasságkötésünk után hamarosan átköl-
töztek az Egyesült Államokba. Majd, amikor erre már lehetőségünk 
volt, mindkettőnk magyarországi hozzátartozóit is meglátogattuk (18 
és 20 év után!). Erre lehetőséget adott egy svédországi tanulmányi év 
és egyházi, valamint tudományos konferenciákon való részvétel is. A 
Lutheránus Világszövetségtől kaptam ösztöndíjat, hogy az 1948-ban 
megkezdett tanulmányaimat befejezéshez juttassam. Dogmatikából 
szereztem licenciátust 1965-ben Lundban. A munkám címe: „The 
Whole Christian Church on Earth – A study in Luther’s conception 
of the universality of the Church.” Itt említem meg, hogy 1959 
nyarán, egy régebben megkezdett tanulmányomat fejeztem be. A 
Cleveland, Ohio (USA)-i Western Reserve Egyetem Bölcsészeti 

Fakultásán történelemből „master’s”-t szereztem.  

 A sok egyházi konferencia közül, amelyeken részvettem, kiemelkedett egy missziói 
gyűlés, amelyet Tokióban tartottak 1971 tavaszán. Ott kerültem az elé a nem várt kérdés elé, 
hogy átvenném-e Genfben az Evangélikus Világszövetség dél-amerikai irodájának elárvult 
vezetését? 

 
 

VII. Genf 
 
 

Mi tulajdonképpen jól éreztük magunkat Venezuelában és nem terveztük azt, hogy 
csere révén másutt próbálkozunk a világ egy újabb részének a megismerésével. Venezuelában 
aránylag közel éltünk az USA-hoz és benne feleségem idősebb kort elért szüleihez, akiket 
évente egy alkalommal meg tudtunk látogatni, ami nekik is, nekünk is nagy örömöt jelentett. 

Sokat írhatnék a Venezuelából Japánba vezető repülőútról. Csak azt említem meg, hogy 
egyik konferenciai napon odajött hozzám a missziói munka-
közösség alelnöke, egy amerikai teológiai tanár és meghívott ebéd 
után egy kis beszélgetésre. Még elindulásom előtt írtam a rende-
zőségnek, hogy várnak-e valamit tőlem Japánban, de azt felelték, 
hogy csak vegyek részt az ülésszaki megbeszéléseken és majd szá-
moljak be a dél-amerikaiaknak arról, amit Tokióban tanultam. Így a 
meghívás most kissé meglepett és arra gondoltam, hogy egy 
konkrétabb dél-amerikai kérdést említek majd meg a beszélgetés 
lehetséges tárgyaként. Eljutott hozzám ugyanis annak a híre, hogy 
egy argentinai fiatal lelkész, akit meg akartak hívni dél-amerikai 
referensnek, visszaadta megbízását a főtitkárnak. Talán erről akar-
nak velem beszélni, hogy kiket ajánlok erre a pozicióra. Meg is 
említettem pár lehetőséget, de a főtitkár közbevágott: „Nem 

 

Az irodában - 1971 
 

 

Esküvő - 1959 
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ajánlatot kérünk tőled, mi erre az állásra téged akarunk meghívni!” Ezen sokat gondolkoztam és 
végül nehezen, de „igent” mondtam. Reméltem, hogy nem csak gondok fognak új beosz-
tásomban körülvenni, hanem örömök is, mint ahogy ez Venezuelában is sokszor megtörtént.  

Érdekes lenne ezen a ponton részletesen elmondani, hogy Caracasban hogyan fogadták 
a hírt, hogy elmegyek, de most nincs ilyesmire helyünk és időnk. Egy történetet azért elmondok, 
hogy olvasóim tudják meg: új, genfi beosztásomban is voltak örömöt jelentő perceim.  

 
„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország...” 

 
1973. tavaszán osztályunk missziói konferenciát rendezett. Ezt évente más és más föld-

részeken tartotta, hogy megbeszélje a következő esztendő munkatervét és költségvetését, ismer-
tesse a több évre áthúzódó terveket és hasonlókról tárgyaljon. Általában 40-50 személy vett 
részt ezeken és alkalmat adott a helyi egyházak vagy gyülekezetek meglátogatására és életük 
tanulmányozására. 

1973-ban Chilében volt egy ilyen gyűlés, ahol a most meghívott résztvevők közül töb-
ben eddig még nem jártak. Igy munkatársaimra és rám sok munka szakadt. Ezért egy pár kolle-
gával együtt hamarabb elindultam a világ legdélibb államába, hogy az előkészületi munkával 
idejében végezzünk. Sikerült egy kis repülőgépet bérelnünk a gyűlés utáni időre, amelynek a 
segítségével a gyűlés bezárása utáni szombaton, a tervek szerint közel 16 gyülekezetet meg-
látogathattunk és vasárnap délelőtt résztvehettünk a gyülekezeti istentiszteleteken is. Délután 
repülhettünk volna vissza a fővárosba, ahonnan a kirándulás résztvevői már hétfőn délben el-
hagyhatják Chilét, ha azt így tervezték. 

Volt azonban egy kis problémánk is: szombat reggel rossz idő várt ránk. Villámlott, 
dörgött, esett az eső és többen felkerestek engem szállodai szobámban és elmondták, hogy át-
gondolták a dolgot és az időjárás miatt elhatározták, hogy lemondják a kiránduláson való rész-
vételüket. 

Tudomásul vettem, bár ezzel a résztvevők száma 16-tal csökkent. Érdekesnek tartottam, 
hogy az afrikaiak és az ázsiaiak nagyrésze kérte nevük törlését, az európaiak, észak-amerikaiak 
és kelet-ázsiaiak közül kevesen, egy japán és egy dél-koreai maradt a listán, hasonlóképpen a 
legtöbb dél- és  közép-amerikai. Igaz, sokat kellett várnunk, míg délfelé a félig megtelt DC 3-as 
gépünk elindult. Szép utunk volt. Gyakran leszállt a gépünk és minden leszállásnál 2-3 utas 
kiszállt, aki másnap ott prédikált. Azzal búcsúztunk tőlük: „A viszontlátásra, holnap ebéd után.”  

Minden jól sikerült, bár egyeseknek, nekem is, a lemondottak helyett kétszer kellett 
vasárnap prédikálni. A vasárnapi ebéd után kivitt vendéglátóm a világ legdélibb polgári repülő-
terére, amely Puerto Montt városka közelében van. Mivel a két pilóta és a kb.10 személyt kitevő 
utassereg együtt volt, beszálltunk a gépbe. Minden arra mutatott, hogy pontosan indul gépünk 
észak felé. De nem ez történt. Az egyik pilóta bemondta, hogy éjjelre vihart várnak és a légierők 
főparancsnoksága nem engedi útnak indulni a repülőgépet a tervezett vonalon. A sötétség el-
múltáig várnunk kell. Hogy dolgunkban biztosak legyünk, várjunk még 15 percet a repülőtéren, 
ha addig nem változik meg az utasítás, nem indulhatunk. 

Nem jött más utasítás. A legtöbb utas másnap el akarta hagyni Chilét és kétségbe estek, 
hogy ez nem lesz lehetséges. Ekkor az egyik, Németországból kiküldött lelkész megszólalt és 
ezt mondta. „Kollégák! Ide a főváros 1200 kilométerre van. Új kocsival jöttem Chilébe. Fel-
ajánlom, hogy ha azonnal útnak tudunk indulni, használjuk ezt az új kocsit, így valamikor 
délelőtt biztosan megérkezünk.” A lelkészt, ezt követően, megünnepeltük. Azt is javasolta, hogy 
mindegyikünk vállaljon egy ének, irodalmi alkotás vagy más ébrentartó „mestermű” előadását, 
hogy útközben el ne aludjunk. Ezt mindenki megígérte. Igy elindultunk. 

Volt közöttünk egy walesi titkárnő, aki elkezdett balladákat szavalni, egy japán lelkész, 
aki színdarab-részleteket mondott el, egy amerikai tisztviselőnő, aki cowboy énekekkel jeleske-
dett, egy német püspökné, aki szentimentális énekeket mutatott be, azután voltak kanadaiak, 
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akik kis kórust alkottak, egy koreai, aki szavalt, többen énekeltek, én egy Petőfi verset adtam 
elő angolul, mások Shakespeare műveiből egy részletet. A püspökné, aki férjét kisérte, meg-
szólalt és azt mondta férjének: „Azért, ha valaki püspök, ne vonja ki magát a játékból.” – Férje 
így felelt: „Nem vonom ki, csak gondolkozom a szövegen, mert nem német szöveggel szeretnék 
szerepelni és ezt már régebben adtam elő, mert nem volt kinek. Most van.” És gyönyörű 
tenorhangon – miután rámnézett – belekezdett egy énekbe. Ezt énekelte magyarul: „Szép vagy, 
gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagyvilág!” 

Hübner püspökkel együtt mindenki hamaros rám nézett és megpillantott szempillámon 
egy könnycseppet. Ebből megtudták, hogy melyik nyelven énekli a volt indiai misszionárius ezt 
az éneket. Megkérdezték az utasok, hogy mondja el, miért énekelte ezt? Feleletként elmondta, 
hogy édesapja Indiában miszionárius volt. Őt is annak szánta. Amikor eljött a felkészülés ideje, 
Németországba küldte, ahol befejezte tanulmányait és visszament Indiába. Ez 1939-ban volt. Ez 
év szeptemberében Németország és Nagybritannia háborúba keveredett egymással. Édesapja, 
aki közel volt a nyugdíjbamenetelhez, még vissza tudott térni Németországba, de fia nem. 
Indiában internálták, más „ellenségnek tartott külföldiekkel.” Az internálás közel öt évig tartott. 
A táborban megismerkedett egy magyar fiatalemberrel. Nem jól tudott angolul, így sokat nem 
beszélgettek. De minden este, vacsora után egy magyar éneket énekelt el és megteltek szemei 
könnyel. Ennek volt az első sora, amelyet idéztem. „Először azt hittem, hogy templomi ének, 
megkérdeztem, de tagadta. Talán az édesanyjáról szól, gondoltam. Azt mondta, hogy nem. Vé-
gül bevallotta, hogy egy hazafias ének, amely egy operettből származik. De mindig ugyanazt 
dalolta el az esti órákban és olyan áhitattal, mintha imádkozna. A táborban mindenki nem csak a 
dallamot, hanem a szöveget is megtanulta és sokan vele énekelték azt esténként. Nem csoda, 
megragadó volt a zenéje, nem lehetett elfelejteni. Azután elmúlt közel öt év. A tábor feloszlott, 
mindenki hazakerült, ha maradt valahol hazája. A magyar fiatalember is. Elkértem címét, pró-
báltam neki írni, de sohasem válaszolt. Visszakerültem Németországba, megint megpróbáltam 
felvenni vele a kapcsolatot, de eredménytelenül. Közben püspök lettem és lassan kezdtem erről 
az élményről megfelejtkezni. Hirtelen, ma este, amikor német barátunk felszólított mindenkit, 
hogy szerepeljünk valamivel, talán mert mellettem egy magyar evangélikus lelkész ült, vissza-
tért a dallam, majd a szöveg is és erre a magyarra, de másokra is, így Ordass püspökre is gon-
doltam, mert érdekes népnek tartom a magyarokat, akik „operett-énekkel” is tudnak teljes szív-
ből imádkozni.” 
 
Genfi évek 
 

 Mint a Lutheránus Világszövetség 
Latin-Amerikai Referense, a legfontosabb 
munkám az egyházi központok és teológiai 
fakultások meglátogatása volt. Körülbelül 
kétszer évente kerestem fel őket Mexikótól a 
Tűzföldig. Egyik utamkor a Csendes Óceáni 
országokat látogattam meg, máskor az At-
lanti Óceániakat. Kb. 6 hétig voltam ilyenkor 
távol Genfből. Konferenciákat rendeztem, to-
vábbképző kurzusokat szerveztem, meghall-
gattam kéréseiket, panaszaikat, sok magyar 
istentiszteletet tartottam. Kilenc év után egy 
másik beosztást ajánlottak fel nekem, még 
pedig a missziói területen világszerte. Ezt a 
munkát 6 évig, a nyugdíjazásomig végeztem. 

Az evangélikus világ missziói központjait látogattam, tanácsokat adtam és segítettem munká-
jukat. 1986. június 30-án nyugdíjba vonultam a Lutheránus Világszövetségtől.  

Európába visszatértünk óta sok lelkigazdagító összejövetelen és konferencián vehettünk 
részt, mint az Európai Magyar Ifjúsági Konferencia, a Stuttgarti Gyülekezeti Konferencia és 
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mások. Nagyra becsültük az Európában élő 
magyar papok és családjaik barátságát, mint 
Vajta Vilmosék, Gémes Istvánék, Glatz 
Józsefék, Szigethy Sándor és mások. 

1986. július 1-én már repültem 
Osloba, ahol átvettem Terray Lászlótól az 
Európai Rádió Misszió magyar nyelvű adá-
sának a felelősségét. Az adásokat a Monte 
Carlo-i rádióleadó közvetítette kelet felé. 
Ezek főleg heti programokból álltak, ame-
lyeket egy genfi studióban tudtam felvenni 
és elküldeni. Kelemen Erzsébet diakonissza 
testvér nagy segítségemre volt a levelezés 
terén. A magyarországi helyzet változásával 
úgy határoztunk, hogy a rádióprogramot 
Magyarországra helyezzük át. Gáncs Pétert ajánlottam e feladat folytatására, ami sikeresen meg 
is történt.  

 25 éven át végeztem a genfi és Lausanne-i magyarok között a lelkigondozói munkát. Ez 
havi egy-egy istentiszteletből, kétheti esti bibliaórából és egyéb szolgálatokból állt. 2006 
júniusában, a 85. születésnapomon, elbúcsuztam a gyülekezetektől. Pátkai Róbert, a KÉMELM 
elnöke, hirdette Isten ígéjét ezen az ünnepi alkalmon.  

 Feleségem, Emese, 20 év után nyugdíjba ment a Caterpillar cégtől és ekkor úgy döntöt-
tünk, hogy végleg letelepszünk Genfben.  

 A  4, Chemin de la Bride lakásunkban az elmúlt 37 év alatt igen sok kedves, értékes és 
érdekes barát, rokon és ismerős fordult meg. A három tele vendégkönyvünk tanúja e sok felejt-
hetetlen órának és napnak. Reméljük, hogy ezt még sokáig gyakorolhatjuk!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Pósfay-unokák, szüleikkel együtt. 
 

 

Lelkészek az 
egyenlitőnél 
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