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Ajánlás
„Nem nagyobb a szolga az ő uránál.” (Jn 15,20)

Több oldalról induló szándék állt azon elhatározás mögött, 
hogy a kelenföldi evangélikus gyülekezet egy könyv kiadásá-

val is megemlékezzen egykori lelkészéről, a száz éve, 1912. január 
22-én született Kendeh Györgyről. 

meghatározó alakja volt gyülekezetünk eddigi történetének, 
holott parókus lelkészként mindössze kétszer öt évet töltött 
Kelenföldön. Köztudott, hogy először a nyílt állami erőszak, 
másodszor az állami kívánságokat kiszolgáló egyházi vezetés 
miatt kellett eltávoznia gyülekezetünkből. Személye – részben 
az ordass Lajos püspökkel való szoros kapcsolata miatt – a 20. 
század magyar evangélikus egyháztörténetének szélesebb össze-
függéseiben is fontos szerepet játszott. Gyülekezetünk számára 
azonban Kendeh György, Gyurka bácsi elsősorban lelkipásztor 
és vezető volt, akinek szolgálatára a ma élő idősebb nemzedék 
tagjai közül sokan hálásan emlékeznek.

Ennek a hálának a jele ez a könyv is. Hála mindenekelőtt 
a mindenható, szent és örök Istennek a Kendeh György által 
elvégzett szolgálatért, az általa mutatott életpéldáért, és hogy a 
nyolcvanas évek végének változásaival lehetővé vált – legalább 
nyugdíjasként – a gyülekezetbe való visszatérése.

Kötetünk címe megváltó Urunk jól ismert szava János evan-
géliumából: „Nem nagyobb a szolga az ő uránál.” Érdemes e kira-
gadott mondat kontextusát újraolvasni. Jézus a tanítványság és 
a világ kapcsolatáról tanít, felkészítve övéit a nagy küzdelemre. 
Eme nagy küzdelemről, „nemes harcról” szólt egykori lelké-
szünk egész élete, melyben ki-ki felfedezheti és szinte végigkí-
sérheti a vérzivataros 20. századi magyarország majd minden 
szomorú s olykor kegyetlen történését. mindezek ellenére abban 
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a kiválasztottakra oly jellemző kegyelemben lehetett része, hogy 
élete során végig szabad ember lehetett. Nem függött senki más-
tól, csak elhívó és megváltó Urától. Életútja során így válhatott 
osztályrészévé Luther reformátori kijelentése az Értekezés a 
keresztyén ember szabadságáról című iratából: „A keresztyén 
ember szabad ura mindennek, és nincs alávetve senkinek. A 
keresztyén ember készséges szolgája mindennek, és alá van 
vetve mindenkinek.”

Azt kívánjuk a tisztelt olvasóknak, hogy akár ismerték szemé-
lyesen Kendeh Györgyöt, akár nem, mind az életpályából, mind 
a Krisztus evangéliumát megszólaltatni akaró igehirdetésekből 
épüljenek és gazdagodjanak.

Örömmel teszünk eleget annak a kötelességünknek, hogy a 
gyülekezet nevében köszönetet mondjunk azoknak, akik hozzá-
járultak e könyv létrejöttéhez.

Elsősorban Thurnay Bélának köszönjük a szerkesztői felada-
tok elvállalását és az elvégzett kitartó munkát. ő – aki évtizede-
kig kelenföldi gyülekezetünk aktív tagja volt – közelről láthatta 
Kendeh György itteni szolgálatát. Köszönjük, hogy a szubjekti-
vitás és az objektivitás kettősségében értéket látva állította össze 
ezt a kötetet.

Köszönjük mindazoknak a közreműködőknek az önzetlen 
munkáját is, akiket a szerkesztői előszó név szerint is meg-
említ. Hálásak vagyunk Kendeh György családjának, hogy 
a tartalmi kérdésekbe tudatosan beleszólni nem akarva, a 
háttérből mégis fontos segítséget adva járultak hozzá e kötet 
összeállításához.

Köszönetet szeretnénk mondani a könyv kiadásához kapott 
anyagi támogatásért is. Köszönjük az ötvenes évek kelenföldi 
ifjúságának tagjaitól kapott céladományokat, valamint a ma-
gyarországi Evangélikus Egyház országos elnökségének, illetve 
az ordass Lajos Alapítvány kuratóriumának a támogatását. Kö-
szönjük a zákeus média Centrumnak, hogy a Kendeh Györgyről 
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készített Isten mindig nagyobb című portréfilmet jogdíj fizetése 
nélkül rendelkezésünkre bocsátotta, és így könyvünk dvd-mel-
léklettel is napvilágot láthat.

mindenért egyedül megváltó Urunké legyen a hála!

2011 karácsonyának hetében

Dr. Blázy Árpád Dr. Ittzés András
igazgató lelkész gyülekezeti felügyelő
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Előszó

Amikor 2010 végén a kelenföldi gyülekezet vezetői felkértek, 
hogy legyek a Kendeh György volt kelenföldi lelkész születé-

sének 100. évfordulójára kiadni tervezett kötet szerkesztője, már 
az első megbeszélésen teljes egyetértésben fogalmaztuk meg, 
hogy milyen fő részekből álljon a könyv: a kelenföldi szolgálata 
köré épülő életrajz mellett gyűjtsünk rá emlékező írásokat, és 
szerepeljenek a kötetben prédikációi, írásai is. Nem vagyok sem 
történész, sem gyakorlott könyvszerkesztő, mégis örültem e kihí-
vásnak, mert rendelkeztem emlékekkel és némi ismerettel ezek-
ből az időkből, és az első pillanatban úgy tűnt, hogy a feladat nem 
haladja meg az erőmet. ma látom, hogy leegyszerűsítve láttam a 
munkát, viszont sokkal több segítséget kaptam szakemberektől 
és lelkes munkatársaktól, mint álmodni merészeltem volna.

Kendeh György életének és szolgálatának leírása nem lehetett 
részletes, ahhoz több kutatásra lett volna szükség. áttekintő, 
érdekesebb részleteket felvillantó összefoglalásra törekedtünk, 
ebben azonban pontosságra és objektivitásra. Fontosnak tartot-
tuk, hogy a kelenföldi gyülekezet történetének e nehéz korszakát 
is tükrözze írásunk, mert Kendeh György számára kelenföldi 
szolgálata szorosan hozzátartozott életéhez, teljes szívvel vál-
lalt elhivatást jelentett számára. mivel a könyvet az „unokák” 
nemzedékének is szántuk, a kor köztörténeti és egyháztörténeti 
eseményeire is hivatkoztunk, és ezért nagy súlyt helyeztünk a 
magyarázó lábjegyzetekre. Igyekeztünk plasztikussá, jól átélhe-
tővé tenni Kendeh György életét is meg a gyülekezet és benne a 
mi nemzedékünk életét is.

Prédikációiból, írásaiból csak néhány kerülhetett be a könyv-
be. A válogatás egyik szempontja az volt, hogy küzdelmes életé-
nek fordulópontjain mondott igehirdetései mind bekerüljenek, a 
másik szempont az, hogy legyen sokszínű a gyűjtemény. írásai-
ban mind helyet kaptak saját életét értékelő sorai, és e személyes 
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emlékezések mellett a közéleti küzdelmeihez tartozó iratok kö-
zül a jelentősebbek. Ezért egy-két esetben az újraközléstől sem 
riadtunk vissza.

A visszaemlékezések különböző terjedelműek, de minden 
megküldött anyagot megszólaltattunk. van, aki a háború utáni 
időre emlékszik, és van, aki a visszatérése utáni szolgálatáról 
szól. vannak, akik a kitelepített Kendeh Györggyel való kapcso-
latukról beszélnek, vagy a kistarcsai éveket is említik, és vannak, 
akik az ordass Lajos Baráti Körben végzett szolgálatában is 
segítették, vagy éppen csak akkor találkoztak vele. A legtöbben 
több életszakaszáról is emlékeznek, így nem volt könnyű a visz-
szaemlékezések sorrendjét kialakítani. Azokat az időket vettük a 
rendezés alapjául, amelyek az egyes írások súlypontját képezik, 
illetve amelyekkel az emlékezések kezdődnek, és így végül is az 
emlékezők életkora is szerepet játszott a sorrend kialakításában. 
Négy olyan emlékező írás is szerepel, amely már korábban, köz-
vetlenül halála után készült.

Az emlékezők írásai azt mutatják, hogy az íróknak meleg ér-
zések ébredtek fel szívükben, miközben gondolataikat papírra 
vetették. Azt tükrözik soraik, hogy Kendeh György melegszívű 
lelkipásztor, rendet tartó, gondos, szigorú vezető, magát nem 
kímélő munkás, életelveit mindig vállaló, példamutató férfi, kö-
zösségteremtő, elhívatott értelmiségi, hazájához, népéhez, egy-
házához hű harcos volt. Ezek a jellemvonásai vissza-visszatérnek 
az emlékezésekben.

* * *

Életútja maga is hordoz aktuális üzenetet.
Ha egy szóval akarnám kifejezni, hogy Kendeh Gyurka bácsi 
milyen lelkész volt, azt mondanám: pásztor volt. olyan lelkész, aki 
szerette az embereket, felvállalta minden segítségre szorulónak 
a sorsát. Sokat látogatott, beszélgetett, vigasztalt, nehéz helyze-
tekben tanácsot adott. Ezt a szolgálatot gyülekezetétől elszakítva 
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sem hagyta abba. Nehéz paraszti munkája után este leveleket 
írt budapestieknek és kitelepítetteknek, velük volt lelkiekben.

Igen, elkötelezett pásztora volt juhainak. Pásztor, aki nem az 
árnyékban hűsöl, hanem aki mindig elöl megy, vezet, véd, gon-
doskodik és számon tart. És nemcsak lelki pásztor, hanem testi 
gondviselő is, aki a mindennapi szükségben is segíteni akar. Egy 
szörnyű háborút, a másfél hónapos ostromot túlélt gyülekezeti 
tagok lelkészeként nem feledkezett meg egy pillanatra sem arról, 
hogy a legszükségesebb ennivaló, ruha, gyógyszer megszerzése 
is kell a lelkek talpra állításához. Szervezett gyermekétkeztetést, 
és volt, akit saját asztalához ültetett. Szervezte a templom és a 
parókia lakásainak, helyiségeinek rendbehozatalát, de segített 
a híveknek is, hogy legyen meleg szobájuk.

És nem csak a családok mindennapi kenyerével törődött. A 
gyülekezet gyerekeinek tanítása, közösségi nevelése, hitre veze-
tése is fontos volt neki. Két évvel az ostrom után – 1947 őszén 
– gyülekezeti iskolát és óvodát indított. Az iskola egy évig, az 
óvoda három évig működött. Gyülekezeti öregotthont is létesített.

A diakóniát élethivatásának tekintette. maga említi, hogy erre 
ébredt rá már teológus korában, a Bodelschwingh alapította 
Bethel Intézetben gondozott epileptikusok mellett, erre gondolt 
1962-ben, amikor tusakodott, hogy elfogadja a gondnoki szolgá-
latot a kistarcsai papnéotthonban, erre nevelte Kerepestarcsán 
a környező gyülekezetek ifjúságát, asszonyait és az ott szolgáló 
teológus lányokat, és így értékelte életét nyugdíjasként 1988-ban 
Utószó – előszó helyett című írásában.1

Nemcsak maga dolgozott sokat, elvárta a pontos munkát a 
gyülekezet munkásaitól is. Egy segédlelkésze áthelyezését kérte 
püspökétől, mert az illető szolgálati alkalmakat mulasztott el, 
és ki sem mentette magát. Felelős szolgálat, kötelességtudat, 
fegyelem, fáradhatatlanság jellemezte őt gyülekezeti lelkészi szol-
gálatában, a kényszerlakhelyén végzett paraszti munkájában, az 

 1 Lásd e kötetben, írásai között.
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egyház külföldi segélyosztásának megszervezésében, igazságos 
és precíz végrehajtásában, majd a kistarcsai Evangélikus Özvegy 
Papnék otthonában végzett húszéves gondnoki szolgálatában 
ugyanúgy, mint az ordass Lajos Baráti Kör szervezésében és a 
Keresztyén Igazság folyóirat kiadásában is.

Nagyon erős volt a felelősségtudata és a kötelességtudata. 
Tisztelte az embereket előítélet nélkül, és egyformán szolgált 
mindenkinek, de alapvetően fontosnak tartotta a kölcsönös tisz-
teletet az emberek között. Érzékeny volt arra, hogy a közösségi 
életben ne sérüljön a jog tisztelete. Különösen fontosnak tartotta 
a szülőknek való engedelmességet, és erről tanácsként is elég 
keményen tudott szólni, olykor megbántva ezzel a fiat vagy a 
leányt. általában jellemző volt rá a tekintélytisztelet, amit gyako-
rolt és elvárt, de ezt a szabad emberi magatartás részének látta. 
Bizonyára ez a tekintélytisztelet az oka, hogy a forradalmakat és 
az új eszmeáramlatokat általában káros és veszélyes dolognak 
tartotta, és a régi értékek megőrzését várta a társadalomtól.

Teológiai tájékozódása konzervatív. „Az egyház legyen egyház”, 
„ a mi Lutherünk…” jellemző gondolatai, fordulatai. Idegen tőle, 
hogy prédikációjában vagy hitoktatásában útkereső irányza-
tok, modern teológusok gondolatai kerüljenek elő. A megtérést 
mindig prédikálta, bár nem ápolt szoros kapcsolatot az evange-
lizációs mozgalmakkal. A Krisztusnak való engedelmesség és 
hűség felismert útját azonban mindvégig következetesen járta 
és hirdette. így tiszta keresztény elkötelezettsége erős volt, erő 
és megbízhatóság áradt belőle mindenki számára.

Igehirdetésében soha, még véletlenül sem fordult elő konkrét 
politikai kérdések bírálata vagy magasztalása. viszont mindig 
világosan látta híveinek azokat a szenvedéseit és kísértéseit, 
amelyeket az államhatalom önkényes intézkedései vagy a tár-
sadalomban megjelenő politikai indulatok okoztak. Sokkal ke-
ményebben ítélte el azonban az Istentől kapott küldetéshez való 
hűtlenséget, a hatalom politikájának kiszolgálását az egyházban, 
mint a világi politika nyilvánvaló jogtalanságait és embertelen-
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ségeit. Bátran megmondta álláspontját elöljáróinak az adott 
helyzetben helyesnek tartott konkrét döntésről és arról az igaz 
útról, amelyen az egyháznak járnia kell, ha szolgálatához hű akar 
maradni. Elismerte a más egyházi csoporthoz tartozók áldozatos 
szeretetben végzett evangéliumi szolgálatát. Nagyszerűen tudott 
együttműködni azokkal, akik az egyházhűségben megbízha-
tóknak, jó harcostársaknak bizonyultak; őszintén segítette és 
elfogadta szolgatársainak az övétől különböző lelki ajándékok-
ban gazdag munkáját. Botta Istvánnal való együttműködésük 
példaszerű számunkra.

Igehirdetésének állandó tárgya a keresztyén ember harca a 
világban uralkodó gonoszság ellen. Híveit személyesen szólítja 
meg, és inti őket, hogy térjenek hűségre a Krisztushoz, elhagy-
va bűneiket, és szembefordulva a sötétség hatalmaival. Engem 
ilyenkor Keresztelő Jánosra emlékeztetett.

Prédikációinak a 19. századból örökölt patetikus stílusát, visz-
szatérő fordulatait, halmozott jelzőit, szónokias felsorolásait ma 
nem tarthatjuk korunk alkalmas beszédstílusának, és hallgatói 
közül akkor sem tartotta mindenki a mondanivaló szükséges esz-
közének. mégis mindenki szívesen hallgatta igehirdetéseit. mert 
nem vezette őt a szószéken öncélú szereplési vágy, hanem ott is 
Urát, a Krisztust szolgálta minden igyekezetével. Jó volt hallani, 
hogy milyen helyesen látja és prédikálja az ember kegyelemre 
szorult voltát, a sötétség urának fenyegető hatalmát, Istennek a 
Krisztusban megjelent szeretetét és győzelmét és az egyház igazi 
feladatát. Ha az oltár meg volt terítve, soha nem mulasztotta el, 
hogy igehirdetésében az úrvacsorában minket magához hívó 
Krisztusra ne mutasson, a szent közösségbe hívogasson.

Nincs szükség arra, hogy karakteres vonásait, kemény jelle-
mét retusáljuk, hibáit elhallgassuk, erényeit dicsőítsük. Lelki-
pásztorként valóban példaként áll előttünk. Ez nagyon fontos, 
mert a mai világban kevés olyan példaképpel találkozunk, akit 
a fiatalok elé mint bátor, hitéhez ragaszkodó, áldozatos, szerető 
szívű és megbízható embert állíthatunk. Nagy szükség van ilyen 
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példaképre a lelkésznevelésben és minden olyan hivatásra való 
felkészítésben, amely a fiatal nemzedéket emberek vezetésére, 
tanítására, gyógyítására, gondozására neveli.

* * *

Ami a könyv elkészítésének munkáját illeti, volt mire támaszkod-
ni. Életének leírásában forrásul szolgáltak Kendeh György saját 
visszaemlékezései, amelyeket a zákeus média Centrum,2 illetve a 
mevisz által készített interjúkban3 elmondott. Felhasználhattam 
a családban megőrzött dokumentumokat is.

Adatokat gyűjtöttem különböző levéltárakban. Kutatásaim az 
Evangélikus országos Levéltárban (EoL) kezdődtek, de vissza-
tértünk oda a lektorokkal a végső szerkesztés munkafázisában is. 
Külön köszönet illeti Czenthe miklós igazgatót, aki pótolhatatlan 
segítséget nyújtott néhány adat felkutatásában, pontosításában. 
Segítséget kaptam Böröcz Enikő levéltárostól is abban, hogy 
a magyar országos Levéltárban (moL) hol találom az állami 
Egyházügyi Hivatal (áEH) anyagait. Továbbá kutatási engedélyt 
kértem és kaptam az állambiztonsági Szolgálatok Történeti Le-
véltárától (áBTL). A betekintésre megkapott és általam átnézett 
dokumentumok azonban Kendeh György esetében nem hoztak 
újat a Rőzse István által már feltárt és feldolgozott iratokhoz 
képest,4 ezért egykori politikai rendőrségi iratokat a kötetben 
nem használtam fel.

E könyvhöz a legtöbb anyagot a kelenföldi gyülekezet szép 
rendben tartott, gazdag levéltárában találtam. Ez a gyűjtemény 
a maga területén közel teljesnek mondható, bár hiányoznak 
például az 1950-es házkutatáskor az ávH által kiemelt iratok. 
zomboryné Bazsó Rozália levéltáros iratjegyzéke alapján könnyű 
volt előkészítenem kutatásaimat. Köszönöm Schermann ákos 
gyűjteményi felelős segítségét, aki a gyülekezeti levéltárban va-

 2 Kgy interjú 1989/2011.
 3 Kgy interjú 1993/1995.
 4 rőzse 1997.
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ló keresésemet segítette ajánlásaival, anyagok keresésével és a 
dobozoknak a toronyszobából való lehordásával.

Az 1956 utáni időkről, így a külföldi segélyek szétosztásáról, 
aztán a kistarcsai időkről és végül az oLBK-ban végzett szolgá-
latáról Kendeh György saját visszaemlékezései voltak a fő for-
rások. Különleges köszönet illeti gyerekeit, akik minden családi 
anyagot, köztük a tizenöt prédikációs kötetet, dokumentumokat, 
fényképeket rendelkezésemre bocsátottak. Gusztáv és mária sok 
dolgot elmeséltek, és tanácsot is kérhettem tőlük. mária vállalta, 
hogy a zmC-interjú dvd-jét lehallgatja és leírja, ami kemény 
munka volt, és egyben komoly forrást is tett feldolgozhatóvá. ők 
és a visszaemlékezések szerzői közül többen segítettek felmerült 
kérdéseim azonnali megválaszolásával.

Prédikációi teljes számban rendelkezésre álltak, mivel azo-
kat maga Kendeh György újra legépelte és kötetekbe rendezte 
a nyolcvanas évek végén. Ezeket tehát csak válogatni kellett, és 
szkennelni-digitalizálni, majd szerkeszteni. A prédikációk, írások 
szkennelését egyik unokája, Kendeh-Kirchknopf Péter vállalta 
magára. Gyurka bácsi hosszú mondatai, germanizmusai és sajá-
tos stílusa komoly munkát kívánt a szerkesztőtől és a lektoroktól, 
mivel a lehetőséghez képest meg kellett tartani a szónoki beszéd 
eredeti stílusát és kifejezéseit, viszont egy könyvben a magyar 
beszéd általános szabályaitól nem lehetett eltérni.

A visszaemlékezéseket körlevelekben és az evangélikus saj-
tóban kértük. Lelkesítően sok érdekes anyag érkezett. Ezek az 
emlékezések adatokkal gazdagították életének leírását is, például 
a dán ebéd, az iskola-óvoda, az ifjúsági táborok a háború utáni 
időben, hitoktatásának színes élményei vagy éppen a kitelepítés 
nyomorúságai. Élmény volt a szeretetteljes emlékezéseket olvas-
ni, szerkeszteni annyira, hogy rájöttem: nem elég összeállítanom 
és leírnom Gyurka bácsi életét, hanem személyes emlékezéssel 
is hozzá kell járulnom a könyvhöz.

Köszönet illeti mirák Katalin történész lektort, aki javításai-
val, adatközléseivel, javaslataival, de elsősorban tapasztalatával 
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és igényességével meghatározó módon segítette a szerkesztő 
munkáját.

Köszönöm feleségemnek, Schulek vilmának tanácsait, bá-
torítását és „előlektori” javítgatásait. A Keresztyén Igazságban 
fellelhető Kendeh György-irodalmat ő dolgozta fel, a közlésre 
szánt képek és dokumentumok válogatásában is segített. Ezúttal 
szerepet cseréltünk, az ő könyveiben én lehettem a segítő. Jól 
működött a szerepcsere.

A két nyelvi lektornak, Bence Juditnak és Ecsedi Klárának 
nem volt könnyű dolga, mert gyakorlatlanságom miatt egyes 
részeket többször is át kellett javítaniuk. Terjedelmes anyagokat 
későn kaptak meg tőlem, így kevés idő maradt munkájuk elvég-
zésére. Köszönöm nagy munkájukat, igényes precizitásukat, 
kedves szolgálatukat.

Kendeh-Kirchknopf Péter, noha nem az általa vezetett Luther 
Kiadó, hanem a kelenföldi gyülekezet a könyv kiadója, első pil-
lanatban vállalta a nyomdai szerkesztés-tördelés felelősségteljes 
munkáját. Kevés idejéből nagyon sokat vállalt, hogy e – szeretve 
tisztelt nagyapjáról szóló – könyv időben megjelenhessen. Külön 
vállalta a végső szerkesztés munkafázisában, hogy jegyzéket 
állít össze Kendeh György kiadóként gondozott könyveiből, il-
letve összeállítje a névmutatót. ő szkennelte a fényképeket és a 
dokumentumokat is, ezek szerkesztését pedig együtt végeztük.

meg kell vallanom, hogy Ittzés András szervező munkája nél-
kül nem jöhetett volna létre e könyv, legalábbis nem határidőre. ő 
koordinált Kendeh-Kirchknopf Péter, illetve a lektorok és köztem, 
és segített összehangolni a munkánkat. írások felkutatásában, 
a történeti adatok ellenőrzésében és korrigálásban is nagy részt 
vállalt. vele minden lépést menet közben is megbeszélhettem.

Jelen előszóban a szerkesztő többes szám első személyben 
vall, mert az egész mű együttes munkánk: Bence Judité, Ecsedi 
Kláráé, Ittzés Andrásé, Kendeh-Kirchknopf Péteré és mirák Ka-
taliné. Nagy örömöm, hogy én is részt vehettem e felkészülten, 
lelkesen és áldozatosan dolgozó csapat munkájában, amelyben 
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a kritika inkább önkritikában bukkant elő, viszont az együttmű-
ködés élményt jelentett. Számomra nemcsak megtiszteltetés és 
öröm volt e munka, hanem elmélyülő visszaemlékezés Kendeh 
György szolgálatainak szép-nehéz idejére. Az elmélyülés által 
újra üzenetet kaptam tisztelt és szeretett lelki nevelőmtől, életem 
egyik formálójától. így adjuk át e munkát a kedves olvasónak 
nemcsak megemlékezésként, hanem erőforrásként is.

mi pedig, egykori tanítványai, „juhai” – írók és olvasók – há-
lásak vagyunk Istennek, hogy Kendeh György lelkipásztorunk 
volt. E könyvecskének az a célja, hogy emlékét felidézve példája 
újra hasson ránk, lelkiismeretünket nyugtalanítsa, életünket 
keresztény szolgálatra és bizonyságtételre bátorítsa. Az is célja, 
hogy azok is gazdagodjanak Kendeh György életének szolgálata 
és példamutatása által, akik nem ismerhették őt. Kérjük, hogy 
Isten áldja meg a rá emlékezőket és az ő életét megismerőket.

Ahogyan ő vallotta, legyen a mi életünkben is egyedül Istené 
a dicsőség!

Soli deo gloria!

Piliscsaba, 2011. december      
Thurnay Béla

szerkesztő



A pásztor útja
Kendeh György életrajza
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Kendeh György lelkészt 1945. december 2-án iktatta be Ke-
mény Lajos budapesti esperes és a Budapest-Kelenföldi 

Evangélikus Egyházközség közgyűlése. Ekkor harminchárom 
éves volt, tíz éve lelkész. Felesége, Bendl mária és két kisfia, 
Gyuri és Guszti költöztek vele a parókusi lakásba.

Tíz hónapja, hogy Budapest héthetes ostroma véget ért. min-
denütt romok, alig pár hónapja van akadozó víz-, villany- és 
gázszolgáltatás. Sérült a templom is és a szolgálati lakások, a 
hivatal. Ablaküveg sincs mindenütt. de a legnagyobb sérülést az 
emberek szenvedték el. van, akinek szeretett társa halt meg vagy 
elhurcolták, gyerekek, szülők hiányoznak a családokból. Sokan 
betegek, mindenki lefogyott, rongyos. vannak a városban hajlék-
talanok, vannak menekültek, és vannak koncentrációs táborból 
visszatértek. mindenki fázik és éhezik. Csak lassan indul meg a 
rendes élet, a munka, a szolgáltatások.

A hatalmi rend megváltozott. A régit megbuktatta a háború. Az 
új garnitúra csak a politikai váltással, a régi vezetők, tisztviselők 
félreállításával törődik, nem a közigazgatás helyreállításával. Az 
újjáépítésben az emberi élni akarás és összefogás játszik nagy 
szerepet. Az államhatalom gyenge és megalkuvó: nem gátolja 
meg a megszálló szovjet hadsereg fosztogatását. Az 1947-ben 
ránk kényszerített párizsi békeszerződés pedig súlyos jóvátételt 
ró a magyar államra.
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II.

A fiatal Kendeh Györgynek bőven volt háborús tapasztalata és 
szolgálata, amikor Kelenföldre került. Nem kímélte magát, 

vállalt és teljesített szolgálatot a rendkívül nehéz időben is.
Ebben is példaképének, édesapjának a követője volt. Kirchknopf 

Gusztáv Rajkán született 1883-ban. Pozsonyban végzett teológiát, 
1905-ben avatták lelkésszé. Az aszódi gimnázium ban, majd az 
ikladi gyülekezetben kezdte lelkészi szolgálatát. Ikladon vette 
feleségül Laukó Ilonát, házasságukból négy gyermek született. 
1907–1912-ig Késmárkon volt lelkész. Itt született második gyer-
mekük, György is, aki pár hetes volt, mikor a család átköltözött 
Kolozsvárra. ott még két leány született. 1914 őszén Kirchknopf 
Gusztávot behívták tábori lelkészi szolgálatra. Három évig teljesí-
tett szolgálatot az orosz, majd a román fronton. A harctérről írja:

„Borzasztó ez az öldöklés, melynek legrettenetesebb feltétele, hogy 
a melegérzést1 el kell fojtani. Istenem! Nap nap után temetek kettőt-
hármat… A rajvonalak mögötti tisztáson van hőseink temetője. Hogy 
hányszor voltam itt kötelességteljesítés mellett halálos veszedelemben, 
azt miért soroljam föl… 1916. május 13-án egy temetési menetünkbe 
belelőttek. Magam is csodával határos módon kerültem ki épen.”2

A román hadsereg 1918. novemberben bevonult Erdélybe, és 
rögtön leváltották a magyar vezetőket, tisztviselőket. Az erdélyi 
románságnak a Román Királysághoz való csatlakozását is ki-
mondó gyulafehérvári népgyűlése (1918. december 1.) után az 
erdélyi szászok medgyesen hamar (1919. január 8.) elismerték a 
román impériumot, a magyarok pedig tovább harcoltak jogaikért 
és szervezeteikért. így a kolozsvári evangélikus gyülekezet és 

 1 mint tábori lelkész szolgálataiban nyilván átélte azt a feszültséget, hogy míg 
őszinte hittel és átérzéssel istenfélelmet és emberszeretetet hirdet a katonáknak, 
addig azoknak gyakran értelmetlen és gonosz emberi parancsokat kell tel je sí te-
ni ük, és gyűlölniük, öldökölniük kell az ellenük harcoló embertársakat.
 2 sólyom 1931.



25

Kendeh György életútja

lelkésze, Kirchknopf Gusztáv 
megpróbált külön magyar egy-
házmegyét szervezni a magyar 
evangélikus gyülekezeteknek. 
A szász egyházi vezetés azon-
ban ezt tiltotta, és keményen 
ellenállt a magyar evangéli-
kusok minden önkormányza-
ti törekvésének. Kirchknopf 
Gusztávot sok nehéz harc után 
a szász egyház vezetői hamis 
vádakkal fegyelmi elé állítot-
ták, és megfosztották kolozsvá-
ri lelkészi állásától, az állami 
hatóság pedig eltiltotta teoló-
giai előadásaitól, majd a városi 
hatóság személyi igazolványát 
is bevonta. így 1923 őszén, mi-
után kiutasították Erdélyből, 
családjával együtt magyaror-
szágra menekült. György fia ekkor a kolozsvári református kol-
légium második osztályos tanulója volt.

Budapesten először vagonban, majd evangélikus szeretetott-
honban élt a hatfős család. Kirchknopf Gusztávot Raffay Sándor 
maga mellé vette kerületi lelkésznek, és a deák téren végzett 
lelkészi szolgálatot. György a második osztályt az Eötvös reál-
gimnáziumban folytatta, majd hatodiktól a fasori evangélikus 
gimnáziumban tanult, ott érettségizett 1931. júniusban. Lelkes 
tagja volt a deák téri cserkészcsapatnak. Édesapja készítette fel a 
konfirmációra, ami nagy hatással volt lelki érésére, és a lelkészi 
hivatás felé terelte. Édesapját 1928-ban vitézzé avatták, ekkor 
vette fel a család a Kendeh nevet. de nemsokára, 1930. március 
9-én apja prédikáció közben rosszul lett, a liturgiát nem tudta 
befejezni, és még aznap meghalt.

Az édesapa, 

vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv
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III.

mindez hatással lehetett a fia-
tal Kendeh Györgyre, amikor 

1931-ben teológiára iratkozott be. 
1931. szeptembertől 1935. júniusig 
a magyar Királyi Erzsébet Tudo-
mányegyetem (Pécs) Evangélikus 
Hittudományi Karának hallgató-
ja volt Sopronban. Különösen az 
ókereszténység története vonzotta. 
vizsgáit, szigorlatait végig a leg-
jobb eredménnyel tette le, lelkészi 
oklevelet kapott. A szigorlatok után 
három hónapig önkéntes segítő 
volt a Bethel Intézetben.3 Ez az idő 
bontakoztatta lelkében a segítésre 
való érzékenységét. 1935. szeptem-

ber 14-én Raffay Sándor püspök lelkésszé szentelte a deák téri 
templomban.

1935 szeptemberétől fél évig a szegedi gyülekezetben Egyed 
Aladár mellett, majd másfél évig a ceglédi gyülekezetben Wolf 
(később ordass) Lajos4 mellett végzett segédlelkészi szolgálatot, 

 3 Friedrich Bodelschwingh lelkész alapította epileptikusok gondozására 
egy veszt fá liai paraszttanyán 1867-ben. 1877-ben már nagy létszámú dia-
kó niai intézmény min denféle testi és lelki sérültek gondozására, amelyet 
ön álló várossá és gyülekezetté is szer vezett Bodelschwingh. 1900-ban már 
nyilvános, államilag támogatott intézmény ezer gondozottal, filiákkal, gon-
do zók képzésével, külmisszióval. működött a nemzeti szocialista dik ta tú-
ra és a háborúk idején. Azóta is terebélyesedik mind gondozottjai, mind 
telephelyei, mind szolgálati ágai tekintetében.
 4 Wolf Lajos német származású, de hűséges magyar érzelmű lelkész az 
1944. március 19-én történt német megszállás után felvette az Ordass ne vet. 
1945-től 1978-ig, haláláig az evangélikus egyház törvényesen meg választott, 

Szegedi segédlelkész korában, 

1935 karácsonyán
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ami sok szórványmunkát és hitoktatást jelentett. Wolf Lajos nagy 
hatással volt rá, példaképként tisztelte, tanult tőle. Ekkor kezdő-
dő barátságuk ordass Lajos haláláig megmaradt. Wolf hatására 
elhatározta, hogy nem Németországba, hanem Svédországba 
megy tanulni. mindkét német származású lelkésznek az apja 
magyar érzelmű patrióta volt, és – apák is, fiúk is – kifejezetten 
szemben álltak minden pángermán5 befolyással, politikával. 
Kendeh György Cegléden elkezdett svédül tanulni. állami ösz-

de állami nyomásra, egyházi segéd let tel két ízben is törvénytelenül fél re állí-
tott és hivatalából elmozdított püspöke.
 5 A pángermán mozgalom német nacionalista mozgalom minden né met-
nek egy ál lam ba való egyesítésére. A 19. században indult, majd az agresszív 
nemzeti szo cia lista német politika ideológiájává vált. A sovinizmus más ha-
son ló mozgalmakat is teremtett Európában. Ilyenként említhetők a pán szláv 
mozgalmak, a cionizmus, a hungarista moz galom, a dákoromán propaganda 
stb.

Feleségével, Bendl Máriával és Wolf (Ordass) Lajossal – Cegléd, 1940
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töndíjat kapott, így 1937 szeptemberétől Uppsalában tanult ki-
lenc hónapig, majd a sigtunai6 népfőiskolán töltött három hetet. 
Svédországi tanulmányútja végén egy hónapra Finnországba is 
ellátogatott.

Hazatérte után 1938. szeptembertől a deák téren volt segéd-
lelkész, majd 1939. július 5-én Wolf Lajos esperes beiktatta a 
kicsiny és fiatal – alig harminchét éve önálló – nyáregyházi gyü-
lekezet lelkészi állásába. 1939. szeptember 8-án feleségül vette 
Bendl máriát. Két gyermekük született Nyáregyházán: György 
1943-ban, amikor apja már a háborúban volt és Gusztáv, akinek 
születésekor, 1944-ben az apa ismét a fronton szolgált.

Nagyon lelkesen, kemény munkával építette a kis gyülekeze-
tet, bibliaórákat, szeretetvendégségeket, szórvány-istentiszte-
leteket tartott, külön alkalmakat férfiaknak és az ifjúságnak. 
A nyáregyházi evangélikusok 1892-ben épült temploma közös 
volt a reformátusokkal, ezért a fiatal lelkész elhatározta, hogy 
gyülekezeti házat építenek. megszervezte a ház felépítését, és ez 
1944-ben el is készült.

Közben 1943. januárban behívták katonának. Tábori lelkészként 
szolgált a 151. sz. kórházvonaton kilenc hónapot, amely a don-
kanyarban súlyos veszteségeket szenvedett 2. magyar hadsereg 
sebesültjeit szállította haza Ukrajnából debrecenbe. 1944 tavaszán 
ismét behívták, és megint a kórházvonaton szolgált, majd novem-
ber közepétől a budapesti katonakórházakban tartott istentisztele-
teket, végzett lelkigondozást. Felesége két kisfiával az utolsó pilla-
natban, 1944. december első napjaiban menekült Nyáregyházáról 
Budapestre szüleihez, Baross utcai lakásukba. Kendeh Györgyöt 
december 21-én bocsátották el a hadiszolgálatból. Néhány nap 
múlva Budapest körül teljesen bezárult az ostromgyűrű, de neki 
sikerült apósa lakásába eljutnia, így családjával együtt vészelte át 
az ostromot. A pincében mindennap tartott áhítatot.

1945. január 18-án a pesti oldal már teljesen orosz kézre ke-

 6 Sigtuna városka Stockholm és Uppsala között a mälaren-tó partján.
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rült. A lágymányosi, kelenföldi részeket február 9-én foglalták 
el a szovjet csapatok, majd a budai vár elestével február 11-én 
ért véget Budapest többhetes ostroma.7 Sok ház romba dőlt, a 
hidak felrobbantva, víz-, villany-, gázellátás nem volt, a boltok 
kifosztva, a kórházak alig működtek, pedig rengeteg volt a sebe-
sült. Az oroszok a foglyokat elhajtották a Szovjetunióba, aztán 
sok civilt is összefogdostak az utcán malenkij robotra8, és évekre 
elvitték őket oroszországi kényszermunkára.

Január végén felkereste Raffay püspököt az Esterházy utcában, 
és jelentkezett szolgálatra. Raffay megbízta, hogy járja be a Pest me-
gyei Közép Egyházmegye gyülekezeteit, mérje fel, hogy hol milyen 
segítségre van szükség. Télen kétnyelvű igazolvánnyal a zsebében 
gyalogolt vagy 180 kilométert, és nyolc nap alatt meglátogatott hat 
Pest környéki gyülekezetet: vecsést, Péterit, monort, Nyáregyházát, 

 7 A háborúban a nagyvárosok közül csak Leningrád és Sztálingrád ost ro-
mában szen ve dett a civil lakosság ennél hosszabb ideig.
 8 маленкий робот, ejtsd: málenykíj rabót = egy kicsi munka.

Kórházvonat
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Ceglédet, Tápiószentmártont. íme, az akkor már nagybeteg, kerekes 
székbe kényszerült püspöknek az egyház szolgálata a fontos. Tudni 
akarja, hogy a harcok után mi maradt a lelkészekből, gyülekeze-
tekből, templomokból, és azt, hogy milyen segítségre van szükség. 
mert etetni és temetni kell, vigasztalni és segíteni kell a háborúban 
megroppant emberi közösségeket. Kendeh György lelkész pedig 
vállalta, hogy feleségét és két kisfiát apósáék gondjára hagyva el-
induljon, és menjen, ahogy lehet: gyalog. mert neki szolgálnia kell, 
látni a gyülekezeteket, beszélgetni emberekkel, tartani alkalmi 
áhítatot. És ezért vállalnia kell azt is, hogy folyton igazoltatják vagy 
esetleg elviszik. Egy püspök, aki tudja a dolgát, és nem habozik azt 
vállalni, és egy lelkész, aki a feladatra jelentkezik, és azt lehetetlen 
körülmények között is elvégzi. Kendeh György püspöke szavára 
azonnal indult, pedig a túlparton, Budán még dübörgött a harc. 
Egy elkötelezett fiatal szolga, akire számíthat egyháza.

Február elején visszament Nyáregyházára, 46 kilométert gya-
logolt. Feleségéért és két kisfiáért lovas kocsit küldött. A kifosztott 
parókiát újra lakhatóvá tették. megkezdte az istentiszteleti szolgá-
latokat. Kevesen jártak az alkalmakra, mert az embereket igénybe 
vették különböző munkákra. Sikerült szereznie egy magyar–orosz 
nyelvű papi igazolást, hogy a hatóságok támogassák őt munkájá-
ban. így az evangélium felhangzott a háború tépte közösségben, 
vigasztalt, és bizakodást adott a bizonytalan jövőbe nézőknek.

Iv.

Raffay Sándoron egyre inkább erőt vett betegsége, ezért 1945 
nyarán lemondott bányai egyházkerületi püspöki tisztéről. 

Szeptemberben ordass Lajos kelenföldi lelkészt választották 
meg püspöknek, így a deák térre került. A megürülő gyülekezeti 
lelkészi állásra a több felmerült jelölt közül az ordass püspök 
által is ajánlott Kendeh Györgyöt egyhangúlag megválasztotta a 
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közgyűlés. 1945. december 2-án, advent első vasárnapján iktatta 
be Kemény Lajos esperes Kendeh Györgyöt, aki ekkor mondta 
el beköszöntő prédikációját: „Jöjjetek Jézushoz!”

átvette a hivatalt a két hónapig helyettesítő Benczúr Lászlótól. 
Hatalmas lendülettel kezdte meg szolgálatát. Folytatta ott, ahol 
ordass abbahagyta. A vasárnapi négy istentisztelet mellett a bib-
liaórák, az énekkar, a vasárnapi iskola-csoportok (Németh Irén, 
valtinyiné Révész Gitta), a konfirmandusok (Kendeh György) és 
a konfirmáltak (Benczúr László) köre meg a cserkészet mellett 
folyt és bővült az iskolai hitoktatás, amelyben 1949-ig Benczúr 
László is tevékenyen részt vett. Kendeh György sok embert vont 
be a szolgálatokba. A presbitérium hatvan főre egészült ki, és 
teljes létszámú lett a tisztikar. megszervezte a szeretetszolgálatot. 
A rászorulóknak (köztük mády zoltán9 hét gyerekének is) jutott 
a nyugati segélyküldeményekből. dán élelmiszersegélyből egy jó 
évig működött a meleg ebéd osztása, elsősorban a szegény iskolás 
gyerekeknek. megszervezte az oltártér alatti udvari helyiségben 
a tízfős öregotthont, 1947-ben az óvodát a tanácsterem alatt, és 
ugyanebben az évben indított egy elemi iskolát, az 1. osztályt 
az ifjúsági (énekkari) teremben. Az önálló iskolaépületre dex 

 9 mády zoltán – a nyelvtudomány kandidátusa és szociológus – lakása 
szerint a ke len földi gyülekezethez tartozott. volt gimnáziumi tanár, 
egyetemi előadó, szervezett több néprajzi kutatótábort, és ezek tapasztalatait 
publikálta. Az egész magyar ifjúság lelki-szellemi formálását is feladatának 
tekintette, ezért főmunkatársa volt a cserkész férfiak folyóiratának, ve ze-
tője volt a Pro Christo (protestáns) diákszövetség diákházának. Az éb-
re dési mozgalom elkötelezettje, a tahi táborok egyik vezetője, az „Ima és 
Szol gálat” baráti mozgalom elindítója 1931-ben. 1938-ban egyik szervezője 
a finn mintára meg ala pított nagytarcsai evangélikus népfőiskolának. 1958-
tól előadó, 1972-től címzetes egye temi tanár az ELTE-n, kelta nyelvészetet 
és irodalmat és óír irodalmat tanított. 1948–1952 között a dunáninneni 
Evangélikus Egyházkerület felügyelője, Szabó József püs pök elnöktársa. 
Túróczy püspök mellett mint a zsinat világi elnöke az állam és az evangélikus 
egyház között 1948. december 14-én megkötött Egyezmény aláírója. 1957-
ben az Északi Egyházkerület felügyelője, e tisztségéről Túróczy zoltán püs-
pök el távolítása után lemondott. L.: mÉL 1000–1990.
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Gyerekek 1946 telén

A tanteremben 1947–48-ban
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Ferenc építésszel vázlattervet készíttetett, a szomszédos Bocskai 
úti üres telek megszerzésére gondolva. Az iskolát 1948-ban le 
kellett állítani, mert az egyházi iskolákat államosították, de az 
óvoda gyermekmisszióként 1950-ig működött. Tóth olga taní-
tónő nem hagyta el a gyülekezetet, tovább szolgált az óvodában 
Konrád Edit óvónővel.

Kendeh György lelkész nagyon sok emberen segített. odavette 
egyházfinak Horváth László volt századost, akinek a család-
ja egy a menetoszlopot ért légitámadásban elpusztult. Segített 
menekült családokon, internáltak családján, elbocsátottakon, 
családfő nélkül maradottakon. A gyülekezethez sok értelmiségi 
tartozott, vállalkozók, jogászok, művészek, építészek, mérnökök, 
pénzügyisek, orvosok, tanárok, köztük egyetemi tanárok is, volt 
katonatisztek és egy volt felsőházi tag is. Ezeket az embereket 
– hűséges honpolgárok, elkötelezett evangélikus keresztények – 
fokozott politikai nyomás, elbocsátás, nyugdíjmegvonás, majd 
kitelepítés sújtotta. Kendeh György mindenkin segített, aki hozzá 
fordult, és azokról sem feledkezett meg, akik nem jelentkeztek. A 
segítés szervezetten folyt a gyülekezet asszonyainak bevonásával.

Konfirmáltakkal a templom előtt 1949-ben
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1948 őszén megkezdődött 
ordass püspök félreállítása. 
valuta-szabálysértés vádjával 
letartóztatták, majd két év 
fegyházra ítélték. 1950. már-
ciusban tovább keményedett a 
helyzet. A március 3-án tartott 
rendkívüli egyetemes közgyű-
lés után huszonheten aláírtak 
egy petíciót az egyházirányí-
tás önállósága és az egyházi 
alkotmány védelme érdeké-
ben. Az aláírásgyűjtő Kendeh 
György ellen március 25-én 
fegyelmi eljárást indítottak, és 
felfüggesztették. A lelkészi hi-
vatalt várady Lajos budapesti 
alesperes az akkor vallástanár-
ként szolgáló Botta Istvánnak adta át. március 29-én dr. Keken 
András deák téri lelkészt, 30-án Kendeh Györgyöt letartóztatta 
az államvédelmi Hatóság, és éjszaka többórás házkutatást is 
tartottak náluk. A két lelkész letartóztatásával azt az egyházi kü-
lön fegyelmi bíróságot akarták megfélemlíteni, amelytől ordass 
Lajosnak – akinek börtönbüntetése a végéhez közeledett – a 
püspöki hivatalából való elmozdítását várták.10

 10 rőzse 1997.

Tóth Olga
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A kelenföldi általános iskola 1. osztálya 1947-ben
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v.

Nem célja e könyvnek, hogy a már feltárt egyháztörténeti 
eseményeket – elsősorban a politikai üldözés eseményeit, 

adatait, és ezek feldolgozását11 – újra részletesen ismertesse, ezért 
itt csak röviden utalunk rá.

miután az ordass elleni hazaárulási koncepciós per – amely-
nek Keken András és Kendeh György is vádlottai lettek volna 
– végül elmaradt,12 mert a még börtönben levő ordass Lajost 
a megfélemlített egyházi fegyelmi különbíróság – törvénytelen 
eljárásban – április 1-jén elmozdította hivatalából, Keken András 

 11 Kendeh György politikai üldöztetésével kapcsolatos adatok és fel dol go-
zá sok találhatók a következő publikációkban: ordAss 1985, ordAss 1987, 
Kgy interjú 1989/2011, Kgy interjú 1993/1995, rőzse 1997, BolerAtzKy 
2001A, BolerAtzKy 2001B, rőzse 2001, zászKAliczKy id. 2001.
 12 rőzse 1997.

Családi kép 1949-ből Guszti, Mária, Gyuri



37

Kendeh György életútja

és Kendeh György május elején a kistarcsai internálótáborba 
kerültek. onnan októberben engedték el őket azzal a feltétellel, 
hogy lelkészi állásukról lemondanak. így Kendeh György 1950 
októberében visszatért családjához a kelenföldi parókiára, a már-
ciusban indított fegyelmit is megszüntették, de nem végezhetett 
semmilyen lelkészi szolgálatot.

Kelenföldre adminisztrátort küldtek ki: 1950. április 15-től 
Sztehlo Gábort,13 majd 1951. április 10-től a nyíltan vörös dávid 
Jánost, végül muncz Frigyest.

1951 májusában Budapesten megkezdődött a kitelepítés. A 
belügy „megtisztította” a fővárost „a deklasszált elemektől, a 
népi demokrácia ellenségeitől”. A kiszemeltek egy írásos hatá-
rozatot kaptak, aztán másnap teherautóval vitték őket – minde-
nüket visszahagyva – a vasútállomásra, tehervonattal a kijelölt 
kényszerlakhelyre. Falvak peremén, tanyákon, cselédházakban, 
melléképületekben vagy éppen ólakban kellett élniük, a maguk 
erejéből. A kelenföldi evangélikus gyülekezet tagjai közül sokakat 
telepítettek ki. Kendeh György és Botta István lelkészek azonnal 
megszervezték az értékmentő szolgálatot, hogy pár óra alatt a 
jobb holmikat rokonok, barátok lakásába vagy kézikocsikkal a 
gyülekezeti épület pincéjébe, üres helyiségeibe szállítsák. Az if-
júság hajnaltól éjjelig, a végkimerülésig cipekedett, az asszonyok 
rendezték az egyházhoz került holmikat.

ám a Kendeh család is megkapta az 1951. június 15-én kelt 
kitelepítő határozatot. A szolidaritás működött: ordass Lajos, 
Keken András azonnal felkereste Gyurka bácsit, az egyetlen 

 13 Ismeretes, hogy Sztehlo Gábor néhány társával 1944-ben villákban sok 
zsidó gyereket rejtett el és gondozott. A háború után őket és más el ha gyott 
gyerekeket gyűjtött össze egy hűvösvölgyi nagy kert há zai ban. megszervezte, 
hogy gondoskodjanak magukról és egymásról, a fe le lős szeretetben gyakorolt 
önkormányzat jegyében. Ezt nevezte el Gaudiopolisnak, Örömvárosnak – az 
emberi nyomor közepette. A Gaudiopolist 1950. januárban államosították, 
így Sztehlo Gábor lelkésszel a püspök újra rendelkezhetett. A lelkész gyer-
mek mentő munkájáról lásd sztehlo 1994 és merényi 1993.
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Kamut
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kitelepítettet az aktív evangélikus lelkészek között. 19-én az an-
gyalföldi vasútállomásról mezőberénybe szállították őket, majd 
teherautóval Kamut községbe, egy kuláknak minősített paraszt-
gazda tanyájára, a cselédlakásba.

Ezen a nyáron a tanya gazdájának, K. Kovács Istvánnak se-
gítettek az aratásban, krumpliszedésben, betakarításban. Ebből 
került kukoricacsutka meg szalma télire, hogy fűtsenek a búbos 
kemencében. Aztán Gyurka bácsi – földműves kényszervállalkozó 
– öt hold állami tartalékföldet bérelt, azt felszántotta, bevetette 
búzával, kukoricával, napraforgóval, burgonyával, cukorrépá-
val, kenderrel az előírásokhoz igazodva, és teljesítette az előírt 
beszolgáltatást. Egy kevés föld maradhatott veteményeskertnek. 
Kovács gazdától bérelt lovat a szántáshoz, behordáshoz, de egy 
nap fogatért két gyalog napszámmal kellett fizetnie. Hízlaltak 
libát eladásra, az illegális látogatói vitték Pestre, Csabára. Tartott 
tyúkot, disznót, kecskét.

A nehéz napi munka után esti ima a családdal. Utána leül 
a konyhaasztalhoz, és petróleumlámpa fényénél levelet ír gyö-
nyörű betűkkel. válaszol, vigasztal, tanácsot ad, végzi tovább 
lelkipásztori szolgálatát. mindenkit számon tart, és különösen 
fontos kapcsolata alakul ki más kitelepítettekkel.

Kendeh György még 1951. júniusban levélben jelentette kitele-
pítését dezséry László püspöknek, aki azt válaszolta, hogy nem 
tud segíteni.14 A békéscsabai lelkészek viszont teljes szolidari-
tással melléjük álltak, havonta látogatták lelkész testvérüket és 
családját. Lovas kocsival jöttek, hoztak élelmet, anyagi segítsé-
get, és beszélgettek, lelki közösséggel szolgáltak, meghallgatták 
és felvállalták a gondokat. Jöttek olykor más lelkészek is nem 
törődve a tilalommal. Évente egyszer-kétszer sokan jártak nála 
kelenföldi hívei, segítettek. A gyülekezet küldött pénzt az első 
években. Botta István felhozta Budapestre mandulaműtétre a 
kis máriát. valaki feljelentette, de nem lett belőle baja.

 14 A két levél szövegét lásd Kgy interjú 1993/1995, 160–161. o.
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A gyerekek jártak iskolába, olykor sárban gyalogoltak kilomé-
tereket. Az iskolában voltak kellemetlenségeik, de helytálltak. 
Egyszer Gyurka bácsinak be kellett mennie a postára egy külde-
ményért, és Kamutra ment. Ez tilos volt, mert akkor már a tanyát 
átcsatolták Kétsopronyhoz. visszaútban rendőrrel találkozott, 
bevitték, és a fogdában aludt. másnap vallatás a kényszerlakhely 
elhagyása miatt, jegyzőkönyv, aztán engedték csak el. másik 
kalandja: behívták az embereket békekölcsönt jegyezni. ő nem 
jegyzett. Bezárták gondolkozni, hívták, csak nem jegyzett. Ez 
ismétlődött, végül sikerült kisétálnia. Utánaordított egy mezít-
lábas párttitkár,15 ő csendesen rendre intette: „Ember így nem 
beszélhet emberrel” – és hazament.

Aztán amikor a Nagy Imre-korszakban, 1953. júliusban felol-
dották a kitelepítést, bárhová mehettek, csak Budapestre nem. 
A Kendeh családnak nem volt hova mennie, de mivel Kétsop-

 15 így hívták a cselédből lett egyszerű pártkatonákat. Ez az elvtárs a ta-
nács  elnök volt, azelőtt kondás.

Levél Ecsődi Ágotának
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ronyban 1955-ben a földet visszavették tőlük, kénytelenek voltak 
más után nézni. Egy kelenföldi asszony, Biedermann Ernőné 
felajánlotta nekik piliscsabai nyári házát nagy tölgyfás kerttel az 
árpád vezér utcában. 1955 őszén odaköltöztek. vitték a diszna-
jukat és a kecskéjüket, a nyulakat és a baromfit. Kendeh György 
Piliscsabán is kért öt hold tartalék földet, azt művelte, a gyerekek 
meg jártak a piliscsabai iskolába. A nyaraló szobájában télen 
jéggé fagyott a lavórban a víz, a deszkafalra ragasztott tapétán 
jégkristályok csillogtak: megfagyott pára.

Ezalatt a kelenföldi gyülekezet életét éveken át ideiglenesen 
szolgáló adminisztrátorok, két lelkészválasztás, majd a lelkészek 
közötti konfliktusok terhelték meg. Először Gyöngyösi vilmos 
fasori lelkész akarta magát megválasztatni, de nem sikerült neki. 
Aztán 1952. április 20-án muncz Frigyes adminisztrátort válasz-
totta meg a gyülekezet a szintén induló várady Lajos csepeli lel-
késszel szemben. 1953. novemberben Botta Istvánt és Rezessy zol-
tánt másodlelkésznek választották meg. 1953. januárban muncz 
feljelentette Bottát vető püspöknél hűtlen pénzkezelés miatt, 
amiben a Kendeh család segélyezése is téma volt. vizsgálat indult, 
végül Botta tisztázódott az alaptalan vádak alól. muncz következő 
vádaskodása során Botta becsületszéki tárgyalást kért. Ezen bo-
nyolult ügy miatt muncz dezséryvel és váradyval is szembekerült.

A gyülekezet tényleges lelki vezetője Botta István volt, aki az 
ifjúsági munka és az esti szenior-bibliaórák mellett sok mindent 

Piliscsabán 1956 júliusában
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kezdeményezett és vállalt. 1952-ben Schulek Tiborral együtt 
Cantate konferenciát szervezett Kelenföldön, az új énekeskönyv 
bevezetését ezzel is előkészítve. megszervezte gyülekezetünk új 
kántora, Sulyok Imre nagyszabású művének, a 130. zsoltárnak 
az előadását, amit hadifogságban szerzett, és egy észtországi 
fogolytáborban német vonószenekar és magyar férfikar adott 
elő. Kelenföldön az átdolgozott vegyeskari, kiszenekari – fú-
vósokkal kiegészített – változat hangzott el, magyarországon 
először. Botta István zenekart toborzott. Azután megszervezte 
és éveken keresztül tartotta a szombat esti vesperákat, megis-
mertetve a gyülekezettel a protestáns gregoriánéneklés hagyo-
mányát. Sokan, mindig többen jártak a vesperákra. ő tartotta 
kézben a Kendeh család anyagi támogatását és látogatásait is, 
rendszeresen leveleztek egymással.

Balatonvilágos, gyülekezeti ifjúsági tábor 1950 nyarán
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vI.

1956 nyarán a magyar kormány korábbi meghívása alapján az 
Egyházak világtanácsa Központi Bizottsága magyarországon 

– Galyatetőn – tartotta ülését. Az EvT vezetői ordass Lajos reha-
bilitációját kívánták, amit Horváth János, az áEH vezetője tárgya-
lások után el is fogadott. ordass azonban csak úgy volt hajlandó 
elfogadni a felmentését, ha vele együtt Keken Andrást és Kendeh 
Györgyöt is rehabilitálják, ők is visszatérhetnek korábbi szolgálati 
helyükre. Ebben is megegyezés született 1956. októberben, így vető 
Kendehért kocsit küldött, és közölte vele, hogy visszatérhet Ke-
lenföldre. Horváth János fogadta Kekent és Kendeht hivatalában, 
és bocsánatot kért tőlük. Kendeh György október 13-án vette át a 
hivatalt muncz Frigyestől, és egyelőre az egyik hivatali szobában 
lakott. A család decemberben költözött be a vendégszobába.

október 21-én prédikált újra a kelenföldi templom szószékéről. 

A kelenföldi evangélikus gyülekezet énekkara
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Ezzel Kelenföldön visszaálltak a nyugodt lelkészi munka feltéte-
lei. Kendeh György gyülekezeti lelkész, Botta István és Rezessy 
zoltán másodlelkészek között tökéletes volt az együttműködés, 
és az őszinte légkörben terebélyesedtek a szolgálatok, fellendült a 
gyülekezeti élet. Továbbra is Botta István vezette a szenior ifjúsá-
gi órákat, Kendeh György pedig a konfirmációi oktatást végezte.

1956 nyarától lelkészi konferenciák (Nagybarát, Balatonszár-
szó, Fót) kezdődtek az evangélikus egyház megújulásáért. Ez 
a mozgalom október–novemberben felerősödött annak követ-
keztében, hogy vető Lajos és dezséry László lemondása után 
ordass Lajos és Túróczy zoltán visszatértek püspöki székükbe. 
ordass, miután november 1-jén átvette a déli kerületi püspöki 
hivatalt, 3-ára tanácskozásra hívta azokat, akiknek a segítségére 
számíthatott, és akik a forradalmi állapotok között elérhetők 
voltak. Sietni kellett, a rádió többször is bemondta, hogy a vas-

A budapest-kelenföldi evangélikus templom 1956. október 21-én
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úti őrszolgálat a szovjet határral szomszédos vonalakról nagy 
csapatszállítást, csapatmozgást jelentett. Kendeh Györgyöt az 
értekezletről a Ráday utcai református teológiára hívták, mert 
át kellett vennie a Bécsből érkezett, Szépfalusi István is szervezte 
első segélyszállítmányt. megbízást kapott a külföldi segélyszállít-
mányoknak az evangélikus egyházba való fogadására és célszerű 
szétosztására. Botta Istvánt pedig megbízta ordass püspök az 
Evangélikus Sajtóosztály vezetésével. így a két kelenföldi lelkész a 
következő években 1959-ig jelentős közegyházi munkát is végzett 
intenzív gyülekezeti szolgálata mellett.

A segélyosztás a kelenföldi gyülekezetben is óriási munkát 
jelentett. A szállítmányok fő részét itt raktározták, válogatták, 
csomagolták, címezték. vezették a segélyezendők listáját, köny-
velték az elküldött csomagokat. A nagy munkát az asszonyok egy 
csapata végezte, az ifjúság meg a sok rakodást. maga Gyurka 
bácsi így emlékezik:16 „Ami az újabb kelenföldi szolgálati időmet 
jelenti, a különlegessége az, hogy az országos egyház felkérésére 
átvállaltam a szeretetszolgálat ügyintézését, azaz a Lutheránus Vi-
lágszövetség szeretetadományainak a szétosztását. Ez 44 vagon 
adományt jelentett. Például csukamájolajat kapott vagontételben 
az egyház. Egy részét tudtuk csak egyházi úton felhasználni, nagy 
részét az Óbudai Hajógyárnak ajánlottuk fel, amit megköszöntek ők 
is, de az Állami Egyházügyi Hivatal is. Ez a szeretetszolgálati munka 
éveken keresztül tartott. – Egy szervezett, egyházi önkéntes közösség 
fogadta az anyagot. – Soha nem tudtuk, hogy egy-egy vagonban mi 
érkezik. Tehát nem tudtunk ahhoz folyamodni, amit típusvagonok 
esetén megtehettünk volna, hogy egy-egy vagont leküldünk vidéki 
központokba: osszátok ti szét. Ez könnyebb, egyszerűbb lett volna, 
mert akkor nem nehezítette volna a szétosztást a Budapest és a vidék 
közötti távolság. Sajnos, ez lehetetlen volt. Hiába próbáltuk a bécsi 
állomást erre sarkallni, ők sem tudtak intézkedni megfelelően, mert 
az anyag őhozzájuk is egész különböző utakon érkezett.

 16 Kgy interjú 1989/2011.
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Ezt a segélyszétosztási munkát 1959-ben le kellett állítani, mert 
nem volt kívánatos, hogy az egyház ilyen szeretetszolgálatot folytas-
son. Az egyház vezetője, a püspök állította le.17 Pedig Grünvalszky 
Károly egyetemes főtitkár18 tartotta, amíg lehetett, meg volt elégedve. 
Precízen, elszámolással kezeltük a dolgokat, igen nagy gondot for-
dítottunk arra, hogy semmiféle visszaélés ne legyen.19 De hát, egy 
kis töredék20 volt még hátra. Jó anyagot küldtek a magyar népnek. 
Volt ruhanemű, élelmiszer, pokróc, kakaópor, sajt. Így három éven 
keresztül tudtunk a lelkészcsaládoknak, lelkészözvegyeknek, nyug-
díjasoknak segítséget adni, azonkívül a gyülekezetekből felterjesztett 
rászoruló egyháztagoknak. A szeretetotthonokat is nagyon gazdag 
adománnyal láttuk el. Úgy, hogy készletet tárolhattak, mert hiszen a 
pléhdobozokban lefojtott, légmentesen lezárt anyag éveken keresztül 
tárolható volt. Szappanok, nagy táblaszappanok. S 1962-ben, amikor 
én Kistarcsára kerültem, a padláson még ott láttam táblaszappanos 
dobozt, és ott láttam még sajtos konzervet is.

A gyülekezet 1959-ben megszabadul ettől a nagy tehertől. A gyü-
lekezet asszonyai igazán példát mutatva álltak helyt éjjel-nappal. És 
hát volt egy kisbusz, ugyancsak kintről kaptuk, amellyel szállítottuk 
vidékre a névre szólóan összeállított kész csomagokat. Ebbe a szál-
lító munkába önkéntes alapon kapcsolódott be Turcsányi Károly 
és Csengődy László mint kerületi lelkészek. Azután a kocsit átvette 
az egyház, és ami áru megmaradt, azt elszállították Kelenföldről. 

 17 vető püspök már 1958 tavaszán a Lelkipásztorban írt cikkében nyil vá no-
san megtámadta Kendeh Györgyöt, hogy egyes gyülekezetek rá szo rult jai-
nak nem juttatott elegendő segítséget. Lásd vető 1958.
 18 mai megfelelője az országos Iroda igazgatója.
 19 Első jelentését 1957. július 10-én terjesztette Kendeh György az Egye te mes 
Közgyűlés elé. 1958-ban a Pest megyei LmK jegyzőkönyve idézi: „Kendeh 
György munkáját azóta az állami hatóság is felülvizsgálta, és úgy találta, 
hogy az lelkiismeretes, pontos munka volt. Az állami hatóság szerint Kendeh 
György munkája az összes egyházak ilyen természetű munkája között 
magasan kiemelkedik.” L. Evangélikus országos Levéltár (EoL) dEEK Lt. 
oLmK 35/1958. 
 20 Azaz a megsegítendők kis töredéke.
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Kiürült az óbudai raktárunk is. Állítólag bálákban osztogatták 
szét a holmit, én nem éreztem magamat feljogosítva arra, hogy 
próbáljam nyomon kísérni egyes báláknak az útját, módját. Olyan 
hír is érkezett hozzám, hogy bálástól kivitték a Teleki térre. Hogy 
ebben mennyi az igazság, nem tudom, de elképzelhető az adott 
körülmények között.”21

A külföldi segélyek leállítása után Kendeh György az orszá-
gos Egyház megbízásából tovább végezte a gyógyszersegély 
szolgálatot egészen 1987. augusztusig, tehát még nyugdíjas 
éveiben is. Névre szóló orvosi receptekre kérte az LvSz genfi 
titkárságától a gyógyszereket, és pontos kimutatást vezetett a 
küldeményekről.22 Harminc év alatt jó 25 800 receptre kért és 
kapott gyógyszert.

A sajtóosztály 1957 novemberétől Botta István vezetésével gőz-
erővel dolgozott, mert egyre nyilvánvalóbb lett,23 hogy csak rövid 
idő adatott. újra megjelentek hittankönyvek és két szórványhit-
tankönyv. Botta egyszer megtudta, hogy az egyik fontos, már 
ki nyomtatott könyvet az utolsó pillanatban betiltották. Egész éjjel 
dol goztak a sajtóosztályon, és mire reggel az utasítás megérkezett, 
több száz könyv már postára volt adva. Botta Istvánt 1957. decem-
berben küldték el a sajtóosztályról, majd 1959. január 1-jével vető 
püspök levélben megszüntette kelenföldi másodlelkészi állását, 
letartóztatással fenyegetve őt.24 Botta István 1959. január végén 
fogadta el, hogy Tordasra helyezzék, ahol meg is választották.

 21 Egy feljegyzés ismert arról, hogy Rédey Pál lelkész, a diakóniai osz tály 
akkori vezetője az óbudai raktárból autószám vitt el anyagot, és értékesítette 
saját hasznára, de nincs nyoma, hogy kivizsgálták volna ezt a jelentést. L. 
moL XIX-A-21-c, 46. tétel, 9. sz. feljegyzés.
 22 Lásd a Igehirdetések, írások, dokumentumok részben az Egyházunk sze-
re tetszolgálata és a külföldi segélyek szétosztása című írást.
 23 Az állami egyházpolitikában 1957 tavaszától kezdődően megjelennek an-
nak jelei, hogy az egyházakban visszarendezésre törekszenek. ordass Lajos 
püspök erről szóló levelét külön fejezetben lásd: Levél az állami Egyházügyi 
Hivatal elnökéhez. 1957. október 25. In ordAss 1987, 683–701. o.
 24 A püspök eljárása törvénytelen, mert a magyarországi Evangélikus Egy-
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1957-ben az ifjúsági munka országos újjászervezésére is kez-
dődtek beszélgetések az akkori ifjúsági lelkészek és önkéntes 
ifjúsági vezetők között. 1957 őszén Fóton tartotta e kör orszá-
gos konferenciáját, hogy az ifjúsági munkát jó programokkal 
segítse. Ebből a mozgalomból Kelenföld sem maradt ki. Az ott 
kialakult baráti kapcsolatok közül néhány egy életre szólt. E 
testvérek rendszeresen találkoztak imádkozó-beszélgető közös-
ségben, egymás szolgálatát segítették, majd később az egyház 
megújulásában is együttműködtek.

A gyülekezeti ifjúsági munka nagy eseménye volt az 1958-as 
táborozás Bagolyirtáson. Ez volt az utolsó nagyobb, szabadon 
szervezett gyülekezeti tábor.

házban a püspök nem helyezheti át a gyülekezet megválasztott lelkészét 
vagy másodlelkészét, hanem csak egyházi bíróság fegyelmi eljárásban ho-
zott határozata mondhatja ki állásának megszüntetését. viszont a lelkész 
tá vozhat önként. Nem kérdés, hogy a hatalom fenyegetése nyomán való 
tá vozás nem minősíthető önkéntesnek.

Bagolyirtás, 1958 nyara
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1957-ben Kendeh György a kelenföldi presbitériumot is meg-
újította, fiatal embereket hívott be. A Kendeh György elmozdítása 
körüli harcokban és az utána következő időben nagy szükség volt 
a presbitérium helytállására a szolgálatok folyamatosságának 
biztosítása érdekében.

A család 1959-ben



50

A PáSzToR úTJA

vII.

1961 nyarán várady Lajos esperes közölte Kendeh Györggyel, 
hogy el kell hagynia Budapestet. Ifjabb Kendeh György épp 

ekkoriban jelentkezett az Evangélikus Teológiai Akadémiára. 
Fel is vették, de Pálfy miklós akkori dékán kijelentette, hogy 
„Kendeh Györgyből elég az egyházban egy is”, a fiát felvettük, 
az apjának menni kell. Az 1961. őszi eseményekre így emlék-
szik Kendeh György:25 „Várady Lajos esperes gyakran jelent meg 
Kelenföldön, vagy engem hivatott magához a Bécsi kapu térre. 
Egyszer sem mondotta sem ő, sem Vető Lajos, aki mint illetékes 
püspök ugyancsak bekapcsolódott a dolgokba, egyszer sem voltak 
hajlandóak elárulni, hogy miért kell Budapestről elmennem. Hiszen 
’56-ban az állam rehabilitált. Ugyancsak az egyház is rehabilitált, 
és semminemű eljárás ellenem nem folyt, még csak megintést sem 
kaptam, nemhogy fegyelmit. A válaszom végül is az volt, hogy csak 
abban az esetben megyek el önként, ha közlik velem, hogy miért 
kell távoznom. Élt bennem az a gyanú, hogy egy könnyű ráállás 
következtében kihelyeznek valamelyik felajánlott gyülekezetbe, Szol-
nokra, Gyulára, ahol működtek még lelkészek, és egy idő múlva 
majd onnan is továbbzsuppolnak, valami kis eldugott falucská-
ba, mert hiszen semmi biztosítéka nem volt senkinek sem. Tehát 
ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy tessék megindokolni. Azért kell-e 
mennem, mert látogatom a híveket, azért kell-e mennem, mert a 
gyerekekkel foglalkozunk, azért kell-e mennem, mert a presbite-
rekkel is törődünk, azért kell-e mennem, mert szeretetvendégséget 
tartunk, mert szabadegyetemi előadásokat tartunk? Néma válasz.

Úgyhogy a dologba végül bekapcsolódott Káldy Zoltán, aki ak-
kor fiatal püspök volt. Bocsánat a kifejezésért, az új seprűnek jól  
kell seperni. Tehát nem Vető Lajos,26 az illetékes püspök, hanem 

 25 Kgy interjú 1989/2011.
 26 vető püspök nem tudott hatni Kendeh Györgyre, aki egyszer így aposzt-
rofálta őt: „vető, a puhány” (Th. B.). Botta István is megjegyzi vető püspök 
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Káldy Zoltán volt a mozgató. Így tárgyaltunk egy alkalommal a két 
püspök és én, az Északi Püspöki Hivatalban. A két püspök arról 
igyekezett meggyőzni, hogy jobb, ha én elmegyek Budapestről. El-
lenkérésem ugyanaz volt: tessék őszintén megmondani, miért. Volt 
a beszélgetés során egy kis utalás arra, hogy állami érdek, pártérdek. 
Engem nem befolyásolt. Azt kértem a püspököktől, szíveskedjenek 
egy törvénykezési eljárást lefolytatni, és azzal kimondatni az én 
áthelyezésemet vagy Budapestről való kitiltásomat. Ez aztán nem 
váratott sokáig magára, mert 1961. október 23-ára szólt a meghívó 
a törvénykezési eljárásra.27 Meg is jelentem. Nota bene, Várady 
Lajos előző este telefonál nekem, megkaptad a meghívót, mondom 
igen, elmegyek, feltétlenül. Ő próbált lebeszélni. Ne menjek el, tá-
vollétemben történjék ez a tárgyalás. Megjelentünk Herényi István 
ügyvéd barátommal a tárgyaláson. Előzőleg volt még egy utolsó 
kísérlet a püspökök részéről, hogy álljak el a törvénykezési útról, elég 
brutális hangnemben végződött ez a tárgyalás. Én azt kértem, hogy 
folytassák le a dolgot, én magamtól nem megyek. A törvényszéki 
ülésen Vető Lajos és Fekete Zoltán elnökölt mint kerületi elnökség, 
a vádat hivatalból Várady Lajos mint esperes képviselte. Én hát 
Herényi Istvánnal jelentem meg, aki azután védői felszólalásában 
egy kis eszmefuttatást tartott az egyházi érdekről. Ő éppen azt 
mutatta ki, hogy az egyháznak az az érdeke, hogy Kendeh György 
Kelenföldön maradjon. 

A törvényszéki határozat világosan kimondta, hogy október 
31-ével megszűnik az én kelenföldi szolgálatom. Ez volt október 
23-án, tehát a reformáció ünnepén végezhetek utoljára istentiszteleti 
szolgálatot, és akkor azután föl is út, le is út. Így mondom, mert a 
tekintetben nem intézkedett a határozat, hogy Kendeh Györggyel mi 

magatartásáról – azzal kapcsolatban, hogy neki megígérte 1958. december 30-
án, hogy Kendeh György maradhat Kelenföldön: „…soha az igazság melletti 
gerinces magatartást részéről nem tapasztaltam, sem az egyház ügyének 
kockázattal, keresztviseléssel járó védelmét…” BottA 1993/1995, 86. o.
 27 Az Északi Egyházkerületi Törvényszék lelkészt áthelyező eljárása, tehát 
nem fegyelmi eljárás.
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lesz, hova kerül. Az egyház megszabadult egy problémától, holott a 
probléma megmaradt, mert Kendeh György változatlanul Kelenföl-
dön lakott, és egy kínos hangyabollyá vált a gyülekezet.”

Kendeh György a határozatot tudomásul vette, és utolsó is-
tentiszteleti szolgálata és prédikálása után nem szolgált többé 
a templomban, s a lelkészi hivatalt is átadta várady Lajos espe-
resnek, aki egy hónapig helyettes lelkész is volt. mind Kendeh 
György, mind a gyülekezet tisztségviselői próbálkoztak azzal, 
hogy a törvényszék határozatát vizsgálják felül, de ez nem ve-
zetett eredményre. Kendeh György 1962. januárban három hó-
napra ideiglenesen elfogadta a kistarcsai Evangélikus Özvegy 
Papnék otthonának gondnoki állását. Káldy zoltán, a diakóniai 
szolgálatért felelős püspök 1962. január 16-án igazgatótanácsi 
ülést tartott az otthonban. válint János lelkészt, gondnokot el-
küldte, és bejelentette, hogy az új gondnok Kendeh György. Az 
otthon vendégkönyvébe pedig beírta a cinikus mondatot: „Isten 
a megoldások Istene.”28

vIII.

Kendeh György tusakodásairól és a kistarcsai állás véglegessé 
válásáról így emlékezik:29 „Három hónap végeztével jelentkez-

tem, hogy kérem, mentsenek fel, mert ez nem az a szolgálati hely, 
amire engem a lelkészi oklevél feljogosít. Ezt már Káldy Zoltánnal 
kellett közölnöm, mert ő volt a diakóniát vezénylő püspök, aki 
hallani sem akart róla. Közölte velem nagyon egyszerű, durva 
mondatban: »Ha nem vállalod Kerespestarcsát, vedd tudomásul, 
hogy kint vagy az egyházi szolgálatból.« Nem volt ez különös, nem 
lepődtem meg rajta, hiszen kollégák kaptak már olyan bátorítást 

 28 Az idézetet lásd Kgy interjú 1993/1995, 170. o.
 29 Kgy interjú 1989/2011.
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fentről, hogy »kirázlak a Luther-kabátból«. Tehát maradt a hely-
zet, Kendeh György Kistarcsán. Annak ellenére, hogy Vető Lajos 
püspök biztatására per-újrafelvételi kérelmet is nyújtottam be az 
egyetemes egyházhoz, mert ezt Mihályfi Ernő, akkori egyetemes 
felügyelő postafordultával visszaküldte.

Tehát egyházi részről nem volt más megoldási lehetőség, csak 
Kistarcsa. Én ekkor hát ötvenéves voltam. Mitévő legyek, volt a 
nyílt kérdés. Ha ragaszkodom a lelkészi álláshoz, akkor vehetem a 
sátorfámat, és mehetek, ahova tudok. A magam elcsendesedésének 
vagy – ha tetszik – a tusakodásomnak az volt az eredménye, hogy 
nem hátrálok meg, az Úrnak való szolgálat ez is. Lehet az Urat 
szolgálni papi ruha, lelkészi oklevél nélkül is.

Persze, ezt hát meg kellett hányjuk-vessük otthon, mert még-
iscsak az volt a helyzet, hogy a kitelepítés útját, illetve a kistar-
csai internálástól számított dolgokat a családdal együtt kellett 
hordozni. Ők éppen olyan létbizonytalanságba kerültek, mint 
én. Megállapodtunk abban, hogy igen, Kerepestarcsát vállalom, 
gondnok leszek. Annak a lehetőségét pedzették, hogy ott istentisz-
teleti szolgálatot végezhetek. Éltem is vele, nem sűrűn, mert az 
volt a – szinte szokásnak mondható – gyakorlat, hogy a kelenföldi 
gyülekezetből sokan jöttek ki istentiszteletre. Nem akartam a gyü-
lekezetet még külön is terhelni.30 Végül is ebből a kerepestarcsai 
álláselfogadásból húsz és fél esztendő lett. Ami mint szolgálat, 
szép volt, nem volt hiábavaló.”

Kerepestarcsai szolgálatának idejéről ilyen emlékeket őrzött 
meg:31 Ami megkönnyítette Kerespestarcsán a szolgálatomat, az 
nemcsak a sógorom32 segítsége volt, aki igazgatója volt az intéző 
bizottságnak, amelyik az otthon ügyeit intézte. A bizottság a hát-
véd gyülekezeteknek a lelkészeiből állt, igazán melegszívű, testvéri 

 30 vagyis azért tartott csak ritkán istentiszteletet Kistarcsán, hogy a ke len-
földi gyülekezeti tagok inkább a saját gyülekezetükhöz legyenek hűségesek.
 31 Kgy interjú 1989/2011.
 32 Id. Blatniczky János cinkotai lelkész, akinek felesége Kendeh György 
húga, Kendeh Sára.
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közösség. És erre annál is inkább szükségem volt, mert hiszen az 
LMK-gyűlésekre33 nem kaptam meghívót. Húsz és fél éven át mint 
okleveles lelkész és az egyházmegye területén lelkészi szolgálatot 
végző lelkész nem kaptam meghívót az LMK-kra! Ez a kollégáknak 
is feltűnt, ők maguk szóltak az esperesnek: »Mégis Gyurka bácsi 
itt van közöttünk, ha nem is mint önálló lelkész, de lelkész, hívjuk 
őt!« Nem hívtak soha, pedig az egyházmegyei LMK-t egyszer-egyszer 
meghívtuk a papnék otthonába, ülésezzenek ott. Főztünk, ebédet 
készítettünk. És ott volt az ülés, de arra se kaptam meghívót. De 
azért bementem, a házigazdát csak mégse fogják kizavarni! Máig 
sem tudom, hogy pontosan miért nem hívtak meg az esperesek. A 
szupplikáló szolgálataimat is nehezen tűrték el.”

Az otthonvezető lelkész szupplikációi istentiszteleti szolgála-
tokat tartott a környező gyülekezetekben, amelyekkel adományt 
gyűjtött a szeretetotthon részére. Kendeh György ezek fontossá-
gáról, kiterjesztéséről így ír:34 „Ez a szolgálat nem volt lényegtelen 
az otthon részére. Nem azért, mert adományokat gyűjtöttünk, ha-
nem azért, mert ezzel aktív szeretetszolgálatban vett részt azoknak 
a gyülekezeteknek az asszonyközössége és konfirmandus ifjúsága, 
akik a kijelölt hátvéd területet képezték. A gyülekezetekből, a frissen 
konfirmált gyerekekből egyet-egyet elhívtunk Kerepestarcsára a nyári 
időben egy hétre, ahol teológus lányok felügyelete, vezetése mellett 
ismerkedtek az otthon munkájával. Volt reggeli áhítat, bibliamunka, 
egyháztörténet, vittük a szomszédos gyülekezetekbe őket a kocsival 
megismerni, hogy túl a maguk kis gyülekezetén lássák az evangéli-
kus egyházat, hogyan él. Azután ugyanezt tettük asszonyokkal, azo-
kat reggel hoztuk be, mert volt gépkocsink. Reggel hoztuk, délután 
visszavittük. Így – talán elfogultság nélkül mondom, hogy – tényleg 
olyan kapcsolat alakult ki a gyülekezetek és országos intézményünk 
között, ami egyedülálló volt, és mintaképül szolgált.”

 33 LmK = lelkészi munkaközösség. Rendszeres lelkészi találkozó úrvacso-
rás áhítattal, igehirdetésre felkészítő megbeszéléssel, előadással teológiai, 
tanulmányi, szolgálati, közösségi kérdésekről.
 34 Kgy interjú 1989/2011.



55

Kendeh György életútja

IX.

Kendeh György 1981-ben befejezte aktív munkaviszonyát a 
kistarcsai Evangélikus Özvegy Papnék otthonában. Utódját 

betanította, vezetői munkakörét márciusban átadta. Júniusban 
egy igazgatótanácsi ülésen búcsúzott el az otthontól, és július 
1-jével nyugdíjba vonult. megengedték neki, hogy még fél évig 
ő szupplikáljon.35

Nyugdíjas életkorszakának jelentős eseménye volt az 1984-es 
budapesti LvSz-nagygyűlés. Aztán közvetlenül Káldy püspök 
rosszulléte előtt, 1985 őszétől kezdve egyházi ellenzéki beszélge-
tések kezdődtek, amelyek eredményeként megszületett a Testvéri 

 35 Kgy interjú 1989/2011.

Emléktábla a kistarcsai otthon falán
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Szó című irat.36 A szervezők Ittzés Gábor és dóka zoltán lelké-
szek, valamint Koczor miklós mérnök, tiszteletbeli presbiter 
Budahegyvidéken és ifj. Fasang árpád zongoraművész, deák 
téri presbiter voltak. A tizenkilenc tag között volt néhány nem 
lelkész régi ifjúsági vezető és néhány lelkész, köztük Kendeh 
György és Botta István is.

Az iratot 1986. március 27-én eljuttatták az egyházvezetéshez. 
1986 nyarától beszélgetések kezdődtek a két fél között egy nyolc-
tagú bizottságban az egyházi szolgálat és közélet megújításá ról, 
egyelőre kézzelfogható eredmény nélkül. 1989-ben a csoport 
radikálisabb tagjai (dóka zoltán, Ittzés Gábor és mások) egy 
újabb iratot fogalmaztak meg Kiáltó Szó címmel.37 Az irat a 
Megújulási Mozgalom néven akkoriban született új kezdemé-
nyezés nyilatkozata volt. E csoporthoz tartozott Kendeh György 
is. A megújulás gondolatai Káldy püspök halála után lassan a 
sajtóban is hangot kaptak. Nagy Gyula püspök-elnök azonban 
fékezte a jelentősebb lépéseket, noha az áEH ekkor már nem 
tett represszív lépéseket a mozgolódókkal szemben. 1989 vé-
gén kerekasztal-beszélgetések kezdődtek a megújulást sürge-
tő csoportok között. A kerekasztalt a független szervezetként 
működő mevisz38 szervezte. A meghívott egyházvezetést csak 
Frenkl Róbert akkori déli egyházkerületi felügyelő képviselte. 
A vita az egyházi megújulás konkrét lépéseiről (tisztújítás, zsi-
nat, evangelizáció stb.) folyt. Id. Kendeh György is részt vett a 
kerekasztal-megbeszéléseken.

 36 Testvéri Szó a Magyarországi Evangélikus Egyház minden tagjához. Bu da pest, 
1986. március. Kézirat. Az iratot 1986 márciusában tizenkilencen írták alá. 
Később megjelent a szövege a Kerig 4. számában, 1989. december, 21–23. o.
 37 Kiáltó Szó a Magyarországi Evangélikus Egyház minden tagjához. Kő szeg, 1989. 
július 25. Kéziratként megküldték a gyülekezeteknek, a teo ló giai tanároknak, az 
egyházvezetőség tagjainak és az Evangélikus Élet szerkesztőségének. Hu szon-
hár man írták alá, később még tizenöten csat la koz tak az aláírókhoz:. In Kerig 3. 
sz. 1989. szeptember, 1–3. o.
 38 A magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 1988. decemberben 
ala kult meg, 1999 óta közhasznú szervezetként működik.
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1988 végén megalakult az ordass Lajos Baráti Kör, amely 
független társadalmi szervezetként került nyilvántartásba, és 1989. 
márciusban egyesület lett. Célul tűzte ki az addig az egyházveze-
tés által „agyonhallgatott”, de az evangélikus egyházi megújulás 
iránt elkötelezett írások közreadását is. Az oLBK szervezőit ott 
találjuk a pár hónappal később szerveződő Megújulási Mozgalom 
mozgatói között. Az idős Kendeh Györgynek oroszlánrésze volt 
a kör létrehozásában. 1998-ig ő volt az oLBK titkára, ami azt is 
jelentette, hogy ő volt az egyesület negyedéves folyóiratának, a 
Keresztyén Igazság új folyamának a kiadója is. Az oLBK könyvki-
adását is ő tartotta kézben. Erről a munkáról felesége, mária néni 
így emlékezik egy interjúban:39 „Az első hat évben a Keszthelyi Ag-
rártudományi Egyetem sokszorosító üzemében nyomták a Keresz-
tyén Igazságot. A keszthelyi nyomdából felszóltak telefonon: készen 

 39 zászKAliczKy id. 2001.

Az Ordass Lajos Baráti Kör alakuló ülésén:

Kendeh György, Boleratzky Lóránd, Herényi István, Botta István
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van a folyóirat. Akkor beültünk a kis Polszkiba, és lementünk érte; 
mindig ketten, mert párom nem szeretett ilyen hosszú úton egyedül 
autózni. A hátsó ülésre és a kis csomagtartóba éppen befért 8-900 
példány. Ám itthon várt a neheze: sokszor romlott el a házban a 
lift, és mi gyalog hordtuk fel a csomagokat, jó hetven kilogrammot 
a 2. emeletre. Volt két esztendő, amikor párom nemcsak a kiadója, 
de a főszerkesztője is volt a folyóiratnak. Akkor egy-egy szám miatt 
kétszer kellett Keszthelyre mennünk, mert személyesen vittük le a 
kéziratokat, és meg kellett beszélni a nyomdával a részleteket is. 
Ami a szétküldést illeti, Gyurka bácsi gépelte a címjegyzéket, egy 
A4-es lapra 24-26 cím fért el. Azt ollóval szétvágtuk, a füzeteket 
csomagolópapiros csíkkal borítottuk, ragasztottuk, majd a címet 
ráragasztottuk. Ha a bélyeget is otthon tudtuk ráragasztani, gyor-
sabban ment a postai feladás. Amíg bírtuk, kis kézikocsival vittük a 
postára, később gyerekeink segítségét kértük. Egy-egy szám feladása 
általában egy heti munkánkba került.”

Az oLBK az első tíz évében harminc könyvet, hatvanezer 
kötetet jelentetett meg, amelyből 2000-ig negyvenezer el is fo-
gyott. A harmincból hat kötet ordass Lajos műve volt. megjelent 
Kendeh György fordításában Newman Hall kis könyve is, Jöjjetek 
Jézushoz! címmel.40 Kendehné, mária néni az interjúban a könyv-
kiadásról szólt:41 „A könyvek nagy részét Gyulán nyomta a Kner 
Nyomda Dürer-üzeme. Sokat autóztunk le Gyulára kis Polszkival, 
egy-egy forduló ötszáz kilométer volt. Fiaink is segítettek. Megérte, 
kapcsolatunk szívélyes volt e nyomdával, és jól dolgoztak. Raktá-
roztunk a kelenföldi gyülekezet Ordass-szobájában és a torony-
szobában, az angyalföldi sekrestyében, de nagyon sok könyvvel a 
lakásunk volt tele. 1989-ben az első két könyvből – Ordass áhítatai 
és prédikációi – 5–8 darabos csomagokat készítettünk, és azt min-
den gyülekezetnek elküldtük. Felbontatlanul csak egy lelkész küldte 
vissza, és a legtöbben ki is fizették. Karácsony előtt nemegy szer 

 40 Kendeh–newmAn 1996.
 41 zászKAliczKy id. 2001.
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napi 10-12 csomagot kötöztünk össze, kis kézikocsinkkal kétszer 
is meg kellett járni a postát. Ahogyan párom gyengült, ebből a 
teherből egyre több került rám. De csináltuk, mert vállaltuk. Meg 
mindkettőnknek szívügye is volt e könyvek terjesztése.”

Az ordass Lajos Baráti Körnek Kelenföld volt az első székhe-
lye, és sok előadásukat a tanácsteremben tartották. A régi ifjú ság-
ból több gyülekezeti tag (Kovács Lászlóné Ecsődi ágota, Rácsai 
Károlyné Kovács Gizella, Rókusfalvy Pál, Sass János) tisztséget, 
munkát vállalt az oLBK-ban.

Tízévi munka után, ereje fogytával 1998 nyarán tette le Kendeh 
György a titkári tisztséget, és fejezte be élete utolsó szolgálatát 
az ordass Lajos Baráti Körben.

X.

1988-ban lépések történtek a törvénytelen eljárással elmozdított 
lelkészek rehabilitációjára. 1988. november 28-án a Testvéri 

Szó kilenc aláírója egy alaposan felépített levélben kérte az or-
szágos Elnökségtől – dr. Nagy Gyula püspöknek címezve – Schu-
lek Tibor, id. Kendeh György, Botta István, danhauser László 
és Lupták Gyula ügyének jogszerű felülvizsgálását. Schulek és 
Kendeh esetében az új bírói ítéletek nyilvános megjelentetését, 
valamint azt, hogy az érintett lelkészek és gyülekezetek erőszak 
okozta sebeit nyilvános püspöki intézkedésekkel, a hibák nyil-
vános feltárásával és kiengesztelő szeretettel igyekezzék gyógyí-
tani.42 Az országos Presbitérium 1988. december 8-i határoza-
tában általánosan kimondta ezen eljárások törvénytelenségét. 
Az országos Bíróság 1989. április 10-én hozott határozatában 

 42 Aláírók: Rőzse István, Gadó György Pál, zászkaliczky Pál, Ittzés Nóra, 
Thurnay Béla, Koczor miklós, Gadó Pál, Koczor zoltán, ifj. Bence Imre. 
Frenkl Róbert külön nyilatkozatban támogatta, de mint a címzett elnökség 
tagja, nem írta alá.
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megsemmisí tette az Északi Egyházkerületi Törvényszék 1961. ok-
tóber 23-án hozott Kendeh György lelkészt áthelyező határozatát 
mint megalapozatlant és törvénysértőt, és elrendelte döntésének 
az egyházi sajtóban való közzétételét. 1989. április 20-án Harmati 
Béla és Nagy Gyula püspökök levelükben az országos Elnökség 
nevében kifejezték az egyház megbecsülését Kendeh Györgynek a 
jogos sérelmek ellenére hűséggel végzett egyházi szolgálatáért, és 
kijelentették, hogy az egyház vezetősége teljes erkölcsi elégtételt 
kíván adni azoknak, akiket jogtalan és fájdalmas sérelmek értek 
családjukkal együtt. Ezen későn jött intézkedések és a politikai 
rendszerváltozás folyó küzdelmeinek idején született gesztu-
sok azonban nem adták vissza egy elkötelezett lelkipásztornak 
azokat az éveket, amelyeket gyülekezetében az igehirdetéssel, 
a tanítással és a segítéssel, lelkigondozással mint kapott szol-
gálattal akart betölteni. Hozzá lehet tenni, hogy a rehabilitáció 
iratai nem is említik az egyházközség önkormányzati rendjét 

Feleségével és Botta Istvánnal 1997. augusztus 11-én
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ért sérelmeket, valamint a gyülekezet közösségének építését és 
lelki életét ért károkat.

1988 után Kendeh György újra prédikálhatott kedves kelen-
földi templomában, és ezután kapcsolódott be ismét a gyüle-
kezet életébe. 1991 júniusától rendszeresen meghívták a pres-
bitérium üléseire. Utolsó prédikációját 1994. november 20-án 
mondta el: Készülj Istened elé!43 1998 nyarától visszavonultan 
élt, felesége gondozta, gyerekei segítették, barátai látogatták. 
Ereje fogyott. 2000. december 25-én halt meg, karácsony haj-
nalán. Temetése 2001. január 9-én volt Joób máté igehirdeté-
sével, szolgálatával és Rőzse István búcsúztató beszédével a 
Farkasréti temetőben.

 43 L. az Igehirdetések, írások, dokumentumok fejezetben.





Ne feledkezzetek meg 
vezetőitekről!
Személyes emlékek Gyurka bácsiról
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Óriási segítség volt 1945–46-ban a skandináv államok hosszú 
távú étkeztetési akciója, hiszen a XI. kerületnek a vasúti 

töltéshez1 közeli részén hat héten át (1944. december végétől 
1945. február 9-ig) állóháború folyt. A környező házak megsérül-
tek, egyik-másik romba dőlt az állandó ágyúzástól, a gyújtó- és 
robbanóbombáktól. Óvóhelyeken, pincékben éltünk, nem volt 
közlekedés, víz, gáz, villany. megtetvesedtünk (ruhatetű), alig 
volt mit ennünk, az ostrom végére a tartalékok is elfogytak, az 
üzletek zárva és romosak. így például rajtunk csak néhány kiló 
kukorica és bab segített. A fő étkezés a rántott leves volt.

Két hónapos kishúgom súlya fél kilogrammal kevesebb volt az 
ostrom után, mint a születési súlya. Édesapámat elhurcolták orosz 
fogságba kényszermunkára. Lakásunk romos volt. A boltok eleinte 
üresek voltak, majd erős infláció kezdődött. de az úristen velünk volt.

A nyugati semleges államok (Svájc, Svédország, dánia) segítő 
akciókat szerveztek. A kelenföldi gyülekezetbe a dán ebéd akció 
jutott el. Nem tudom, hogy ezt már Gyurka bácsi szervezte-e2, 
és mikortól meddig. Én tízéves kislány voltam ekkor. Tanítási 
napokon mentünk ebédelni, a mi turnusunk talán egy órakor 
kezdődött. Tele volt a gyülekezeti terem, a hosszú asztaloknál 
főleg tíz-tizenkét éves gyerekek ettek velünk.

Emlékszem Pátkai Gézára, Wurfer Bélára, Jeszenszky Sa-
nyira, Woerkom Babszira, talán Nika Irénre és a Csaba fiúkra. 
valtinyi Gitta néni ételhordóban vitte az ebédet, karján a pici 
Gáborral, körülötte a két nagyobbik fiú. általában Gyurka bácsi 

 1 Az Összekötő vasúti hídtól a Kelenföldi pályaudvarig. vagyis az evan gé-
li kus templom német kézen maradt az utolsó napokig, a védővonal mögött 
alig 200 méterre.
 2 Bár a püspökké választott ordass Lajost 1945. szeptember 27-én be ik-
tat ták hivatalába, novemberig ő volt a gyülekezet lelkésze. Kendeh György 
1945. december 2-től töltötte be a lelkészi állást. Az éhező budapestieket 
se gítő akciók 1946 nyarán értek véget.



66

NE FELEdKEzzETEK mEG vEzETőITEKRőL!

felesége, mária néni osztotta az ebédet, néha más is jött segíteni, 
vagy hozták a forró utánpótlást. A gyülekezeti asszonyok főztek. 
Jóízű volt az ebéd, gyakran volt tejbezabpehely vagy „gulyásleves 
dán módra”, néha egy kocka csoki is. Egészen biztos, hogy má-
ria néniék feljavították, ha volt mivel, mert később az iskolában 
kaptunk svéd ebédet, az sokkal gyengébb ízű volt, mint a dán. 
Néha Gyurka bácsi is lejött, olyankor az étkezés utáni imát vele 
imádkoztuk. Köszönjük, Istenünk!

HITTANÓRáK, GyEREKmUNKA

Az 1945 és 1950 közötti években Gyurka bácsi (utóbb már fakulta-
tív) hittanórákat tartott a Szent margit Gimnázium evangélikus ta-
nulói részére a lelkészi hivatalban. Néha négy-öt, máskor tíz-tizen-
két lány részére. Emlékszem néhányukra: Fa mária, Csűrös Éva 
és Karola, Scholz Jutka, talán Frenyó Jutka, vadas Évi, Woerkom 
margit és én, Ecsődi ágota, és még néhányan, akiknek nevét el-
felejtettem. Gyurka bácsi orlay margit után engem szervezett be, 
hogy gyermek-bibliaórát tartsak Farkasréten, a régi faraktárból 
kialakított imaházban, istentiszteletek alatt. Emlékszem Gárdonyi 
zsoltra és húgaira, Schermann ákosra, de többen is voltak.

NyáRI IFJúSáGI TáBoRoK TIHANy-RÉvNÉL

Gyurka bácsi vállalkozó készségére és szervező képességére jel-
lemző, hogy a konfirmált ifjúság részére minden évben tábort 
szervezett. Az elsőt 1948. július 18-tól, a következőt 1949. június 
19-től július 9-ig.3 Én első ízben 1948-ban vettem részt ilyenen.

1948 tavaszán kiderült, hogy a protestáns leányegyesületek és 
diakonisszák tihanyi üdülője üresen áll. A háború után az oro-

 3 1950 nyarán több ifjúsági csoport táborozott Balatonvilágoson, Tőkés 
Józsefné gyülekezeti tag villájában és udvarán, de ekkor már Gyurka bácsi 
a kistarcsai internálótáborban volt, csak a családja volt ott, és Botta István 
vezette a tábort.
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szok lóistállónak használták az egyemeletes épületet. Ezt két nyá-
ron át egy-egy hónapra megkaptuk, de ki kellett takarítanunk.

Gyurka bácsi a nagyobb fiúkkal odautazott. vezetésével ki-
hordták az épületből a trágyát, két vécét építettek, takarítottak, 
lomtalanítottak. mire mi, lányok is lementünk, ránk már csak a 
másodszori takarítás várt. Az eltüzelt ablakok és ajtók helyére le-
pedőket szegeztünk fel. Szereztünk szénát és szalmát, és megtöm-
tük a szalmazsákokat. És várt ránk, nagyobbakra a konyhásság.

Az időt főleg az udvaron és a nagy, fedett teraszon töltöttük. 
mindig sokan voltunk. Korai kelés, reggeli, áhítat, utána Gyurka 
bácsi kihirdette a napirendet: kik, mikor mennek be a faluba (jó 
három kilométerre) vásárolni, postára meg kenyérért, zöldségért, 
kik takarítanak, ki a konyhás, a napos, ki vigyáz a kisgyerekekre, 
mikor fürdünk stb.

mária néni volt a konyhafőnök. Sok finom tökgulyást, babfő-
zeléket ettünk. minden délután volt bibliamagyarázat, énekta-
nulás, a picik is velünk énekeltek. Gyurka bácsi hétvégén néha 
hazautazott lelkészi teendői végett. Hogy volt minderre ereje?

1948-ban a táborba indulás előtt négy nappal hirtelen meghalt 
a fogságból betegen hazakerült édesapám. Gyurka bácsi eljött 
édesanyámhoz, hogy Istenbe vetett bizalmát erősítse és kérje, 
hogy a temetés után engedjen el engem a táborba. így én ott sokat 
sírtam elbújva, de mindig megvigasztalódtam.

KITELEPíTÉSüK IdEJÉN

Később is gyakran fordultam Gyurka bácsihoz életem nehéz 
éveiben, perceiben, kérve, segítsen Isten-hitemet erősíteni, együtt 
imádkozni. Nagyon sok erőt kaptam rajta keresztül. Kitelepíté-
sük idején több levelet írtam neki és kaptam is tőle. Ezekben a 
levelekben a lelki segítségen túl mindig kaptam nekem való, biz-
tató tanácsokat testvéreim neveléséhez is. Hívtak, és így kétszer 
voltam is náluk Kamut-pusztán, talán 1952 és ’53 decemberében.

Egész életre szóló példát, útmutatást, emberi tartást kaptunk 
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Gyurka bácsitól és Botta Pista bácsitól. Egy 1953. február 19-én 
Gyurka bácsitól kapott ige így szól: „Avagy az Úrnak lehetetlen-é 
valami?4”

Kovács Lászlóné Ecsődi Ágota

1947 nyarán az utcáról mentem Kendeh György lelkészhez 
jelentkezni tanító néninek. Akkor már felvett egy fiatalem-

bert, de azt mondta, ha nem felel meg, akkor hív engem. Addig 
elküldött Fótra, ahol hat hétig helyettesítettem az ottani tanítót. 
zászkaliczky Pál evangélikus lelkész távoli rokona vagyok, így 
sokszor ebédeltem náluk, mivel Pestre vissza csak késő délután 
volt vonatom. már náluk is sok szeretettel és nagyrabecsüléssel 
beszélgettünk a Kendeh családról.

Gyurka bácsi visszahívott, és 1947. november 1-jétől vettem át 
az iskolát, vagyis az első osztályt. ő szervezte meg a szülők anya-
gi segítségével az egész tanterem berendezését. Azt szerette volna, 
hogy felfejleszti az iskolát legalább a negyedik osztályig. Tervéhez 
nagy segítségül lett volna dex Feri bácsi. (Itt kell megemlítenem, 
hogy senkitől nem hallottam az ő tervéről!5) Persze ez mind csak 
álom maradt, mivel az 1948. júniusi évzáró vizsgánkon közölték, 
hogy államosítanak, nincs tovább. mindenki sírt.

Az iskolával párhuzamosan működött az óvoda is, amit gyer-
mekmissziónak hívtunk, és Erős vár a mi Istenünkkel köszön-
tünk. Tehát az iskola megszűnése után én is Konrád Edit óvónő 
mellé kerültem (pedig az állami iskola át akart venni). Itt a ki-
csiket bibliai történetekre és evangélikus énekekre tanítottuk. 
Sok előadást rendeztünk a tanácsterem színpadán a gyerekekkel 
(anyák napján, húsvétkor, karácsonykor, stb.), ennek a lehetőségét 
mind Gyurka bácsi teremtette meg. ő festetett az óvoda falára 
egy freskót: Jézus a gyermekekkel jelenetet, (aláírva: Engedjétek 

 4 1móz 18,14; Károli-fordítás.
 5 Kendeh György családi hagyatékában előkerült egy fotó az iskolaépület 
tervének látszati képéről.
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hozzám a kisdedeket!), amit később vandál módon – nem tudom, 
kik – lefestettek.6

Kendeh György nagyon szerette az ifjúságot, amit tudott, min-
dent megtett értük; ez volt az akkori érában a legnagyobb bűne. 
volt egy kis szegény tanítványom, Szlubej Béla, aki naponta 
elkésett, mert a szülei korán elmentek dolgozni. Akkor Gyurka 
bácsi azt mondta, hogy ha minden reggel fél nyolcra eljön hozzá-
juk a lakásba reggelizni, biztos nem fog késni. Béla többet nem 
késett el. Az iskolánk megszűnése után megszervezte, hogy a mi 
kis üres tantermünkben hittanórát tartsunk a felsőbb osztályos 
tanulóknak, sőt évekig én vezettem a vasárnapi iskolát. Persze 
ez mind illegális volt! mikor az óvodát is meg kellett szüntetni, 
Gyurka bácsi megszervezte, hogy családokhoz járjunk, vállalva 
az illegalitást mi is és a családok is.

Beszélhetnénk arról is, hogy milyen sokat tett az öregekért 
is: az öregek otthonáról, ami szintén az egyház épületén belül 
működött. És a sok szeretetvendégség, bibliaórák szervezése, 
levezetése: megannyi szeretetet sugárzó és összetartó szolgálat 
volt. Nem is tűrte sokáig az akkori éra, kitoloncolták őket, amint 
tudjuk. de ott maradt Botta Pista bácsi a családjával.

Aztán 1950-ben férjhez mentem, majd egy zuglói iskolába 
kerültem. A csodálatosan megrendezett esküvőmön Botta István 
lelkész esketett örök hűségre. Férjem ötvenévi házasság után 
2000-ben halt meg.

Csordás Zoltánné Tóth Olga

Ismertem Gyurka bácsit, a lelkészt, a parasztembert (aki – ha 
kell – arat, szénát kaszál, disznót öl), a forradalom utáni segély-

osztót, az özvegy papnék otthonának gondnokát és az egyesület-
szervezőt, aki az ordass Lajos Baráti Kör életének motorja volt. 
de mindig, mindenhol Krisztushoz hű lelkész maradt.

 6 várdeák Ferenc festőművész, óbudai evangélikus egyháztag műve.
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még ma is előttem van – sajnos már csak emlékfoszlányokban – az 
1950. március 26-i istentisztelet,7 amelyen az volt az érzésem, hogy 
Gyurka bácsi a végrendeletét mondja el a gyülekezetnek. A szavak, 
a mondatok elmerültek a feledés homályába, de a vég rendelet igaz-
nak bizonyult. Gyurka bácsit azon a héten letar tóz tatták.

Fél év múlva, 1950. október 12-én a szenior összejövetelről ha-
zafelé menet örömteli meglepetés ért: a sarkon szembetalál koz tam 
Gyurka bácsival, aki akkor szabadult a kistarcsai inter ná lótáborból. 
Pár szót váltottunk csak, Gyurka bácsi sietett haza a családjához.

A következő év június 18-án megjött a kitelepítési parancs. A 
munkaidőm lejárta után én is odasiettem segíteni a csomagolás-
ban, az értékek mentésében. ott találkoztam először ordass Lajos 
bácsival, aki eljött búcsút venni. A békési tanyán többször is jártam.

Emlékezetes maradt az 1952-es látogatásunk Botta Pista bá-
csival az április 4-i ünnepnapokban, amikor csak úgy tudtunk 
elmenni a tanyára, hogy először a kondorosi lelkészt látogattuk 
meg, és onnan mentünk gyalogosan Gyurka bácsihoz, hogy az 
ünnep megtartását éberen őrző rendőröket megtévesszük. Fe-
lejthetetlen volt számomra az esti úrvacsora a tanyán, amikor 
– villany híján gyertyafény mellett – a szó szoros értelmében a 
földön térdelve vettük magunkhoz Krisztus testét és vérét.

1989-ben megalakult az ordass Lajos Baráti Kör, és engem 
pénztárosává választottak. Ekkor volt alkalmam egészen kö-
zelről csodálni az akkor hetvenöt éves Gyurka bácsi hihetetlen 
energiáját, fáradhatatlanságát, amellyel a kör ügyeit intézte, és 
irányította a Keresztyén Igazság folyóirat megjelentetését és addig 
nem terjesztett könyvek kiadását.

Amikor Gyurka bácsira emlékezünk, elkerülhetetlen, hogy 
meg ne említsük minden jóban, bajban, megpróbáltatásban mel-
lette álló, hűséges társát, mária nénit. ő támogatta munkájában, 
és az utolsó években önfeláldozóan ápolta.

 7 Lásd a prédikációk közt.
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Gyurka bácsi esketett, ő keresztelte fiúnkat, nagyobbik uno-
kánkat. Emlékét egész életemben szeretettel őrzöm szívemben.

Sass János8

1946 júniusában konfirmáltam Kelenföldön. Akkor volt egy éve, 
hogy 1945. júniusban hazaértem gyalog Csehországból, ahová 

a kőszegi katonaiskolásokat kitelepítették. ősztől a Lónyai utcai 
Református Gimnázium negyedik osztályában folytattam az 
iskolát, és kezdtem Gyurka bácsinál a konfirmációra készülést.

A konfirmáció komoly dolog volt. Komolyan kellett venni az 
órákat a huszonnyolc fiúnak és az öt lánynak, mert Gyurka bácsi 
módszeresen oktatott, és szigorúan feleltetett. ő komolyan vette 
szolgálatát és minket is, így mi is komolyan vettük konfirmáción-
kat. Két tanítás lepett meg: hogy van szükségkeresztség, amikor az 
újszülöttet a családfő is megkeresztelheti, és hogy az evangéliku-
soknál is van lehetőség a magángyónásra. ő biztatott is bennünket 
erre, de nekem nem volt vele hosszabb személyes beszélgetésem.

A konfirmáció után nagyon aktívan kapcsolódtam be a gyü-
lekezeti életbe. Az ifjúsági órát Benczúr Laci bácsi vezette, aki 
nagytudású és elkötelezett vallástanár volt, és fontosnak tartotta 
az irodalmi és képzőművészeti igényességet, tájékozódást a keresz-
tény életben. villányi Pista volt idősebb jó barátom, beszélgettünk 
a hitről és kétségeinkről, nagyokat sétálva. Emlékszem még Ko-
vácsházi zelmára, Piovarcsi Ildikóra, Körmöczi margitra és Kéry 
Lacira, aki aztán átment a várba, és az ébredéshez csatlakozott.

Énekkaros lettem. Akkor vegyeskarunkat Kapi-Králik Jenő ve-
zette, aki nagyon igényes karvezető, orgonista, zenepedagógus és 
zeneszerző volt. Az énekkarral szolgáltunk vidéki gyülekezetekben, 
így Nyáregyházán is. Kapi-Králik Jenő felesége, Selényi Etelka 
színésznő szavalt is, szépen beszélt, és szenvedélyesen szavalt.

1946 őszétől aktív cserkész őrsvezető lettem – a cserkész újonc-

 8 megjelent: Kelenf. hírl. 2001. tAvAsz, 5–6. old.
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próba letétele, sőt minden cserkészmúlt nélkül, mert Laurenszky 
Ernő9 rám hagyta a Fecske őrsöt, vagyis az egész 32. számú gyü-
lekezeti cserkészcsapatot.10 A parancsnok Kendeh György lelkész 
volt, de ránk nem sok ideje jutott, mindent magam találtam ki és 
csináltam a vitéz Temesy Győző-féle cserkészkönyv alapján. Csaba 
Laci, Hulej Pista, Bukovinszky Pista, Pátkai Géza, Petőváry Attila, 
öcsém, Thurnay Kálmán, vitéz Lajos és még néhányan voltak az 
őrs tagjai. magyaráztam a cserkésztörvényeket, tanultunk mor-
zét, térképolvasást, csomókat, népdalokat, és játszottunk KIm-
játékot11. A cserkészotthon a Bocskai úti alagsorban volt a lép-
csőház mellett. Katonaiskolás tudásomat felhasználva még alaki 
kiképzést is tartottam az utcasarki udvaron. Kirándultunk sokat, 
és a nagyünnepeken a zsúfolt templomban voltunk szolgálatban, 
elsősegélynyújtásra készen állva. olyan sokan voltak akkor, hogy 
a tanácsterem mellett az óvodát és az iskolát is megnyitották, 
hangszóróval közvetítve a templomi prédikációt, éneket.

mert volt iskolánk is, első elemi 1947–48-ban. Emlékszem a 
fiatal és kedves Tóth olga tanítónőre meg a gyerekek szereplésére 
a tanácsterem színpadán. Az iskola egy évet élt, aztán betiltották, 
de az óvoda működött 1950-ig.

A cserkészet nagy éve 1947-ben volt. Én jártam őrsvezetői tan-
folyamra, meg húsvétkor és pünkösdkor részt vettem a Hárshegyi 
Cserkészparkban a Jamboree előkészítő és válogató táboron, 
és belekerültem egy ötszáz fős Jamboree keretbe. Rengeteget 
tanultam a többi profi cserkésztől, cserkésztiszttől. Akkoriban 

 9 Laurenszky Ernő fölöttem járt három évvel a kőszegi katonaiskolában. 
1945 őszén ő indította újra a cserkészetet gyülekezetünkben.
 10 A 32. sz. Levente cserkészcsapatot a Budavári Evangélikus Egyházközség 
alapította még a ’20-as években, majd a kelenföldi gyülekezetben ennek a 
csapatnak a Rákóczi raja működött. Nem tudok róla, hogy 1945 után a 
csapat budavári része újraindult volna, hanem majd csak 1990 után.
 11 Egy tálcán van néhány tárgy, amit a cserkészek megfigyelnek néhány 
má sodpercig, és megjegyeznek. A tálcát elviszik, majd mindenki leírja, 
ami re emlékszik, és győz, aki a legtöbbet írta.
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megtanultam körülbelül ötszáz népdalt. volt népi tánc is, regös-
cserkész barátaimtól tanultam, meg a Lónyaiban is.

de a 32-es csapat Fecske őrse számára az igazi nagy élmény 
az első nyári cserkésztábor volt Nagyvelegen. mivel egyedül nem 
ment volna, így csatlakoztunk a kelenföldi reformátusok 281-es 
csapatához meg egy albertfalvi református csapathoz, amit Pap 
Gyula lelkész vezetett. Kendeh Gyurka bácsi levelet írt a dán 
segélyszolgálatnak, onnan kaptunk három zsák levesport, alig 
bírtuk a villamos lépcsőjére felhúzni.

A sátrak felverése után tábori konyhát ástunk, meg latrinagödröt 
is. Én is voltam napostiszt, és olyan komolyan vezényeltem, hogy 
attól kezdve minden harmadik nap engem osztottak be naposnak.

Aztán jött a távirat, hogy a Jamboree százfős keretét kétszáz 
főre emelték, és engem is behívtak a harmadik felkészítő táborba. 
Augusztusban utaztunk különvonattal – együtt a csehszlovák és 
az osztrák cserkészekkel – Franciaországba, moissonba12.

A következő évben már három őrse volt a 32. számú Erdősi 
Szilveszter János csapatnak, én felvarrtam a cserkészingre a har-
madik rajvezetői sávot, és Gyurka bácsi felkérte csapatparancs-
noknak Révész László presbitert. Karácsonyra kis asztalosmű-
helyünkben (volt gyalupadunk meg lábbal hajtott faesztergánk 
is) fajátékokat, babaszobabútorokat készítettünk.

Én aztán a nagy hajtás miatt – mert a Lónyaiban is aktív 
voltam (énekkar, népi tánc, gyorsírás) összeszedtem egy tüdő-
csúcshurutot. Először nagyon megijedtem, aztán meg nagyon 
elkeseredtem, mert nem vehettem részt a csapat önálló nyári 
táborozásán Acsán, amire pedig nagyon készültem, titokban 
életem főművének éreztem. 1948 őszén beolvasztották a cserké-
szetet az úttörőbe, gyakorlatilag megszüntették, a mi csapatunk 
is megszűnt. Én meg mentem a Korányi-szanatóriumba három 
hónapra, és meggyógyultam.

 12 Jamboree de la Paix, 1947. moisson falunál, Párizstól nyugatra, a ka-
nyar gó Seine egy hurkában.
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Talán 1948-ban vagy 49-ben lehetett, hogy a Bartók Béla úti 
lakásunkba becsöngetett két ismeretlen katolikus cserkészforma 
fiú (csak a keresztnevüket mondták), hogy fel kellene készülni az 
amerikai ejtőernyősök érkezésére, a politikai változásra, és hogy 
rám is számítanának. Talán a cisztereknél tartott őrsvezetői tan-
folyamról jutottam eszébe valakinek. Én kitérő-nemleges választ 
adhattam, a csekélyke politikai tájékozottságomra támaszkodva 
meg óvatosságból. mindenesetre Gyurka bácsit azonnal tájékoz-
tattam, aki megnyugtatott, helyeselte elzárkózásomat, és óvott 
az ilyen kapcsolatoktól. úgy hallottam, hogy aztán e társaságot 
bevitték, likvidálták.

1950 márciusának végén Gyurka bácsit elvitte a politikai rend-
őrség. A kelenföldi gyülekezet és lelkésze is harcolt az egyház 
önkormányzatának szabadságáért. Egyszer volt istentisztelet 
után egy tájékoztató gyűlés, és talán valami memorandumot is 
felolvasott Gyurka bácsi, mindenesetre a végén a Ne csüggedj el, 
kicsiny sereg kezdetű éneket énekeltük lelkesen. Kendeh Györgyöt 
ezért kellett az államnak erőszakkal eltávolítani, és mert kitartott 
a mellett, hogy a börtönből visszatérő ordass Lajos a püspök.13

mikor Gyurka bácsit elvitték, akkor már Benczúr László után 
Botta István volt a kelenföldi vallástanár, aki Óbudán végzett 
nagy ifjúsági munkáját nálunk is megkezdte. Az óbudaiak kö-
zül jópáran átjártak az alkalmakra. A gyülekezeti munka folyt 
tovább, 1950-ben az ifjúsági nyári táborokat Botta Pista bácsi 
szervezte, én akkor ismertem meg őt. Balatonvilágoson, a Tőkés 
villában először kéthetes fiútábor, aztán lánytábor volt, amire 
engem is ottmarasztottak élelembeszerzőnek, segítőnek. A zász-
lófelvonás után reggeli áhítat volt, bibliaóra majd fürdés. délután 
pihenés, beszélgetés, játék, például zsinórlabda. Este tábortűz 
és áhítat. Egyszer a tábortűznél martin Gyurka,14 Bottáné Nóra 

 13 mindezt részletesen mutatja be dokumentumok alapján Rőzse István 
könyve: rőzse 1997.
 14 dr. martin György a magyar néptánckutatás rajongó vándorlegénye és 
felkészült tudósa, első rendszerezője. Fasori diák volt 1942–1950 között.
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néni öccse népi táncot táncolt. Az asszonyok főztek, ugyanis 
Kendeh mária néni is meg Nóra néni is ott voltak kis gyermeke-
ikkel. Nekem jó pihenés volt ez az érettségi után, de nagyon nagy 
élményt is jelentett a táborozás: sok új barátot és Pista bácsit, 
aki nagyszerű lelkész, szellemi vezetőnk is volt; és közösséget, 
amelyben újra megtalálhattam a helyem.

1950-től harcos idők következtek a gyülekezeti életben is. Ad-
minisztrátorok léptek Kendeh György megválasztott, de félre-
állított gyülekezeti lelkészünk helyére. Ebben az időben Botta 
István dolgozott nagyon aktívan, és mozgatott minket, ifjúságot 
is. Emlékszem, 1951 nyarán a Cantate-konferencia pénzkezelője 
voltam. Aztán részt vettem Sulyok Imre 130. zsoltárának előadá-
sán, szólamkottákat másoltam, a basszusban énekeltem.

1951 nyarán, a kitelepítések idején sokat segített az ifjúság is, 
lázas sietséggel mentettük a kitelepítési végzést kapott gyülekeze-
ti tagok értékesebb holmiját, bútorait, áttolva a szomszédba vagy 
idefuvarozva kézi kocsikon az egyház pincéjébe. Ez hetekig folyt, 
hajnaltól éjig, és iszonyú fáradtak voltunk – ilyen munkához nem 
szokott fiatalok. Együtt dolgoztunk: a Sass fiúk, Rókusfalvy Pali, 
a veress testvérek, a di Gléria testvérek, a Csaba fiúk, Schay Géza, 
Csorba Pityu, a valtinyi fiúk, Szontagh Tamás, a Kovács lányok, 
Prohászka Irénke, Ecsődi ágota (Ecsike), Huber Irén (Huhuka), 
Rigó Erzsi, a Remete és Krepuska lányok és még sokan mások.

megtörtént Gyurka bácsiék kitelepítésre is. 1951-től kezdve 
rendszeresen látogattuk a Kendeh családot a kamuti tanyán, 
vittünk adományt, hoztunk hízott libát eladásra, mert Gyur-
ka bácsiék keményen dolgoztak. Sokan segítették őket. Én két 
utazásra emlékszem, egyszer Sass Jánossal – erről fényképek is 
vannak – és egyszer Prohászka Irénkével, akkor a vasútállomáson 
a rendőr igazoltatott minket.

Ebben az időben egyetemista voltam, vegyészhallgató az Eötvös 
Loránd Tudomány egyetemen. mindjárt az első évben, 1950 őszén 
elkéredzkedtem a délutáni laborgyakorlatról az istentiszteletre, 
hogy ma van a reformáció ünnepe. A párttag tanársegéd elenge-
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dett. Később láttam a káderlapomat: a klerikális reakció befolyása 
alatt áll, de nem lett semmi bajom belőle sem akkor, sem később.

Botta István tartotta a csütörtök esti szenior (egyetemista) 
ifjúsági órákat, ahol a bibliamagyarázat mellett előadásokat 
tartott nekünk filozófiáról, pszichológiáról, szellemi dolgokról 
és a protestáns magyar szociális felelősség ébresztőiről, a népi 
írókról, így Németh Lászlóról, Szabó dezsőről. Én sok mindenről 
nem is hallottam addig, és ezek a mester-tanítványi közösségben 
jól átadott ismeretek szellemi életem fontos alapkövei maradtak. 
A bibliamagyarázatok és Botta István igehirdetései is egyszerűen 
és teológiailag tisztán ébresztették és bátorították lelkünket. Az 
én szerepem az ifjúsági munkában a kirándulások vezetése volt. 
Nagyokat gyalogoltunk, számháborúztunk, a pihenőn volt áhítat, 
és népdalokat énekeltünk. 

muncz Frigyessel nem voltam jóban. Egyszer összevitatkoztam 
vele, és azt mondtam, hogy a békemozgalom moszkva politikai 
eszköze. Pista bácsi elmondta, hogy muncz le akart állítani en-
gem, sőt meg is akart szabadulni tőlem, de ő meg tudta védeni 
szolgálatomat.

1953. május elsején Schulek Buba szervezett egy kétnapos kö-
zös gyalogtúrát a dobogókőre a deák téri és a kelenföldi ifjúság 
részére. Este indultunk Pomázról. Éjszaka felmásztunk vaksötét-
ben a Holdvilág-árokban, ahol szakadó eső utáni vízára datban 
keresgéltük, hogy hova léphetünk. Időnként megálltunk, és vé-
gigkiabáltuk sorszámainkat, hogy nem maradt-e le valaki a sötét-
ben, mert voltunk vagy hatvanöten. mire a Lom-hegyi nyeregbe 
felértünk, világított a hold. Csuromvizes volt mindenki, hát még 
amikor sikerült átkelnünk a megáradt Bükkös-patakon, mert 
nem az úton mentünk, és nem találtuk a hidat. megaludtunk a 
sikárosi erdészházban a padlón. Buba bokája megrándult, és én 
kötöttem rá a cserkésznyakkendőmet, úgy gyalogolt fel másnap 
dobogókőre, aztán meg le Szentendrére. E kirándulás maradan-
dó nyomot hagyott kettőnk életében, de járhattak így mások is, 
pédául veres Ili és Rókusfalvy Pali, Sass Gábor és Szabolcs Enikő. 
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Egy év múlva eljegyeztem Bubát, 1956 tavaszán megesküdtünk. A 
félig-meddig illegális ifjúsági közösségi élet legitim gyümölcsei…

Ebben az időben volt néhány jó barát, akik összejöttek ka ma-
ra muzsikálni a Bocskai úton Bányaiék otthonában. zsuzsi és 
Ildi csellóztak, Prőhle Henrik fuvolázott, veres Andris hegedült, 
Csorba Pityu, valtinyi Laci, di Gléria Péter és magam zongoráz-
tuk a kontinuót, mert többnyire Händel, Scarlatti és más barokk 
mesterek darabjait játszottuk. Némely darab szeretetvendégségen 
is elhangzott.

1956 októberének közepén Gyurka bácsit rehabilitálták, és 
visszahelyezték kelenföldi lelkészi státusába, majd később a la-
kásba is beköltözhettek. újra fellendült a gyülekezeti élet.

A forradalom leverése után is volt egy nagy munka, a segély-
csomagok osztása. Az evangélikus egyházban Kendeh Györgyöt 
bízták meg ezzel a munkával, ő pedig megszervezte az egész 
gyülekezetet, elsősorban az asszonyokat. Az összes helyiség tele 
volt ruhaneművel, meg alapélelmiszerekkel. Rakodtunk renge-
teget. Pontos listák voltak, hogy minden rászoruló evangélikus-
nak – elsősorban a papcsaládoknak – jusson a legszükségesebb 
dolgokból, és hogy igazságos és tisztességes legyen a szétosztás. 
Az ifjúságban akkor már aktívak voltak a papgyerekek mellett 
(Kendeh, Botta, Rezessy) a valtinyi fiúk, Csorba Pityu, Prőhle 
Henrik, a Bányai ikrek, mátray árpád, Homoki Nándi, Hullán 
Lehel, Kósa Peti, Péterfia, Kostyál meg a Korompay, a Kotsis, a 
Reuss, a Schneider, a Schulek, a Sulyok, az Uzoni, a vághelyi és 
a zimmermann lányok és fiúk és még jópáran.

1957-ben nyáron zamárdiban sátoroztunk egy üres telken. 
Pista bácsi nem ért rá a sajtóosztályon végzett rengeteg munka 
miatt, így a táborban Bolla árpád volt velünk lelkészként. Sokunk 
számára meghatározó emlék az 1958-as táborozás Bagolyirtá-
son. Ezen a Kendeh, a Botta és a Tassy-Becz család is ott volt. 
Sátorparancsnok volt Reuss András teológiai hallgató is. Foly-
tatása már nem lehetett: 1959. januárban Botta Istvánnak, 1961. 
novemberben Gyurka bácsinak kellett mennie.
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1957-ben Sass Jánossal együtt presbiter lettem. Nagyon felnéz-
tem az öreg, tapasztalt és elkötelezett tisztségviselőkre, Komjáthy 
miklósra és Jenőre, Belohorszky Lajosra, Borostyánkőy Lászlóra, 
Rákos Lászlóra, Asbóth Lacira és a többiekre.

1961 őszén, amikor – lábbal tiporva egyházunk hagyomá-
nyos törvényes rendjét – az Északi Egyházkerület Törvényszéke 
közérdekből elmozdította Kendeh Györgyöt gyülekezeti lelkészi 
állásából, a régi, kipróbált vezetők lemondásukkal tiltakoztak. 
így amikor 1962 tavaszán várady Lajos esperes presbiteri ülésen 
készítette elő az Uzon Lászlót beiktató közgyűlést, már csak 
ránk, fiatal presbiterekre maradt a helytállás, a harc, amire nem 
voltunk felkészülve. Tanácskoztunk: Uzoni László, Ráth Sza-
bolcs, Sass János, Erdélyi Attila. Én átnéztem az akkor érvényes 
mihályfi–vető-féle 1953-as törvényt15, és észrevettem, hogy előbb 
a díjlevelet kell elfogadni egy közgyűlésnek, amit az iktatás elején 
a lelkésznek átadnak, ő pedig elfogadja. vagyis értelemszerűen 
két közgyűlést kell tartani, megfelelő időközzel. Összeszedtem a 
bátorságomat, és felszólaltam. várady először le akart seperni, de 
idéztem a törvényi szövegeket. Akkor elvörösödött, és ezt mondta: 
„Akkor nem lesz iktatás holnapután” – Káldy iktatott volna –, 
„én pedig megbuktam! Sajnálom, akkor nem tudok segíteni a 
Kendeh család lakás- és pénzügyeiben, amint ígértem!”

Erre szavazás előtt a presbiterek jó része – köztük több derék 
idős asszonytestvér – szabályosan kiszaladtak a tanácsteremből. 
Én pedig teljesen megzavarodva átláttam, hogy hiába győztem 
le hősiesen és ügyesen a rutinos, okos és kemény váradyt, az 
egésznek semmi értelme és semmi haszna, mert Gyurka bácsi 
akkor már a kistarcsai otthonban szolgált. Az ottmaradtakkal 
együtt én is belementem abba, hogy vasárnap a közgyűlés előbb 
elfogadja a díjlevelet, majd utána kezdődik az iktatás. 

Az iktató istentiszteleten és közgyűlésen jó, ha a gyülekezetnek 
a fele ott volt. Káldy dörgedelmei – nem emlékszem a szavakra, 

 15 1953. v. tc.
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de megmosta a reakciós gyülekezet fejét, és kijelentette, hogy az új 
egyházi irányt mindenkinek el kell fogadnia – nem könnyítették 
meg a derék és szelíd Uzon László helyzetét.

Uzon László idején én próbáltam vele együttműködni és az 
ifjúságot összetartani, már egy újabb generációt: Erdélyi Attila, 
Nemes Géza, Balogh Pisti, Kászoni ágota, Jávor márti, osvald 
zoli, Hamar Karcsi, aki mindig a hangyákban csodálta Isten 
munkáját. Elégettem a névsorokat, mert híre jött, hogy a kato-
likus ifjúságiaknál házkutatások voltak.

Ahogy születtek a gyerekeink, fogyott az energiám, de a régi 
ifjúsági tagok is fogytak, néhányan disszidáltak is. Aztán Uzon 
László halála után Bencze Imre bácsi szervezte meg a családosok 
havi szenior estéjét, ezek nagyszerű alkalmak voltak. 1971-ben már 
szűk lett hatunknak a Fehérvári úti lakás, átköltöztünk a dam-
janich utcába, és ezzel megszakadtak kelenföldi kapcsolataim.

Sokakkal voltam közösségben, bár különböző szolgálati cso-
portokban és több konfirmációs generációval. Jó, hogy a Pista 
bácsi – Gyurka bácsi ifjúságának éves alkalmain tudunk talál-
kozni, emlékezni, egymásnak örülni, nagyszerű lelkipásztoraink 
emlékét is ápolni.

Thurnay Béla

1947-ben a Bocskai úti református templom alagsori színház-
termében műkedvelők adtak elő egy darabot, ha jól emlékszem 

Valaki járt itt volt a címe, és ennek az előadásnak a bevételét is az 
alakuló evangélikus elemi iskola létesítésére fordították. Ezen az 
előadáson én is ott voltam több cserkésztársammal együtt, segí-
tettünk a nézők eligazításában. Gyurka bácsi volt a fő szervezője 
ennek az előadásnak. Az iskola létre is jött egy osztállyal, és az 
államosítás miatt csak egy évig működhetett a későbbi ifjúsági 
alagsori helyiségben.

Emlékszem, olyan sokan jártak akkor a templomba, hogy a 
későn érkezők már be sem fértek, és elsősorban Gyurka bácsi 
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prédikációi vonzották a híveket. Aztán, amikor szabadult az inter-
nálásból, úgy tudtuk meg ezt, hogy az istentiszteleten ő a karzaton 
volt, és mi megismertük a szép és erős énekhangját a földszinten. 
Az istentisztelet után nagy öröm volt újra találkozni vele.

1956 novemberének végén ő temette el apámat, akit október 24-
én az oroszok lelőttek. Apám presbiter volt, és jól ismerték egymást.

Amikor elmozdították a vezető lelkészi állásából és Kistar-
csára helyezték, akkor este véletlenül találkoztam vele a Fehér-
vári úton. Szomorúan mesélte, hogy mit tettek vele, és nagyon 
elkeseredett volt.

Hulej István

Szegedi segédlelkészi éveim után ordass püspök 1947. október 
1-jétől Kelenföldre rendelt. Kendeh Györgyöt eddig még nem 

ismertem, és megkésve, némi szorongással jelentkeztem nála. 
ő azonban testvéri szeretettel fogadott, és ami akkoriban egy-
általán nem volt természetes, rögtön tegezési viszonyt ajánlott. 
Amikor látta, hogy az étkezésem nincs megoldva, néhány nap 
múlva meghívott asztalához, és ettől kezdve – mintegy családtag-
ként – mindvégig ott étkeztem náluk. Felesége csendes szerény-
ségével szintén szeretettel gondoskodott rólam, gyermekeikkel 
pedig játékos kapcsolatba kerültem, és huszonhét éves koromra 
akkor Gyula bácsi lettem.

A vasárnapi istentiszteletet felváltva végeztük éppúgy, mint 
a mindennapi délutáni templomi áhítatokat. Ez utóbbin Kapi-
Králik Jenő olykor – más elfoglaltsága miatt – nem tudta ellátni 
a kántori szolgálatot, ilyenkor én helyettesítettem. Ahhoz, hogy 
állandóan gyakorolni tudjak, Gyurka bácsi egy jó harmóniumot 
bocsátott rendelkezésemre. Ezt ketten cipeltük föl az első eme-
leten lévő segédlelkészi szobámba.

Néhány nap szabadságot kaptam januárban, hogy eljegyzé-
semre Szegedre utazzam. Nem sokkal később menyasszonyomat 
meghívták látogatóba. Gyurka bácsiéknál kapott éjszakai szállást.
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Július elsejétől egy hónap szabadság várt rám. úgy gondoltam, 
hogy már előre kopaszra nyíratom magam. megtakarítottam a 
fodrászt, mert Gyurka bácsi saját nullásgépével nyírt meg. Nem 
sokkal később egy lelkészgyűlésen Endreffy János bácsi szólított 
meg: „Te leszel a mezőhegyesi lelkész!” oda lett a nyári szabadság, 
mert vállaltam, hogy János bácsi távoztával 1948. július elsejétől 
mezőhegyesen helyettes (később megválasztott) lelkész legyek. így 
ért véget kelenföldi segédlelkészségem, nem is sejtve, hogy nem-
csak az én aranyéletem múlt el, hanem néhány hónappal később 
a politikai fordulat ordass püspök úr bebörtönzésével Kendeh 
György kelenföldi lelkészségének is véget vetett, hogy – az ’56 
utáni öt évet kivéve – soha többé ne lehessen gyülekezeti lelkész.

Gyurka bácsi kemény megpróbáltatásairól csak az újságokból 
értesültem. Amikor aztán megtudtam, hogy családjával együtt 
Kamut-pusztára telepítették ki, úgy éreztem, hogy illendő lenne 
meglátogatnom őket. mezőhegyesről Békéscsabára utaztam, 
ott pedig a lelkészektől útbaigazítást és kerékpárt kaptam. A 
hosszú földútnak talán a felénél találkoztam a Békéscsabára 
igyekvő, kerékpáros Gyurka bácsival. Nem karikázott tovább, 
hanem visszafordult, hogy lakóhelyükre kísérhessen. Leírha-
tatlan volt az ellentét a kelenföldi kényelmes lelkészlakás és a 
minden komfortot nélkülöző tanya között, ahol a konyha nyitott 
kéményén át magam is az égre láthattam. Szorgalmas lelkészi 
szolgálat után – szorgalmas földművelő parasztélet. Isten kezéből 
fogadták sorsukat minden panaszkodás nélkül. A látogatás után 
együtt rázattuk magunkat kerékpárjainkon Békéscsabára. ő is 
a lelkészekhez igyekezett. A velük való beszélgetést hallva kissé 
meglepett, hogy a kollegiális kapcsolat nem tört meg.

Amikor azután élete úgy alakult, hogy a kistarcsai Evangélikus 
Özvegy Papnék otthonánál kapott állást, én pedig már vecsési 
lelkész voltam, egy alkalommal engedélyt kaptam, hogy meghív-
jam őt egy vasárnapi istentiszteleti szolgálatra. ott találkoztunk 
újra. Könnyek között fejezte ki háláját, hogy prédikálhatott a 
vecsési templomban.
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A rendszerváltozáskor már nyugdíjas volt. Ekkor hozta létre 
másokkal együtt az ordass Lajos Baráti Kört, amelybe alapító 
tagként az elsők között engem is felvett.

végtelen hálával emlékszem Gyurka bácsira. Számtalan al-
kalommal tapasztaltam megértő segítségét, és tanultam tőle 
aktivitást, hűséget, precizitást a lelkészi szolgálatban. Kendeh 
György neve aranybetűkkel ragyog ordass Lajosé mellett az 
egyháztörténetben. Köszönöm Istennek, hogy segédlelkész le-
hettem mellette. 

Marschalkó Gyula

1948-ban költöztünk a családommal a XI. kerületbe. Édesanyám 
hamarosan megtudta, hogy lakhelyünk szerint a kelenföldi 

evangélikus gyülekezethez tartozunk, amelynek a Bocskai úton 
van a temploma, gyülekezeti háza. Egy szeptemberi vasárnapon, 
az istentisztelet után felkerestük a lelkészt – Kendeh Györgynek 
hívták –, akinek elmondtuk, kerületi lakosok lettünk, és ide sze-
retnénk templomba járni. Szinte első kérdése volt, hogy konfir-
máltam-e már. A nemleges válaszunkra azonnal úgy reagált, 
hogy akkor ezen az őszön elkezdhetem az alakuló csoportban 
a felkészülést. A vele való rendszeres kapcsolatom itt kezdődött.

Lelkesen jártam a heti alkalmakra, és itt nagyszerű barátokra 
is leltem. Gyurka bácsi kedves, közvetlen modora, közérthető 
magyarázatai igen nagy hatással voltak rám. mindnyájunkhoz 
volt egy-egy kedves szava, és azon is csodálkoztunk, hogy mindent 
tud rólunk. Ez nem volt mindig kellemes dolog, de később, felnőtt 
fejjel úgy láttam, és ma is így érzem, hogy ez az atyai törődés, sze-
mélyhez szóló közvetlenség az ő igazi lelkészi habitusából eredt.

1949 júniusában konfirmáltam. Konfirmációs igémet is ő vá-
lasztotta: „Mert nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben.” 
(1Kor 4,20) Ezt az egész életemre kisugárzó erőt is Gyurka bácsi 
közvetítette a számomra.

Ugyanennek az évnek az őszén személyesen hívott meg a gyüle-
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kezet énekkarába. A próba előtt találkoztam vele, lekísért a próba-
terembe, és végig ott ült mellettem a tenor szólamban. Egyikünk 
sem tudhatta, sejthette akkor, hogy ez az alkalom egész további 
életemnek, pályámnak, hivatásomnak volt a kiinduló pontja.

Az énekkar mellett természetesen az ifjúsági összejövetelek-
re is jártunk. Lelki vezetése, tanításai összeforrasztották a kis 
társaságot. A komolykodások után vidáman vetettük bele ma-
gunkat a pingpongozás örömeibe, vagy mentünk vasárnap a 8 
órás istentisztelet után egy jót kirándulni.

Később nehéz idők jöttek. A kitelepítések áldozatául esett csa-
ládok bútormentéseiből többen kivettük részünket. Ez a balsors 
– a kitelepítés – nem sokkal később Gyurka bácsi egész családját 
is elérte. Elkeserítő helyzet volt! de az úristen megtartó erejé-
vel, segítségével a gyülekezet másodlelkésze, Botta Pista bácsi 
hűségesen továbbvitte a gyülekezet lelki vezetését, és kitűnő 
új alkalmakat – szenior ifjúsági órákat, szombati zsoltározó 
vecsernyéket – szervezett. Az ifjúsági munkát Thurnay Béla is 
segítette kirándulások szervezésével. mennyei Atyánk velünk 
volt, vigyázott gyermekeire!

ordass Lajos püspök úr rehabilitációját követően 1956-ban 
Gyurka bácsiék visszatérhettek Kelenföldre! 1956. október 21-én 
volt az első szolgálata. A gyülekezeti munka ismét fellendülőben 
volt. Közben mi is öregedtünk néhány évet. A személyes kapcso-
latok, barátságok megerősödtek, életünk még az eddigieknél is 
jobban kötődött a gyülekezethez.

És ismét egy lesújtó változás. A forradalom megtorló intézkedé-
seihez az egyházvezetés visszarendezése is hozzátartozott. Gyurka 
bácsi megint persona non grata lett. Érthetetlen és megalázó volt. 
ő ezt mégis önérzettel és igaz férfiúként viselte. Nem is volt haj-
landó elfogadni más gyülekezetben a szolgálatot. így lett végül 
a kistarcsai Evangélikus Özvegy Papnék otthonának a vezetője.

Személyes kapcsolatom vele – Istennek hála – ezután sem 
szakadt meg. ottlyk püspök úr évenként meglátogatta az otthont. 
Ezekhez az alkalmakhoz minden esetben istentiszteleti áhítat 
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is kapcsolódott. Gyurka bácsi felkérésére végezhettem a kántori 
szolgálatokat, és egy kis műsort is össze kellett állítanom. Egy-
egy színvonalasabb korálfeldolgozás előadása mellett egy énekes 
szólista vagy hangszeren játszó zenész működött még közre, 
valamint egy-egy verset is felolvastak.

mikor először jártam az otthonban, Gyurka bácsi – a többi 
vendéggel együtt – végigkísért minket az egész házban. minta-
szerű rend és tisztaság uralkodott mindenütt. még a kazánház 
is úgy nézett ki, mint egy patika.

Több alkalommal elkísértem őt az otthon számára szervezett 
adománygyűjtő útjaira. A nem éppen új állapotú, de még jól 
működő Kata becenevű volkswagen kisbusszal utaztunk, hogy 
legyen hova elhelyezni, majd szállítani a falusiak értékes termé-
szetbeni adományait, krumplit, hagymát, zöldséget, gyümölcsöt 
és így tovább. Többször jártunk vanyarcon, ahol Schultz Jenő 
nagytiszteletű úr volt a lelkész. Ilyenkor mindig tartottak isten-
tiszteletet is. Gyurka bácsi prédikált, rám pedig a kántori szol-
gálatot bízta. A lelkész úr leányának, Schultz Katinak gyönyörű 
énekhangja volt – a magyar állami Népi Együttes hivatásos ének-
karának volt a tagja. Bach korálfeldolgozásait magas színvonalon 
adta elő, élmény volt őt orgonán kísérni. meglepetésként hatott 
rám, hogy a gyülekezet tagjai az istentisztelet kezdete előtt jó 
húsz perccel már a templomban voltak, és minden kíséret nélkül 
lelkesen énekelték a korálokat.

Ahogy múltak az évek, lassan felnőtté váltunk. A barátságok 
mellett komoly, életre szóló kapcsolatok is születtek a kelenföldi 
közösségben. A pályám, hivatásom itt indult el, de még ennél is 
nagyobb ajándék volt számomra, hogy életem párját, hűséges 
társát is itt találtam meg Schulek Kata személyében.

Gyurka bácsi személyes varázsának köszönhetem azt az életre 
szóló ajándékot is, hogy mindhárom gyermekéhez – Gyurkához, 
Gusztihoz és máriához – igazi baráti szálakkal kötődöm a min-
dennapokban és a szolgálatok tekintetében egyaránt.

Hiszem és vallom, hogy Gyurka bácsi hűséges munkájának, 
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szolgálatának folyamatosan tart a hatása. Amikor kényszerből 
nem lehetett szeretett gyülekezetében, azt az időt is áthidalták 
értünk mondott kitartó imádságai. mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint az a kialakult hagyomány, hogy a volt ifjúság hűséges tagjai, 
sok-sok évjárat lelkes konfirmandusai évről évre rendszeresen ösz-
szejönnek, imádkozva – igét hallgatva és egymásnak örvendezve – 
szeretett kelenföldi gyülekezetükben. Mert az igazak emléke áldott!

Csorba (Perl) István

Ha a kelenföldi gyülekezeti teremben járok, a mai napig élén-
ken előjön bennem a kedves konfirmandustársaság szép em-

léke: a közös éneklések, játszások, beszélgetések. Gyurka bácsinál 
konfirmáltam 1949-ben, és nagyon szerettem őt. mindig emléke-
zett rám személyesen, még később is, de persze ez természetes, 
hiszen sokszor felhívott minket a lakására beszélgetni, énekelni. 
de nemcsak kedves volt, hanem rendkívül segítőkész is, még-
hozzá úgy, hogy azokban a nehéz időkben ne legyen bántó, hogy 
felkarol minket. mert segíteni sem annyira egyszerű. ő mindig 
tudta pontosan, hogy kinek mire, mennyi segítségre van szüksé-
ge. A háborúban elvesztettem édesapámat és az otthonunkat, a 
nagynénémnél laktunk. Gyurka bácsitól kaptunk gyógyszert, ő 
szervezett nekünk nyaralást a tihanyi evangélikus nyaralóban.

Gyurka bácsihoz kötődő szép emlékem még, hogy nemcsak 
templomot takarítottunk, virágokat rendeztünk, gyertyát gyújtot-
tunk, hanem az ifjúság tartotta a perselyeket is az istentiszteletek 
végén. Utána nekünk kellett bevinni a hivatalba, meg kellett szá-
molnunk a pénzt, saját felelősségre beírnunk a pénztárkönyvbe, és 
csak utána kérdezte meg Gyurka bácsi, hogy mennyi volt a végösz-
szeg. ő híres volt az adminisztrációs, pénzügyi megbízhatóságáról, 
mégis természetes volt számára, hogy ránk bízza a pénzszámolást. 
Tökéletesen megbízott bennünk, így nevelt a felelősségre.

Szívesen veszem elő a régi emlékkönyvemet, amiben nemcsak 
az akkori ifjúság tagjai szerepelnek, hanem őrzöm Gyurka bácsi, 
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Botta Pista bácsi és Benczúr Laci bácsi bejegyzését is. Gyurka 
bácsi ezt az igét írta be 1950. március 26-án: „Az Isten szeretet; és 
aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne.”16

Pozsgai Lajosné Kräutlein Éva17

mosolyogni is lehetne azon, hogy a Szent margit leányiskola 
államosításának köszönhetem, hogy megismertem Gyur-

ka bácsit és a kelenföldi gyülekezetet. Az 1948–49-es tanévben 
ugyanis már ötödik osztályos voltam, amikor először volt evan-
gélikus hittanóra az iskolában. Gyurka bácsi volt a hitoktatónk. 
vezetgetett minket a Biblia világában. Az egyházat ellenségnek 
tekintő rendszer ébersége következtében ez a lehetőség sajnos 
nem tartott sokáig. Hamarosan betiltották az iskolai hitokta-
tást. Istennek legyen hála, amiért ezzel kicsit elkéstek. Gyurka 
bácsi munkájának eredményeként akkor már tagjai voltunk a 
gyülekezetnek, és hittanóra helyett bibliaórára jártunk. Sokat 
voltunk együtt. Játszottunk, kirándultunk, énekeltünk. Nyáron 
pedig táboroztunk. Először Tihanyban.

A tihanyi mólótól jobbra állt egy hosszú sárga épület. valami-
kor – még ház korában – a diakonisszák lakták. A háború követ-
keztében 1949-ben sem ablaka, sem ajtaja nem maradt. de még 
a diakonisszák voltak a tulajdonosok. Ide szervezte Gyurka bácsi 
az ifjúság nyári táborát. Két hetet a fiúknak és másik két hetet 
a lányoknak. Érkezésünk után az alváshoz tömtük magunknak 
a szalmazsákot. mosakodáshoz ott volt a Balaton. Gyurka bácsi 
szigorú napirendet írt elő. A feladatokban – főzés, mosogatás, 
terítés – mindenki kivette a részét. Felváltva voltunk konyhá-
sok. Gyalogoltunk a távoli boltba bevásárolni, és visszafelé há-
tizsákban cipeltük a kenyeret, esetleg valamilyen tömblekvárt. 

 16  1Jn 4,16; Károli-fordítás. Kräutlein Éva aligha sejtette, hogy Gyurka bá-
csit négy nap múlva letartóztatják. Éva már elment közülünk, a könyv írása 
közben halt meg.
 17 megjelent Kelenf. hírl. 2001. tAvAsz 4. o.
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Ez volt a reggeli és többnyire a vacsora is. Bőven maradt időnk 
szórakozásra, a Balatonra is. Fürödtünk, gyűjtöttük a kagylókat 
meg csigákat, és koszorút fontunk nádból. még hajózni is elvitt 
minket a Kelén hajó „négyszemélyes” kormányosa. Négysze-
mélyesnek hívtuk, mert olyan kövér volt. A Balatonban, főleg 
Tihanynál akkoriban még annyi volt az éles kecskeköröm, hogy 
csak tornacipőben lehetett bemenni a vízbe. Sok volt a pióca is, 
naponta ránk tapadt egy-kettő. Gyurka bácsi és felesége, mária 
néni értettek az eltávolításukhoz. Gyönyörűséges napjaink voltak. 
Ha a faluba mentünk, útközben zengett, hogy „János bácsi a 
csatában elesett egy fűszálban”. Ez velünk nem fordulhat elő! A 
napi feladatokba és a balatoni lubickolásba ágyazott bibliaórák, a 
fák között tartott istentiszteletek, időtálló és megpróbáltatásokat 
is elviselő alapokat raktak le. Gyurka bácsi embert és közössé-
get formált. olyan életre készített fel minket, amiben igen nagy 
szükségünk volt biztos kapaszkodókra.

Sietnie kellett. Egy év múlva már nem volt velünk. Pártunk és 
kormányunk ébersége internálótáborba parancsolta. Gyurka bácsi 
és a hozzá hasonlóak akkoriban veszélyeztették a békeharcot, és 
megrontották az ifjúságot. Azokat a bizonyos ötvenes éveket éltük, 
amikor az uralkodó munkásosztály a magyar értelmiséget meg 
akarta semmisíteni.18 A mai fiatalok tájékoztatására álljon itt, hogy 
a munkásosztályt – bár nem kérték – olyan emberek képviselték, 
akik munkát soha nem látott, internacionalista, hatalomra törő 
és gátlástalan egyedek voltak. Kommunistáknak hívták magukat.

így történt, hogy 1951 nyarán már Budapestről kitiltva, kijelölt 
kényszerlakhelyen találtuk magunkat. Gyurka bácsi családjával a 
Békés megyei Kamut-pusztán, mi pedig monokon. Gyurka bácsi 
mezőgazdasági munkás lett, én Tállyán, a kőbányában hordtam a 
téglát, toltam a csillét. Gyurka bácsi akkor sem adta fel közösségte-

 18 A politikai vezetésnek fontos volt, hogy a hazájához hű, szuverén gon-
dol kodású értelmiség tekintélyét, befolyását az emberekre, vezető szerepét 
a közösségekben következetesen rombolja. Egyes személyeket fizikailag is 
megsemmisítettek, köztük sok olyat is, akik a nép felemelésére szánták életüket.
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remtő tevékenységét. Leveleivel tartotta bennünk a hitet, sugározta 
az erőt, a kitartást. Erőt adott az a tudat, hogy összetartozunk.

Évekkel később így emlékezik: A kamuti tanyán „sokat olvas-
tuk az írást. Olyan személyes, meggyőződéses hit lett osztályré-
szünkké, hogy a félelem, a rettegés, eltűnt az életünkből. Ez az az 
ajándék, amit még ma is magunkénak vallunk. Közben igyekez-
tünk kapcsolatot tartani a gyülekezet többi kitelepítettjével is.”19  
Bár idejét és erejét lekötötte a cukorrépa-egyelés és az aratás, 
több levelet kaptam tőle. 

miről is írt? Arról, hogy „az ember nem szám vagy csupán 
energia, hanem boldog gyermek az Atya otthonában”. Nem a 
körülmény a döntő, hanem az én. Az ember mindentől függetle-
nül tartsa meg önmagát. „Isten ad erőt, és megóv. Hidd el, hogy 
javunkra van és lesz az, amiben most állunk!” Ez a többes szám, 
amivel maga mellé emelt, az erőtovábbítás biztos eszközének 
bizonyult. Éreztem a biztatását, a megbecsülését és az ezzel járó 
felelősséget is. „úgy munkálkodjál, hogy magatartásod bizonyság 
legyen”– írta. „Biztosra veszem, hogy ott állsz készen a szolgálat-
ra és a gondoskodásra, mert keresztyénségünk lényege az egymás 
terhének hordozása. És így mennyivel könnyebb!” „Semmi nem 
hiábavaló, a próbatétel kegyelem.” A komoly tanítások után azért 
figyelmeztetett arra is, hogy még gyerek vagyok. „Legyél jó gye-
reke édesanyádnak, és ne kövess el helyesírási hibákat! A sajnost 
nem ly-nal kell írni. Leveledben kétszer is elkövetted ezt a hibát.”

Évek múlva, az 1956-os forradalom leverésének keserves nap-
jaiban kelenföldi templomunkban kerestem a békémet. ott talál-
koztam Gyurka bácsival. Elmeséltem neki, hogy menni készülök. 
Elmenni ebből az országból, ahol énrám nincsen szükség, ahol 
csak keserves múltam van meg kilátástalan jövőm. de nem tu-
dom, hogy igazán akarok-e menni. Hiszen ez a haza az őseimé, 
ezért elvehetetlenül az enyém. A forradalomban nem vettem 
részt, ha elmegyek, az nem minősíthető életmentő menekülésnek. 

 19 Kgy interjú 1993/1995, 163. o.
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Gyurka bácsi meghallgatott, és csak annyit mondott, hogy 
másnap feltétlenül keressem fel. Ez alkalommal a kezembe ad-
ta ordass Lajos püspök úrnak az Evangélikus világszövetség 
részére írt sorait, amiben gondjaikra bíz engemet.

– Jogodban áll elmenni – mondta Gyurka bácsi.
– És a püspök úr meg Gyurka bácsi maradnak? – kérdeztem.
– A mi feladatunk itt van – válaszolta.
Ez elgondolkoztatott. vajon az én feladatom hol van? Ezt a 

kérdést már Botta Pista bácsihoz vittem, aki szerint valószínűleg 
ott van, ahová az Isten állított. Kettőjük eligazítását összerakva 
az én problémám meg is oldódott. Nem mentem sehová sem 
akkor, sem máskor.

Hogy ne legyek feladat nélkül, Gyurka bácsi rám bízta az egy-
házhoz érkező segélycsomagok közül az összevissza pakolt, ve-
gyes, összekeveredett holmik válogatását, osztályozását. volt ott 
minden: gomb, tű, cérna, színházi látcső, kalap és kesztyű, meg 
ami még elfér a képzeletben. És beláthatatlan mennyiségben. Hó-
napokig el voltunk látva feladattal. Gyurka bácsi szemében pedig 
ezek a limlomok is értéknek számítottak. Nyilvántartást vezettünk, 
és mindennel elszámoltunk. Kinek? Elsősorban önmagunknak. 
Kis csomagok készültek, és végül minden kacat odatalált, ahol 
örömet szerzett. Ezzel az én elvégzett feladatom is értelmet nyert.

Gyurka bácsira emlékezve még eszembe jutnak a vasárnap reg-
gelek, amikor az istentisztelet alatt a kelenföldi templom karzatán 
ülve kuncogva lestük, vártuk, hogy mikor hangzik már el az „itt 
és most”. mert ez a fordulat soha nem hiányzott Gyurka bácsi 
prédikációiból. Itt és most mondjuk meg, higgyük el, valljuk meg, 
tegyük a dolgunkat. Később megértettem, hogy emberségünk lé-
nyege valóban ebben van, amit bizony nem lehet elégszer hallani. 
Ismételni, újra meg újra mondani kell. ma biztosan tudom, hogy a 
legnagyobb bűn a mulasztásos bűn. Az, amit nem tettem meg ott és 
akkor, amit nem teszek meg itt és most. Erre tanít Gyurka bácsi ma 
is. Sőt! Ezt kéri számon a tőle megszokott szigorral és szeretettel.

Tassy-Becz (Hidvégi) Éva
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Feleségemet a kelenföldi kórusban ismertem meg Sulyok Im-
re áldásos tevékenysége alatt. mivel mindketten zenészek 

vagyunk, így természetes volt, hogy nemcsak a kórus szolgál az 
esküvőnkön, hanem zsuzsi munkatársai is: a Fővárosi Tanács 
Szimfonikus zenekara. Ezután jelentkezett zsuzsi zeneakadémiai 
csellótanára is egy darabbal. Aztán mikor a saját fuvolaprofesz-
szorom egy teljes kvartettel kívánta színesíteni még az alkalmat, 
szeretett, ám félve tisztelt Gyurka bácsink rövid úton elutasította, 
mondván: egy esküvő nem hangverseny. Nekem nem is szólt az 
ügyről, nem is értettem sokáig, hogy miért néznek rám olyan fer-
dén az akadémián. Ilyen volt ő, nála mindennek rend volt a lelke.

A kitelepítések idejéből két emlékem is fűződik Gyurka bá-
csihoz. Amíg el nem vitték őket is, addig megszervezte, hogyan 
segítsük azokat a gyülekezeti családokat, akiknél hajnalban szólt 
a csengő, és másnapra összecsomagolva, indulásra készen kellett 
állniuk. Reggel hét órakor már a lelkészi hivatalban is tudtak az 
újabb bajba jutott családról, és Gyurka bácsi már szervezte is az 
ifjúságot – Csorba Istvánt, Csaba Lászlót, valtinyi Lacit, Thurnay 
Bélát és a többieket –, közöttük tizenöt évesen engem is. Reggel 
már indíthattuk is a szekeret, hogy a másnapi deportálás előtt a 
templom pincéjébe szállítsuk – és így megmentsük – a kitelepített 
család értékeit, amelyeket nem vihettek magukkal.

Aztán mikor Gyurka bácsiékat is elvitték, meg tudtam őket 
látogatni, mert nyaranta térképkészítő földmérők mellett végez-
tem diákmunkát. Nem is tudok rá jobb szót, mint hogy teljesen 
megdöbbentett az az optimizmus és derű, amivel Gyurka bácsi 
és családja viselték emberpróbáló helyzetüket.

Prőhle Henrik20

 20 megjelent: Kelenf. hírl. 2001. tAvAsz, 4–5. o.
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Sajnos az én emlékezetem nem őrzött meg olyan emléket, amit 
egy könyvben fontos lenne megjeleníteni. Azt azonban na-

gyon szeretném hangsúlyozni, hogy milyen jelentősége volt a mi 
életünkben annak, hogy Gyurka bácsi egyáltalán megteremtette a 
lehetőségét egy közösség létrejöttének. visszanézve az akkori időkre 
és körülményekre, szinte csodának tartom, ahogyan ezeket az 
éveket mi a kelenföldi egyházközségben eltölthettünk és azt is, 
hogy ez a közösség a mai napig él számunkra. Természetesen 
ehhez hozzájárult Pista bácsi is, de a kovász mégis Gyurka bácsi 
volt. Szerintem a mi mai napig élő közösségünk is segíti őrizni 
az ő emlékét.

Gondolom, ezt érezzük mindnyájan.
Rácsai Károlyné Kovács Gizella

Ennyi idő távlatából – édesanyánk elbeszélését felidézve – egy 
morzsával talán mi is hozzájárulhatunk Kendeh György 

óriási munkásságának megörökítéséhez az utókor számára.
Régi evangélikus családból származunk apai ágon és félig anyai 

ágon is. 1951-ben kerültünk Budapestre, a Bocskai út 23.-ba. Édes-
apánk korábban Ózdon és Salgótarjánban dolgozott a Rimamurá-
nyi Rt. mérnökeként, mindkét helyen presbiter is volt. Édesanyánk 
a három gyerekkel otthon biztosította a családi hátteret. Testvé-
reimmel, Bélával és Andorral Botta Pista bácsi áldott felkészí-
tésével 1955-ben konfirmáltunk Kelenföldön. A családi tragédia 
1958 nyarán történt: édesapánk – régebbi vérnyomásproblémái 
folyományaként – egy alig kéthetes krízis után negyvennyolc évesen 
urémiában váratlanul elhunyt. Korábbi salgótarjáni lelkészünk, 
dr. Csengődy László temette a Farkasréti temetőben. Édesanyánk 
negyvennégy évesen érettségivel, szakmai végzettség nélkül maradt 
özvegyen, tizenhét, tizenhat és tizennégy éves fiainak gondjával.

Ekkor jött Gyurka bácsi! Látogatásának lényegét csak felnőtt 
korunkban mesélte el nekünk édesanyánk. A részvétnyilvánítás 
után a lelki segítségnyújtásban ezt mondta: „Asszonyom! Semmi 
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mással ne foglalkozzék, kizárólag a holnapi nap feladataival. Az 
összes többit bízza a mindenhatóra!” Ahogyan felnőtt korunkban 
édesanyánk mondta: ez akkor neki olyan támaszt, kapaszkodót, 
reménysugarat jelentett, ami megváltoztatta a kilátástalanságot. 
munkahelye ugyan nem volt, sem terve gyermekei iskoláztatá-
sára, felnevelésére, de azt konkrétan tudta mindig, hogy mi a 
másnapi feladata, és annak megoldásához is mindig rendelkezett 
elegendő erővel. minden máshoz megvolt most már a Gyurka 
bácsi eligazítása révén megerősödött hite.

mindenhonnan rengeteg segítséget kaptunk. Jó volt, hogy 
a szomszéd utcában laktak anyai nagyszüleink. Édesapánk 
kollégája szerzett állást, igaz, csak rajztári adminisztrátorit. 
Édesanyánk óriási erőfeszítéssel és rengeteg lemondással, az 
Isten gondviselését megtapasztalva nevelt fel minket úgy, hogy 
semmilyen nélkülözésben nem volt részünk.

Öcsém és én egyetemet végeztünk, mindhárman boldog csa-
ládot alapítottunk, édesanyánk öt unokájának örvendezhet. ő 
az édesanyját kilencvenkét éves koráig ápolta, majd nyolcvan-
négy évesen – ama nemes harcot megharcolva, hitét megtartva 
– fejezte be futását. áldott az ő emléke és Gyurka bácsié, aki 
családunknak ilyen módon is tudott segíteni.

megvallom, hogy amit édesanyámtól hallottam a minden-
napok gondjának hitben való hordozásáról és a kapott erőről, 
azt kötelességemnek tartottam elmondani két, fiatalon meghalt 
kollégám és barátom özvegyének annak reményében, hogy így 
száll anyáról fiúra, fiúról jó barátra a hit, és terem jó gyümölcsöt 
áldott emlékű Gyurka bácsi pásztori szolgálata!

Clement Lajos

Bátyám, Juhász-Schlatter Patrik Gyurka bácsi egyik keresztfia 
volt. Nem voltunk rokonok, a szüleink voltak jó barátok. Saj-

nos bátyám két éve meghalt, így én próbáltam a régi emlékeim 
között keresgélni.
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A Kendeh család minden tagjával nagyon jóban voltunk, de mi-
kor kitelepítették őket, sokkal ritkábban találkoztunk. Én akkor 
még csak öt-hat éves voltam. de arra határozottan emlékszem, 
hogy bármennyire is szomorúan és hátrányosan érintette őket a 
kitelepítés, a bátyámat, Patrikot többször is meghívták nyaralni.

Én nem annyira tartozom-tartoztam a Pista bácsi – Gyurka 
bácsi ifjúságához. Az unokatestvéreimmel jártam a találkozókra, 
ők húsz évvel idősebbek nálam. Amíg élt a két drága lelkészünk, 
és unokatestvéreim jártak, mindig ott voltam, de utóbb nem vol-
tam, már három éve. A régi családi barátság emlékét azonban 
máig szeretettel őrzöm.

Juhász-Schlatter Bernadette

1951. június 15-én kitelepítették családunkat mezőberénybe. 
Hosszú szerelvényen utaztunk sokadmagunkkal, leszállnunk 

a vonatról nem volt szabad. Az egyik állomáson, kinézve az ab-
lakon, Kendeh Gyurka bácsit és hozzátartozóit láttam meg, de 
velük nem beszélhettem.

mezőberényben tartózkodva kétszer kaptam levelet Gyurka bá-
csitól, de ezek nem postán, hanem ismerősök közvetítésével érkez-
tek. Sok biztatást, bátorítást tartalmaztak ezek a levelek, de sajnos 
már nincsenek meg, hazaköltözés előtt megsemmisítettem őket.

Gondolom, más kitelepített ifjúsági taggal is tartotta a kap-
csolatot Gyurka bácsi.

Binder Istvánné Göttche Lívia

Botta Pista bácsi – a kitelepített Kendeh Gyurka bácsi helyett 
– 1952-ben készített fel engem a konfirmációra. majd később 

miklós bátyámmal együtt jártunk az akkori ifibe, és énekeltünk 
az énekkarban. 

Hát persze hogy vannak emlékeim Kendeh Györgyről, szeretett 
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lelkészünkről – más lapra tartozik, hogy mennyire kerülhetnek 
bele a róla szóló könyvbe, hiszen inkább személyes dolgok ezek.

Személyes emlék, hogy többször meglátogatott otthonunkban 
feleségével együtt, később is, amikor édesapám – akivel együtt 
laktunk – a presbitérium tagja volt. Sőt 1962 februárjában eljött, 
hogy Laci fiamat lakásunkban keresztelje meg, mivel akkor a 
templomi keresztelés akár bajt is hozhatott volna ránk. Erről 
fényképet is őrizgetek.

Egyébként én már hat éve Nyíregyházán élek, de nem akartam 
elszakadni a kelenföldi gyülekezettől, és ezért kértem a Hírlevél 
folyamatos megküldését.

Kostyál Gábor

Hárman ültünk 1956 októberében a teherautó megrakott pla-
tóján, amellyel – az akkor szovjet katonai táborhoz hasonló 

– Piliscsabáról Kelenföldre költöztettük vissza Kendeh Gyurka 
bácsit, ekkor még csak egyedül, családja nélkül. Rajta kívül Botta 
Pista bácsi és én voltunk a két rakodó. Láttam őt korábban is, 
még kitelepítésük előtt. Emlékszem, amint a zsúfolt templomban 
prédikált, vagy a Balatonra induló ifjúságot igazította el. van 
emlékem még a dán konyhának vagy étkeztetésnek nevezett 
intézményről is, amely a gyülekezeti teremben működött.

Ekkor kezdtem teológiai tanulmányaimat, és ez után az első, 
tudatos találkozás után Gyurka bácsi – minden erőszakoskodás 
vagy tolakodás nélkül – nem hivatalos mentorom lett. Ez azt 
jelentette, hogy – miközben a tanulást egyértelműen elsőrendű 
feladatomnak tekintette – ismételten kisebb-nagyobb feladato-
kat adott, vagy bátorított ilyenek vállalására: gyermekbibliakör 
szervezése és vezetése, egyházzenei hangversenyen konferálás. 
Találkozásainkat mindig felhasználta arra, hogy a lelkészi szol-
gálattal kapcsolatos, általa fontosnak tartott gyakorlati ismere-
tekkel gazdagítson. Beszélt svédországi ösztöndíjasként szerzett 
tapasztalatairól, soproni tanulmányairól és az ottani tanárairól, 
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ceglédi és nyáregyházi szolgálatáról. megajándékozott különféle 
teológiai olvasnivalókkal, és olykor beszámolt olvasmányairól. 
Szabad bejárást kaptam tőle a harmóniumhoz, amelyen – talán 
nem mindig számára alkalmas időben – gyakoroltam. Jó taná-
csokkal és másként is segített Luther-kabátom elkészíttetésében. 
Nemcsak felajánlotta, hanem ragaszkodott is ahhoz, hogy lel-
késszé avatásom után az első istentiszteleti szolgálatomat Ke-
lenföldön végezzem, és először keresztelhessek, megkeresztelve 
unokahúgomat, Erikát.

Ha arra a kérdésre kell válaszolnom, hogy ki volt az a lelkész, 
aki döntően hatott rám a lelkészi hivatás választásában, akkor 
elsősorban Botta Pista bácsit említem. Ha azonban arra keresem 
a választ, hogy ki volt az a lelkész, aki a lelkészi hivatás végzé-
sére nézve hatással volt rám, akkor elsősorban Kendeh Gyurka 
bácsit említem.

miután elkerültem hazulról, kapcsolatunk kevésbé intenzív 
lett. Az ország végéről, Sopronból, Rudabányáról, később Csöglé-
ről nem volt könnyű eljönni. Többször meglátogattam őt, amikor 
elmozdítása és pere folyamatban volt, és Gyurka bácsi nagyon 
részletesen, nyíltan tájékoztatott. Ebben a számára rendkívül 
nehéz időben mutatkozott meg nekem, hogy Gyurka bácsi, aki 
a gyülekezetben a szív embere volt, mennyire kemény, követke-
zetes, makacs harcos is.

Sokáig gondoltam úgy, hogy az emlékezetes piliscsabai köl-
töztetés előtt semmi dolgom nem volt Gyurka bácsival azon 
kívül, hogy kisfiúként láttam őt. míg néhány évvel ezelőtt egy 
napon kézhez nem kaptam azt a temetési prédikációt, amelyet 
Gyurka bácsi 1946. február 6-án mondott el negyvenhárom éves 
korában elhunyt édesanyám temetésén. A későbbi személyes él-
mények alapján próbálom ma elképzelni, hogyan hangozhatott 
ez a temetőben. megértem az akkor tizenöt éves matyi bátyám 
bejegyzését ostrom alatt írt naplójának utolsó lapján: „Kendeh 
Gyurka bácsi temette: mindenki nagyon meg volt hatva.” Ez 
juttatja eszembe azt a családi legendát, amely feltehetően szin-
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tén matyi révén jutott el hozzám. Eszerint özvegy édesapám 
második házasságkötése előtt felkereste Gyurka bácsit, hogy 
tanácsot kérjen: a házasság csak úgy lehetséges, ha reverzálist 
ad. A legenda szerint Gyurka bácsi bátorította, mondván, az öt 
gyerek mellé anya kell.

Örülök, hogy az évforduló az emlékek felidézésére serkentett, 
amelyeket így másokkal is megoszthatok.

Reuss András

Nehéz időket éltünk át Kendeh György lelkészsége idején. Az 
ország még szenvedte a háború okozta károkat és nélkülözé-

seket, s ezt nehezítette a politikai-ateista elnyomás és megtorlás. 
ő ilyen nehéz időkben állt helyt, és hirdette Isten igéjét!

Emlékeink szerint a forradalom után ő szervezte a külföldi 
egyházi adományok gyűjtését és szétosztását. Ezek rendszere-
zéséhez megszervezte az egyházközség hölgytagjait, asszonyait 
– édesanyánkat is –, akik heteken át majd mindennap délelőtt 
ezt a munkát végezték. Az ő kedvessége és lelkészi elhivatottsága 
átragadt mindenkire, és senki sem érezte tehernek ezt a munkát.

voltak ebben az időben olyanok, akik – félve a személyes poli-
tikai hátrányoktól – azt kérték, hogy esküvőjük zárt ajtók mögött 
legyen megtartva. Gyurka bácsi végezte 1963. december 12-én 
Tamás esketését. Szavai egész életünkre biztatást adtak. Kedves 
figyelmére ma is emlékezünk, amikor az oltár előtt a menyasz-
szony könnyeit saját zsebkendőjével itatta fel.

Kelenföldi szolgálatának utolsó idejében édesapánk, 
Borostyánkőy László mint egyházközségi felügyelő volt a legfőbb 
segítője. László ebben az időben presbiter volt. Ekkor korszerű-
sítették a templomot, és lelkészünk mindenről tudni akart. A 
fűtést is korszerűsítették, ekkor helyezték el a bal oldalon ma is 
látható díszes befúvórácsokat. A karzatot is bővítették, és ekkor 
vetettük le az oltár tetejéről a stílusában oda nem illő keresztet.

Kendeh György utolsó kelenföldi istentiszteletén, 1961. október 
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31-én Szántó Róbertnek azon imájával búcsúzott, amely csak az 
évvégi istentiszteleteken hangzik el: „Uram, maradj velem …”

Évekkel később az ordass Lajos Baráti Körben tudtunk talál-
kozni vele. Emlékét sok tisztelettel és szeretettel őrizzük.

Borostyánkőy László és Tamás

Az 1956-os forradalom idején hétéves, második osztályos fi-
úcska voltam. A forradalom után a hatalom által tett en-

gedmények egyike az általános iskolai fakultatív hittanoktatás 
visszaállítása volt. A váli úti általános fiúiskolában Gyurka bácsi 
tanította a hittant az evangélikus gyerekeknek. Ekkor több alsó 
tagozatos osztályból jöttünk össze mi, lutheránus gyerekek, és 
hallgattuk a Luther-kabátos lelkész tanítását. Aki Gyurka bácsi 
kérdésére jól felelt, annak ő krétával kis keresztet rajzolt a hom-
lokára. Emlékszem, hogy az első alkalommal az egyik tanítvány, 
Juhász-Schlatter Patrik, letörölte a krétajelet, de Gyurka bácsi 
újból a homlokára írta, és kérte őt, hogy hagyja ott. Ez meglepett 
engem, de tetszett is.

Az iskolai hittantanítás elsorvasztása után Gyurka bácsi és 
Botta Pista bácsi a templomunk melletti gyülekezeti teremben 
gyűjtötte össze korosztályunkat bibliakörbe 1957–59 között. 
minthogy az iskolai oktatás váltakozó műszakban folyt, a bib-
liaköri foglalkozások is hol délelőtt, hol délután tartattak, de 
– emlékezetem szerint – mindig szerdai napon. Gyurka bácsi és 
Pista bácsi egymást váltva oktattak minket. Kevesen voltunk, 
néha csak négyen-öten vettünk részt az órákon.

Emlékszem, ahogy Gyurka bácsi a 121. számú, Ó, maradj 
vélem, az est közelget kezdetű énekünket tanította előénekelve. 
Számomra furcsán ejtette a gy hangokat. „Gyengék gyámola, 
te maradj velem” – ezt a dalt énekelve mindig ő jut az eszembe.

A bibliakörben Gyurka bácsi különös gondot fordított a ma-
gyarországi protestáns egyház történetének oktatására is. Aki 
figyelt, annak az ott elhangzottak többletet adtak a későbbi – felső 
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tagozatos – történelemórákon a tankönyvben leírtak mellé. Ekkor 
tanultam meg a Habsburg-uralkodók magyarországon műkö-
dött tábornokainak nevét, valamint hadi- és gaztetteit: Basta, 
Belgiojoso, montecuccoli, Caraffa. A reformáció ügyét támogató 
és a vallásháborúkban részt vett erdélyi fejedelmeken kívül más 
uralkodók nevét és tetteit is megtanultuk, így német választó-
fejedelmekét és Gusztav Adolf svéd királyét. Ez a tudásanyag 
később szép jeleseket eredményezett nekem történelemórákon.

Gyurka bácsi elmondta, hogy Luther márton ezekkel a sza-
vakkal égette el a pápai átokbullát: „mivel Istennek ama szentjét 
megszomorítottad, égessen meg az örök tűz!” Én megkérdeztem: 
„Ki az a szent? Hiszen szenteket csak a katolikusok tisztelnek, 
imádnak!” ő megsimogatta a fejemet, és válaszolt: „Hát Jézus 
Krisztus.”

Gyurka bácsi tudott szigorú is lenni. Édesapám, Ráth Szabolcs 
mint gyülekezetünk presbitere mindig elvitt engem a konfir-
mációi vizsgákra. Egyszer egy fiú – nem írom ide a nevét – na-
gyon gyengén teljesített. Amikor már a harmadik kérdésre sem 
válaszolt, Gyurka bácsi ezt mondta: „Szégyelld magad, fiam! 
megérdemelnéd, hogy ne engedjelek idén konfirmálni.” Nem 
emlékszem a folytatásra, csak arra, hogy a fiú fülig vörösödött 
szégyenében.

A három év alatt nagyon sokat tanultunk tőle és persze Pista 
bácsitól is. A gyülekezetünktől történt elűzetésük nagy veszteség 
volt. Családom mindig nagy szeretettel és tisztelettel említette 
mindkettejük nevét.

Ráth András

A bagolyirtási tábor (1958 nyara) után egy délután Gyurka 
bácsi és felesége, mária meglátogattak bennünket. Gyurka 

bácsi megkérdezte, vállalnám-e a lelkészi hivatal mellett működő 
irodában a szolgálatot. Gondolkodási időt kértünk férjemmel, 
majd hamarosan igent mondtunk.
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mikor szolgálattételre megjelentem Kelenföldön, Gyurka bácsi 
örömmel fogadott, és nagy vonalakban tájékoztatott a gyülekezet 
továbbépítési terveiről (asszony-bibliaóra, gyermekbibliakörök 
stb.). meg is kezdtük a látogatásokat, ahol örömmel és részvételi 
szándékkal fogadtak. Néhány hónapig vezethettem az ifjúsági 
leány bibliaórát, de be kellett fejeznünk. A szenior órákat is ha-
mar abbahagyatták, de a gyerekbibliakör működhetett tovább.

így hát hamar bekerültem a gyülekezet vérkeringésébe. Öröm-
mel tapasztaltam, hogy milyen erős és mély hitű a gyülekezet, és 
azt is, hogy a gyülekezet a szeretetébe fogadott. Akkor nem sejthet-
tem, milyen rövid ideig dolgozhatom Gyurka bácsi mellett. Iszonyú 
terheket hordott akkor a gyülekezet. Ez a teherhordás már 1945 
után kezdődött, és a legaktívabb családokat érintette. Legnagyobb 
a Jány, Jásdy, Csaba és Hautzinger családok21 terhe volt. Az 1945-
ben a Felvidékről kiutasított Remete család22 elárvult gyermekeit 
1960-ban Gyurka bácsi saját lelkészi otthonukba fogadta.23

A bagolyirtási tábor utáni hónapokban megint erősödött a po-
litikai támadás, így sok újabb családi és egyéni tragédia történt. 
Ezekről beszélnünk soha nem volt szabad. Az iroda reggeltől estig 
nyitva volt, jöttek az emberek, de csak megfogtuk egymás kezét, 
imádkoztunk, sírtunk. – „Szeretetben összeforrva / Egy közös 
test tagjai...” (dt 752) – Közben jöttek a vészjelzések. Az idősebb 
Kendeh fiú, Gyuri ezeket hallván nemegyszer ott ült velem az 

 21 Csaba László vallástanár-lelkész feleségének, Hautzinger verának a nagy-
bátyja vitéz Jány (Hautzinger) Gusztáv tábornagy, a donnál elpusztult 2. 
ma gyar hadsereg parancsnoka volt, aki 1946-ban visszatért nyugatról. A 
nép bíróság halálra ítélte, és kivégezték. Egyik fiuk, Csaba Laci cserkész, a 
kis cserkészek őrsvezetője volt 1946–48-ban a kelenföldi evangélikus 32. sz. 
cserkészcsapatban.
 22 Remete László evangélikus lelkész Jolsván tanítványait, leventének be-
hí vott fiúkat a Németországba való hurcolás elől az erdőbe menekítette, 
ami ért azután életével fizetett. valaki feljelentette, és a templomból vitték 
el. Családja Szügyön húzódott meg, ők csak később tudták meg tragikus 
sorsát. (Lánya, Köröshegyi Béláné Remete Gabriella közlése.)
 23 A lelkészlakás melletti egyszobás garzonba.
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irodában, könyörögve mennyei Atyánkhoz, hogy őrizze meg kis 
családjukat és a gyülekezetet.

mindig volt, aki segített, legtöbbet a férjem, aki mindig min-
denben mellettem és mellettünk állott. A gyülekezet világi veze-
tősége is mindenben Gyurka bácsi mellé állt. A vasárnapi-iskolai 
munka töretlenül folyt, a kiscsoportot valtinyiné Révész Gitta, 
a nagycsoportot én vezettem. Nagyon sok örömünk volt a gyer-
mekekben.

Ebben az időben vált otthontalanná és állástalanná Ittzés 
István és családja. Kérték Gyurka bácsit, hogy fogadják be őket. 
A gyülekezet vezetőségével megbeszélve helyet kaptak a gyüle-
kezet épületében (felesége ma is a gyülekezet épületében lakik, 
erről ő tudna többet mesélni). Az egyházfink Horváth bácsi volt 
(elbocsátott magyar királyi százados), aki igen tisztelte és sze-
rette Gyurka bácsit. mindig úgy beszélt róla: „a gazdám”. Neki 
segített Ittzés István.

Nagyon szegények voltunk, de a szeretetben és az összefogás-
ban gazdagok. Az egyház számára külföldi segélyt ajánlottak 
fel, ordass püspök a segélyek szétosztásával Gyurka bácsit bízta 
meg. ő a saját, illetve családja részére a külföldi ruhasegély-cso-
magokból nem engedett osztani.

Gyurka bácsi mindig reménykedő és tevékeny volt. Az úrvacso-
rai oltártól mindig így bocsátott el bennünket: „Isten kegyelme 
veletek van.”

így élt ő, és így élt családja, gyülekezete.
Uzoni Lászlóné24

 24 Unokájának diktálta, lánya, Némethy zoltánné Uzoni Hanna szer kesz-
tette.
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Kendeh Györgyről, az 1931-ben érettségizett fasori diákról, a 
kelenföldi evangélikus gyülekezet egykori lelkészéről, Isten 

igaz és hű sáfáráról kizárólag felsőfokon emlékezem.
Gyurka bácsit nagyapám – dr. vitális István műegyetemi 

tanár, az mTA rendes tagja – 1947. november 12-i farkasréti 
temetésén láttam és hallottam először. 1957-től, miután hosszú 
évek után visszahelyezték kelenföldi lelkészi állásába, állandó 
hallgatója voltam magas színvonalú és hiteles igehirdetéseinek.

Gyurka bácsi felkérésére 1960. április 27-én A kövek bizony-
ságtétele címmel tartottam előadást a kelenföldi ifjúság számára. 
Családlátogatása során az előadás anyagát előzetesen bemutat-
tam neki, és ő azt őszinte örömmel igen megfelelőnek találta.

1961. január 17-i levelében értesített, hogy a gyülekezet pres-
bitériuma a pótpresbiterek sorába választott. A január 29-i köz-
gyűlésen letettem a pótpresbiteri esküt.

Az 1961. október 31-i nagyhatású búcsúprédikációja után az 
oltártérben beszélgetve megemlítette, hogy az ávH-nál sem be-
széltek vele olyan ocsmány stílusban, mint saját püspöke.

1962-től kezdődően, a kelenföldi gyülekezet éléről történt el-
távolítását követően a nagyobb ünnepeken többedmagammal 
felkerestük őt a kistarcsai Evangélikus Özvegy Papnék ottho-
nában, hogy hallgassuk igehirdetését – Kistarcsa mellett később 
Cinkotán és Nagytarcsán is.

A fasori gimnázium visszaszerzési időszakában akárhányszor 
találkoztam vele, az események iránt mindig a legodaadóbban 
érdeklődött, hiszen a gimnázium léte az ő szívügye is volt. Hi-
vatalosan a Budapesti Evangélikus Gimnázium életre hívását 
követően, 1993. február 26-án a kelenföldi gyülekezet belmissziói 
termében a fasori gimnáziumról tartott közegyházi megbeszélé-
sen – amelyet az ordass Lajos Baráti Kör szervezett – találkoztam 
vele utoljára, ahol beszámolót tartottam.

1993. május 9-én ordass Lajos püspök úr kelenföldi emlék-
táblája avatásának napján Gyurka bácsi igehirdetésére elhívtam 
egyik fasori iskolatársamat, aki addig nem ismerte őt. Iskolatár-
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sam az istentiszteletet követően úgy nyilatkozott, hogy Kendeh 
György az igazi magyar evangélikus lelkész mintaképe.

Gyurka bácsi – alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt – 
mindenkin segített, mindenkit támogatott, figyelme a külföldi 
adományok elosztása, gyógyszerek beszerzése során soha nem 
lankadt el. István fiam életét is egy nehezen beszerezhető gyógy-
szerrel mentette meg.

Szellemisége ma is elevenen él mindazok lelkében, akik kap-
csolatba kerültek vele. Nem véletlen, hogy elhunyta az úr elhívá-
sára 2000. december 24-ére, vasárnapra esett, míg 2001. január 
9-i farkasréti temetése napján holdfogyatkozás volt.

Kendeh Györgyben olyan nagy hatású és nagy formátumú 
lelkészt ismertem meg, aki az őt ért meghurcoltatásokból minden 
alkalommal magasan kiemelkedve, az úristen hívő és hiteles 
követeként tántoríthatatlan hittel és reménységgel hirdette és 
adta tovább Ura akaratát. Bárcsak a jövőben is sok ilyen lelkésze 
lenne evangélikus egyházunknak!

Vitális György

Kamaszkorom miskolci éveiből még élesen emlékszem arra, 
hogy édesanyám rendszeresen kapott levelet a kistarcsai 

Evangélikus Özvegy Papnék otthonából, s a levél feladója id. 
Kendeh György volt. A levelek szívós szorgalommal érkeztek, 
talán támogatást kértek, gondolom, jelezvén, hogy a címzettek 
támogatóból egyszer akár támogatottak is lehetnek. 1968-ban 
Budapestre költözvén, Kendeh György nevét néha hallottam, de 
személyesen még hosszú évekig nem találkoztam vele. Tudtam, 
hogy ordass püspök közeli munkatársaihoz tartozott, de ekkor 
még a püspökről is nagyon keveset tudtam.

1985 őszén olvastam el Angliában ordass Lajos püspök önélet-
rajzát, majd a folytatást 1987-ben már Budapesten.25 Egyszerre 

 25 ordAss 1985, ordAss 1987.
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megértettem a magyarországi Evangélikus Egyház történetét, 
éspedig azt, hogy nem az állam kegyeit élvező, hanem a kereszt-
hordozó, üldözött egyház az igazi, hiteles egyház. olvasmányél-
ményemről, „a megállás szimbólumáról” esszét írtam,26 amelyet 
felkérésre egy szekszárdi ifjúsági találkozón 1988. április 22-én 
felolvastam. Aztán az írást elküldtem dóka zoltánnak Hévíz-
györkre. ő válaszként postázta nekem a Summa summarum 
című előadását,27 és személyes beszélgetésre invitált. Hamarosan 
fel is kerestem otthonában zoli bácsit. Testvéri eszmecserénk 
eredményeként meghívott egy lelkészekből és világiakból szerve-
ződő körbe dr. Keken Andrásné lakásába, a vöröstorony utcába. 
Említette, hogy a Testvéri Szó28 aláírói közül csak néhányan lesz-
nek ott, például Ittzés Gábor, mert ez a meghívás azok számára 
szól, akik nem kívánnak kompromisszumot kötni az akkori egy-
házvezetéssel – mint azt a Testvéri Szó-csoport egyes prominens 
alakjai tették. dóka zoltán azt kérte tőlem, hogy készítsek egy 
feljegyzést az evangélikus sajtóval kapcsolatos elképzeléseimről.

A találkozóra 1988. november 16-án délelőtt került sor. Az 
idő pontra azért emlékszem jól, mert ekkoriban vártuk első gyer-
mekünk érkezését, aki a kiírt időhöz képest már majdnem egy 
hetet késett, s ezért óránként hazatelefonáltam. Ezen a novem-
beri délelőttön Keken Andrásné elegáns lakásában találkoztam 
életemben először id. Kendeh Györggyel. de ekkor találkoztam 
először Botta Istvánnal és Ittzés Jánossal is. Egy asztal körül 
ültünk, először áhítat volt, aztán következtek a napirendi pontok. 
Sohasem felejtem el Botta István és Kendeh György némileg 
csodálkozó, némileg szigorú, némileg vizsgáló tekintetét, amiből 
– talán túlzott érzékenységgel – én azt olvastam ki: „mit keres itt 
ez a fiatalember, akinek az apja az egyházvezetés oldalán áll?”

A sajtó kapcsán először Lupták Gyuri tartott referátumot; 
rö viden summázta, hogy mennyire gyengék és egyoldalúak az 

 26 fABiny tiBor ifj. 1988/1989.
 27 dóKA 1988/1989.
 28 Lásd az életrajzi fejezet 36. lábjegyzetében.
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egyházi újságok. Én azonban nem a jelenről beszéltem, hanem 
egy programmal álltam elő: azt javasoltam, hogy létre kellene 
hozni egy független evangélikus lapot, s ezekben minél hamarabb 
közölni kellene azokat az értékes dokumentumokat, amelyek a 
közelmúltban születtek, és az egyházunk jelenlegi állapotáról 
szólnak. de szükséges lenne emlékezéseket is közölni. A független 
egyházi lap elindításának gondolatát számomra inspirálta, hogy 
akkoriban indult a Hitel című lap, amely (1988-ban vagyunk!) 
szintén függetlennek hirdette magát. Az elképzelés mindenkinek 
tetszett, s örömmel tapasztaltam, hogy Botta István és Kendeh 
György kezdeti bizalmatlansága is szeretetteljes bizalommá for-
dult át. Ha jól emlékszem, Gyurka bácsi ekkor adta oda nekem 
dr. Kotsis Iván kelenföldi másodfelügyelőnek írt Nyílt válaszát.29 
A jó fél napos, gazdag, testvéri beszélgetés után azzal váltunk 
el, hogy keressük a lap indításának és egy újabb találkozónak 
a lehetőségét.

A következő találkozónk a Budafoki Evangélikus Egyház-
község tanácstermében volt a házigazda, Rőzse István lelkész 
meghívására. Gyurka bácsi itt már nagy szeretettel fogadott, 
és – mint később annyiszor – szinte nagyapai kedvességgel kér-
dezte: „Na, hogy van az újszülött?” A jelenlevőknek felolvastam 
az ordassról szóló írásomat. Gyurka bácsi ekkor vetette fel, 
hogy dr. Herényi István kezdeményezésére alakulóban van az 
ordass Lajos Baráti Kör. mivel egy lapot ekkor még csak egy 
jogi személy adhatott ki, azt javasolta, hogy legyen a baráti kör 
a lap kiadója. Az ötletet alapvetően mindenki jónak tartotta. így 
a lap létrehozásában dóka zoltán köre és az alakuló baráti kör 
találkozott az én javaslatommal.

1989. március 18-án Kelenföldön megalakult az ordass La-
jos Barát Kör, elnöke dr. Boleratzky Lóránd, a titkára pedig id. 
Kendeh György lett. Gyurka bácsi javaslatára az alakuló ülés 

 29 Kgy 1988/1989 .
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második felében a népesebb közönség előtt is felolvastam az 
ordass-esszémet.30 Itt találkoztam először Terray Lászlóval.31

Hamarosan eldőlt, hogy a „radikális megújulás” jelszavával 
induló lapnak Keresztyén Igazság lesz a neve, s az egyik szerkesztő 
én leszek, a másik Ittzés János. dóka zoltán fontosnak érezte, 
hogy ne csak hátrafelé tekintsünk, hanem előre is nézzünk, ezért 
egy nagyobb méretű zászlóbontást kezdeményezett 1989 júliu-
sában Kőszegen. Ittzés János parókiáján gyűlt össze körülbelül 
húsz lelkész és világi személy, s a kétnapos testvéri együttlét 
eredményeként aláírtuk a Kiáltó szó című dokumentumot.32 Jól 
emlékszem arra, amikor Gyurka bácsi és mária néni kis autó-
jukkal büszkén és boldogan hozták meg Kőszegre a Keresztyén 
Igazság első, összevont számát. Augusztusra már mint Megújulási 
Mozgalom invitáltuk Kelenföldre a szélesebb egyházi közönséget.

Az első három szám szerkesztésében aktívan részt vettem, de 
1989 őszétől ösztöndíjjal Belgiumba mentem a családommal, s 
először 1990 nyarán, majd véglegesen 1991 januárjában jöttem 
haza. Távollétemben a szerkesztés gyakorlati munkáját Gyurka 
bácsi végezte mint a lap kiadója. 1990 nyarán javasoltam, hogy 
változtassunk a szerkesztői struktúrán: a főszerkesztő Botta Ist-
ván lett, a felelős szerkesztő én, a felelős kiadó pedig Gyurka bácsi.

Felejthetetlenek voltak ezek a szerkesztőségi megbeszélések: 
egyszer Gyurka bácsiék Edömér utcai lakásán, egyszer Győrben 

 30 fABiny tiBor ifj. 1988/1989.
 31 Terray László fiatal lelkész 1948-ban ösztöndíjasként került Norvégiába. 
A norvég misszió munkása lett. A nyugati magyar evangélikus emigráció 
ak tív tagja, a külföldön élő magyarok lelkigondozásának (KÉmELm) egyik 
szervezője és szolgálója. Gyűjtötte az ordass püspökre vonatkozó do ku-
men tu mokat, nyugaton egyházi médiákban korrektül tudósított a ma gyar-
országi egyházi eseményekről. 1984-ben elsőként írt könyvet ordass püs pök-
ről, amely oslóban norvégül jelent meg, magyar címe: Nem te hetett mást. 
Fontos adatokkal segítette Szépfalusi Istvánt az EPmSz (Európai Protestáns 
magyar Szabadegyetem) által kiadott ordass könyvek (ordAss 1985, ordAss 
1987) megjelentetésében.
 32 Lásd az életrajzi fejezet 37. lábjegyzetét.
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Ittzés Gáboréknál, majd megint az Edömér utcában, majd ismét 
Győrben. Gyurka bácsi boldogan végezte ezt a szolgálatot, s má-
ria néni ebben is hűséges segítőtársa volt. Lakásuk könyvraktárrá 
alakult át, hiszen a folyóiraton túl egyre több könyvet is kiadott 
a baráti kör. Együtt utaztunk többször is Győrbe a vonaton, és 
együtt is jöttünk vissza, s ilyenkor mindig nagyot beszélgettünk. 
A derű és a komolyság mindig együtt volt velünk. Gyurka bácsi 
a Lukács utcai lakásunkon is többször felkeresett.

most egy olyan epizódot említek, amely Gyurka bácsi szemé-
lyiségének szerénységét és szentségét világítja meg. dóka zoltán 
1991 tavaszán több hétre zürichbe utazott, s a vasárnapi szolgálat 
helyettesítésére Roszík Gábort, Bartha Istvánt és engem kért fel. 
Én azonban nem voltam felszentelt lelkész, s jeleztem az egyik szer-
kesztőségi találkozón, hogy az oltári szolgálatot nem végezhetem. 
Ekkor a hetvenkilenc éves Gyurka bácsi megszólalt: „Tibor, én majd 
ministrálok neked!” így is történt. Életem második igehirdetését 
1991 Jubilate vasárnapján a Hévízgyörki Evangélikus Egyházközség 
szószékéről mondtam el, s az oltári szolgálatot id. Kendeh György 
végezte. már korábban is – de most különösképpen is – Gyurka bácsi 
az alázat szépségét sugározta nekem. Tudott alázatosan szelíd és 
konokan kemény is lenni. Ebben is a mesterét követte.

1992 januárjától lemondtam a Keresztyén Igazság szerkesztéséről, 
és kiléptem a szerkesztőségből, mert szerkesztői koncepcióm eltért 
néhány idősebb kolléga véleményétől. Gyurka bácsi mint kiadó 
ebben a kérdésben nem foglalt állást. Utolsó együttlétem a szerkesz-
tőbizottság tagjaival Gyurka bácsi nyolcvanadik születésnapjának 
ünneplése volt az Edömér utcában. Botta István köszöntötte őt. Jól 
emlékszem, hogy könnyes szemmel említette Pista bácsi – akivel 
egy időben együtt szolgáltak Kelenföldön –, hogy Gyurka bácsi 
gondosságára jellemző példa, hogy ha valahol talált egy gombot, 
azonnal tudta, hogy kinek van egy éppen ekkora gombra szüksége.

A következő években sajnos már ritkábban találkoztunk. de 
mindig nagy szeretettel fogadott, akár a baráti kör rendezvényén 
vagy a közgyűlésén futottunk össze. Életének részleteit, a kite-
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lepítésének drámai történetét csak az 1995-ben megjelent Nem 
voltam egyedül című kötetből ismertem meg.33 Azóta is fülemben 
cseng a tanúságtétele: „Hollók útján etetett minket a mi mennyei 
Atyánk.”34 Életét, szolgálatát megismerve mi is csak azt kérdezhet-
jük, amit ő, amikor a kistarcsai otthon kis templomát gondnoki 
lakássá akarta átalakítani Káldy zoltán: „Észnél vagy, egyház?”35 

Id. Kendeh György testvérünk Krisztus keresztjének hordo-
zója, a bibliai értelemben vett igaz ember volt. Néhány hónappal 
dóka zoltán halála után távozott el ő is, immáron több mint egy 
évtizede. ordass Lajos születésének centenáriumát, 2001 feb-
ruárját már nem élhette meg. Az évfordulóra megjelentetett kis 
ordass-könyvemet közvetlenül a halála után id. Kendeh György 
emlékének ajánlottam.36

Hálás vagyok Istennek, hogy találkozhattam vele az úton, 
hogy őt példaképként elém állította, hogy három éven keresztül 
szorosan együttműködhettem vele egyházunk megújulása érde-
kében. Legyen áldott az emléke!

Fabiny Tibor

Emlékezünk arra a hatalmas munkára, amelyet Kendeh 
György kelenföldi lelkészként végzett. Hogy milyen haté-

kony volt ez a munka, azt paradox módon akkor érzékelhetjük, 
ha figyelembe vesszük, hogy Kendeh György mindössze tíz évet 
töltött Kelenföldön – azt is két részletben, internálással és de-
portálással megszakítva –, és hogy immár negyven éve távozásra 
kényszerítette az akkori egyházi vezetés. És mégis: keze nyoma 
a mai napig felismerhető ebben a gyülekezetben.

Emlékezem mint egy olyan gyülekezeti tag, aki már akkor is 
tagja volt ennek a közösségnek, amikor Kendeh György itt szol-

 33 Kgy interjú 1993/1995.
 34 Uo. 161. o.
 35 Uo. 170. o.
 36 fABiny tiBor ifj. 2001.
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gált közöttünk. Kisgyerek voltam még – különösen első szolgála-
tának idején –, de sok mindenre emlékezem, többek között arra, 
miként pezsdült fel a gyülekezeti élet, amikor 1956-ban Gyurka 
bácsi visszatért Kelenföldre, s arra a döbbent zavarra is, ami 
második kényszerű távozása idején lett úrrá a kelenföldieken.

Emlékezem mint egy olyan idősödő keresztény, aki hitének 
alapjait – többek között – Kendeh Györgytől tanulta. direkt mó-
don is – hiszen ő készített fel a konfirmációra –, de nem volt 
kevésbé hatásos az az indirekt tanítás sem, amellyel ő és a hozzá 
hasonlók hűsége, kitartása hatott mindannyiunkra, különösen 
a fogékony korban lévő fiatalokra.

Ebben a gyülekezeti közösségben bizonyára sokan érezzük 
úgy, hogy az életünk egy részét temettük el Gyurka bácsival. A 
mi dolgunk azonban nem az, hogy magunkat sajnáljuk. Inkább 
adjunk hálát a mi Urunknak azért, hogy olyan munkásokat 
küldött közénk, mint Kendeh György, és próbáljunk tanulni 
elődeink példájából. A temetés előtti napon a Szentírást olvasva 
egy olyan versre bukkantam, amelyet nagyon aktuálisnak érzek: 
a Zsidókhoz írt levél 13. részének 7. versére: „Emlékezzetek meg a 
ti elöljáróitokról, akik szólották nektek az Isten beszédét, és figyel-
mezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.” (Károli-fordítás)

Igen, azt hiszem, ebben az igében a mi Urunk szól: Kendeh 
Györgyre is akkor tudunk méltóképpen emlékezni, ha úgy emlé-
kezünk rá, mint olyan elöljárónkra, „aki szólotta nekünk az Isten 
beszédét”, aki egész életével, annak végéig, azt hirdette, hogy az 
Isten beszédéhez való hűségnél nincs, nem lehet semmi fonto-
sabb. mi pedig akkor tudjuk továbbvinni azt a stafétabotot, amit 
ő immár végleg kiejtett kezéből, ha követjük ezt a hitet, amely az 
ő hite is volt. És minél többen leszünk képesek ezt az utat járni, 
annál több joggal mondhatjuk: Gyurka bácsi nem fáradt hiába.

Kotsis Domokos37

 37 Elhangzott a kelenföldi evangélikus templomban 2001. január 14-én a 
11 órás istentiszteleten, megjelent: Kelenf. hírl. 2001. tAvAsz 3–4. o.
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Köszönetet kell mondani Adámi László lelkésznek és dr. 
Boleratzky Lóránd jogászprofesszornak, akik megkeresték 

a szerkesztőt, segítve az emlékek gyűjtését.
Adámi László az 1981–2001 években volt a nyáregyházi gyü-

lekezet lelkésze. Emlékezik arra, hogy Nyáregyházán az 1939 és 
1945 közötti háborús években sok mindent Kendeh György tett 
rendbe: jegyzőkönyvek maradtak fenn – külön a presbitériumon 
belül létrehozott bizottságok üléseiről is – precíz számadásokkal 
a gyülekezeti ház felépülésének intézéséről. Az adminisztráció 
iratai tanúskodnak a lelkész hitébresztő munkájáról is. Newman 
Hall Jöjj Jézushoz! című könyvét is a hitébresztés szándékával 
fordította le, eredeti kiadásán a nyáregyházi gyülekezetnek szó-
ló ajánlással.38 1987-ben szeretetvendégségen fogadták Kendeh 
Györgyöt feleségével, aki Az egyház böjtje címmel tartott igei elő-
adást. Isten iránti hálával emlékezik Adámi László feleségével 
együtt Kendeh Györgynek az úr Jézus Krisztushoz, az ő igéjéhez 
ragaszkodó állhatatosságára, szolgálatára és a vele való kapcso-
latra. Említi, hogy Kendeh György nyáregyházi szolgálatának 
idejéről rövid összefoglalás olvasható az Őrállók című könyvben.39 
A nyáregyházi gyülekezet honlapján is találhatók képek, adatok.

dr. Boleratzky Lóránd, az egyházjog egyetemi magántanára40 
1989-ben az ordass Lajos Baráti Kör egyik alapítója és első elnö-
ke, amikor Kendeh György az egyesület titkára volt, így évekig 
együtt dolgoztak. Említi, hogy az Életformálók című, négy éve 
megjelent könyvében41 és a Keresztyén Igazságban42 többször meg-
emlékezett Kendeh Györgyről. ír arról, hogy Kendeh Györgynek 
emléktáblája van a kistarcsai otthonban, és hogy Kendeh György 

 38 újabb kiadását lásd Kendeh–newmAn 1996.
 39 őrállóK 2006, 314. o.
 40 Boleratzky Lóránd az 1991-es első zsinat tagja és jogi bizottságának ve-
ze tője volt, és magas kora ellenére még a kilencvenes években is tevékenyen 
szolgálta szeretett egyháza megújulását.
 41 BolerAtzKy 2007.
 42 BolerAtzKy 2001B.
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édesapjának, Kirchknopf Gusztávnak fekete márvány síremléke 
az elhunytnak a bronz képmásával a gödöllői temetőben van, 
amit a kolozsvári, ikladi és késmárki gyülekezet állíttatott.

végül megköszönjük Csizmadia Lajos sorait, aki a kitelepítés 
idején Kamuton sorstársa volt a Kendeh családnak, és vállalta, 
hogy emlékező írásával színesíti kötetünket.

Kitiltva Budapestről

1951. május 21-től kezdődtek el a kitelepítések a fővárosból, 
rajtaütésszerűen, nem lehetett tudni, hogy kikre vonatkozóan. 

A Rákosi-korszak néhány esztendejének legsötétebb napjait éltük 
Budapesten és vidéken egyaránt.

A kitelepítésre ítéltek mind, így bizonyára Kendeh György is 
átvette az őt éjjel felcsengető géppisztolyos ávH-s kiskatonától az 
alábbi, címére szóló „véghatározatot”. Ebben tudatták vele, hogy 
Budapest területéről azonnali hatállyal kitiltják. Kényszerlak-
helyként Kamutot jelölték ki, olyan módon, hogy területét nem 
hagyhatja el sem ő, sem vele kitelepített családtagjai. Hasonló 
„véghatározatot” kapott a mi családunk is.

Kamut! Ugyan hol van ez a település? Soha nem hallottunk 
róla! Hát persze, mert ilyen falu nincs is. A térképről látható, hogy 
a mezőberény, Kondoros térségében lévő tanyavilágot hívják 
így, amelynek – mint később kiderült – tanyaközpontja három 
épületből áll. Tanácsháza, iskola és egy épületben a kocsma és 
a bolt. Egyébként a tanyavilágot nyolcszáz méterenként párhu-
zamos dűlőutak szabdalják fel, amelyek közepén – a dűlőtől is 
négyszáz méterre – vannak a tanyák, egymástól annak megfelelő 
távolságban, hogy a tanya tulajdonosa hány hold szántót birtokol. 

miután megérkezett a „véghatározat”, elkezdődött a legszük-
ségesebbek összepakolása – tekintettel az idő rövidségére – szigo-
rúan korlátozott mennyiségben. de vajon a tanyasi életben mik 
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a legszükségesebbek? És mennyi időre megyünk? Kendehék is 
összerakták, ami vélhetően nélkülözhetetlen, és a többi ingóságot 
– szólva a barátoknak, ismerősöknek, egyházközségi tagoknak – 
szétosztották. Ki tudja, hova, ki tudja, valaha visszakerül-e valami? 
de kit is érdekelt akkor ez! még sok is volt a megadott idő, a 24 óra!

másnap éjszaka jött egy ponyvás teherautó fegyveres ávH-s 
őrizettel, és felpakolták egymás után a különböző helyszínekről 
a családokat. úti cél Budapest egyik teherpályaudvara, ahol 
személyenként igazoltatták a kitelepítetteket, és az ott veszteglő 
– minden vagon mindkét végén fegyveresekkel őrzött – vonatra 
felszállították őket. 

A kamuti tanyavilágba telepítendő hatvanhét család együtt 
volt már, hogy azután az esetenként több kilométerre lévő tanyák 
között szétszórjanak bennünket.

másnap kora reggel érkeztünk murony állomásra, ahol már 
vártak ránk szekereikkel jövendő házigazdáink, az ugyancsak 
megbélyegzett, üldözött „nagy”gazdák, azaz a kulákok, a 15–25 
hold szántót birtokló Békés megyei parasztemberek. A mi bünte-
tésünk volt többek között az ő büntetésük is. Az elvtársak úgy gon-
dolták, hogy majdcsak „megesszük” egymást. Csalódniuk kellett!

Sokat lehetne és kellene mesélni arról a több mint két évről, 
amely alatt „röghöz kötöttek” voltunk. zömében városi, budapesti 
polgáremberek és családjaik, akik 1948 óta valamilyen módon 
megteremtették szűkös egzisztenciájukat, akik általában szegényes 
havi jövedelemből éltek a kitelepítés előtt is. most pedig számkive-
tettek, nincstelenek, mindentől megfosztva, kitaszítva a pusztába.

Kendeh György lelkész úr – mint ahogy a hozzáférhetővé tett 
titkosított iratokból kiderült – egyetlen pap volt a 3537 családfő 
között. Én korábbi életéből alig ismertem őt (családunk evangé-
likus tagja, édesapám ugyan nagy ünnepeken elvitt a kelenföldi 
templomba), nem tudhattam, hogy mi lehetett az oka annak, 
hogy egyetlen papként, evangélikus lelkészként a kitelepítettek 
listájára került. Bizonyára kemény, szókimondó ember volt, amit 
hivatása közben is gyakorolt.
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Közös kitelepített létünkből csupán egy mozzanatot említek meg.
A családfőket egyenként berendelték a Tanácsházára „béke-

kölcsönt” jegyezni. minket?! miért, miből? Híre ment az egész 
tanyavilágban – nemcsak a kitelepítettek között –, hogy Kendeh 
tiszteletes úr kemény prédikációt tartott az elvtársaknak.

végül a fenti kis emlékezéshez mellékelem annak a határo-
zatnak a kiemelt részleteit, amely ugyan nem a Kendeh családé, 
de eredeti dokumentum, és mind a dátumot, mind a kamuti 
kényszerlakhelyet illetően egyező az övékével.

Csizmadia Lajos



Igehirdetések, írások, 
dokumentumok
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JÖJJETEK JÉzUSHoz!
Budapest-Kelenföld, 1945. december 2., advent 1. vasárnapja, beiktatás alkalma

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterhel-
tettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (mt 11,28)

Keresztyén gyülekezet! Testvéreim!

A kegyelemnek új esztendeje virradt ma ránk, olyan napok és 
események, melyeknek mindegyike arról beszél, hogy szeret 

minket az Isten, és közel van hozzánk az úr! Nincs is számunkra 
más vigasztalás és reménység, csak ő, aki elküldte Fiát, az adventi 
királyt a mi megtartatásunkra. Nem is tehetünk mást, minthogy 
kitárjuk szívünk ajtaját, és várjuk, epekedve várjuk a Békesség 
Fejedelmét, lelkünk megváltóját: Jézust. Hiszen ha valaki vallatóra 
fogna itt minket külön-külön és együttesen, s fürkésző tekintettel 
az után érdeklődne, hogy mostanság, a nagy katasztrófa után 
miért járunk az Isten házába, egy feleletben dobbanna össze a 
szívünk: abban a keresésben, hogy nyugalmat találjak!

Lehet, hogy a kérdezősködés közepette akad majd olyan lélek 
is, akinek tetszik a sötétség, és kívánatos a bűn, mert hasznot 
hajtónak tartja e nagy bizonytalanságot. de azokból, akiknek 
Krisztus nem szólam, hanem élet, mely szeretetre kötelez, kikí-
vánkozik valami tanulság. És kikívánkozik úgy, mint e templom 
köveiből az áhítat, mint szívünkből az a vágy, hogy napjaink 
nyugtalansága közepette valamiben és valahol igyekezzünk már 
megpihenni. más szóval: a lelkeket gyötrő kérdés ma az, ki ad-
hat nyugalmat, békességet, új életet népeknek és egyeseknek 
egyaránt. S ez sajátosan adventi kérdés.

A kérdés súlyát érzi a mi világunk. Hiszen alatta roskad győztes 
és legyőzött, szövetséges és ellenség. Erről tanúskodik a sajtó, a 
politika és a gazdasági élet. Ezzel vívódik minden plakát. Nagyte-
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kintélyű tudósok vagy a nép egyszerű fiai, szakemberek és együgyű 
laikusok, kuruzslók, javasasszonyok, kártyavetők és jövendőmondók 
– ó, hogy kínálják magukat a nyugalmat keresőknek!… A temérdek 
erőfeszítésnek, nagyhangú ígérgetéseknek azonban nem sok sikert 
jósolunk. Nyomában csak újabb csalódás és kiábrándulás jár.

Krisztus híveinek serege más úton halad. Követeli – ma in-
kább, mint valaha –, hogy a halál, a pusztulás, a veszteség for-
máljon új életet, de ne az emberért, hanem az Istenért! Hirdeti 
bátor kiállással, hogy a segítség, a megtartatás, az új élet nem 
kelet vagy nyugat ajándéka, hanem mint minden jó adomány 
és tökéletes ajándék, ez is onnan felülről száll alá. vagy talán-
bizony támadhat közöttünk valaki, aki el bírja hordozni e világ 
nyomorúságát, aki odaállhat e gyötrődő emberiség – közte a mi 
népünk – elé is azzal a hallatlan igénnyel, hogy én meggyógyítok 
minden betegséget, otthont adok minden hajléktalannak, boldog-
ságot minden boldogtalannak? Nyugalmat, békességet, új életet 
ember, fegyver, földi hatalmasság nem adhat soha, csak rabolni 
tud. Nehéz, nagyon nehéz napok és rettenetes órák tanítása ez.

És lásd, Testvérem, mégis van valaki, aki joggal kiálthatja 
felénk a hívogatást: figyeljetek reám, hallgassatok szavamra, és 
jöjjetek énhozzám! Krisztus, az adventi Király az, akié minden 
hatalom mennyen és földön, aki előtt térdet hajtanak mennyeiek, 
földiek és föld alatt valók, akit a hívek serege ma ősök énekével 
epekedve vár. ő az egyetlen, az embernek Fia, akiben még nem 
csalódott soha senki. A boldog bizonyságoknak micsoda sokasá-
ga szól mellette. A süket azt mondja: hangokat hallok. A vak arról 
szól, hogy látok. A samáriai asszony felindultan kiáltja: mindent 
megmondott nekem, amit cselekedtem. A naini ifjú boldogan 
hirdeti: halott voltam, és íme, élek! Pál az egész ország-világ 
előtt tanúsítja: átkoztam, gyűlöltem, üldöztem, s mégis könyö-
rült rajtam, és magáévá tett. mártírok vére tanítja: öröm volt 
meghalni érte! Szólnak a nagy vétkezők: ő megtisztított; az örök 
vándorok: benne hazaértünk. Ó, nincs, nincs senki ezen a földön, 
aki csalódott benne, akit rászedett vagy cserbenhagyott volna.
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Először akkor hangzott el ajkáról ez a hívogatás, amikor itt 
járt a földön, és rátekintett az őt körülvevő embertömegre, s látta, 
hogy milyen sok aggodalmat és nehéz bűnt kell hordozniuk. Nem 
is mondhatott mást, mint ezt a gyöngéd, szeretetteljes hívogatást: 
„Jöjjetek énhozzám, ti, akik megfáradtatok és megterheltettetek, 
és én megnyugosztlak titeket!” ő, aki ma éppen úgy járja az or-
szágot, mint akkor, betekint az egyszerű, fehérre meszelt falusi 
otthonokba és a városok feldúlt, romok között senyvedő családi 
fészkeibe, s a sok aggodalom, bűn és nyomorúság láttán ma sem 
mondhat mást, csak azt a gyöngéd, szeretetteljes hívogatást: 
„Jöjjetek énhozzám, ti, akik megfáradtatok és megterheltettetek, 
és én megnyugosztlak titeket!”

Én vallom, Testvéreim, hogy a szűkös kenyérfalatnál is drá-
gább és többet ér nekünk ez a hívogatás. Hallgass csak bele 
ebbe az áhítatos csendbe, s megtudod, hogy a sóhajoknak, pa-
naszoknak micsoda elfojtott vihara tölti meg a lelkeket… vagy 
kérdezd meg a melletted ülőt, aki a földindulásban elvesztette 
anyagi javait, aki még ma sem tudja számba venni a szélrózsa 
minden irányába szétszórt kedveseit, akinek húsába hasít a lép-
ten-nyomon tapasztalható jogbizonytalanság, s az, hogy erejét 
vesztette közöttünk a hűség meg a becsület. Ó, kérdezd meg őt, 
aki a végkimerülés határán jár, s megtudod, hogy egyetlen re-
ménye, a kenyérfalatnál is drágább kincse neki Jézus hívogatása.

Tudom, hogy egyénileg nehezen fogadod el ezt a tanítást, mert 
te azt hiszed, hogy nyugodt lenne az életed, ha gazdagabb, sza-
badabb, egészségesebb volna; ha jobb volna a férjed, szelídebb 
az asszonyod, ha kevésbé lennének vásottak a gyermekek; ha 
több lenne a megértés, kevesebb a gyűlölet, elviselhetőbb a drá-
gaság, erkölcsös a környezet és kevésbé lelketlen a pénz. Lehet! 
Bizonyos, hogy sokan vannak, akiket ez foglalkoztat, és mégis 
nyomorultak. Pedig van otthonuk, meleg ruhájuk, úri szobájuk, 
hangjuk, öklük, gazdagságuk, de hiányzik valamijük, éppen 
az, ami téged a bánatban megerősített, ostorcsapások között is 
megtartott, a veszteségben gazdaggá tett, közelebb hozta hozzád 
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az eget, vagy halottak nyomán vitt az égbe. A reménységet értem 
e csodás valami alatt. Azt a reménységet, amit Jézus hozott, s 
most is felkínál nekünk ebben a szelíd hívogatásban.

És Jézus nemcsak azokat hívja, akiket megtépett ez az élet – s 
ugyan bizony kit nem tépett meg? –, de biztatóan keresi azokat 
is, akik roskadoznak a bűn vétkes tartozása alatt. vajon minden 
jelenvaló nyomorúságunk oka nem abban van-e, hogy királyi 
módon uralkodik rajtunk a bűn? Romokban heverő világunk-
ban milyen sok volt a jóindulat, a nemes törekvés, az emberhez 
méltó áldozat. Az építő munkának, a szociális intézkedéseknek, 
az egészség biztosításának, az életnívó emelésének, a tudás ter-
jesztésének, a műveltség fokozásának micsoda impozáns bizony-
ságait állíthatnánk egymás mellé. És mégis: honnan van az a 
nagy változás, ami a tervek és valóságok között feszül? Amiről 
az életösztön és az embereket milliós tételekben áldozatul szedő 
háború beszél? Honnan van az, hogy ilyen rettenetes időben tá-
volabb állanak a lelkek egymástól, mint máskor? Hogy amikor 
segítségre, könyörületre, megbecsülésre, megbocsátásra, féltő 
szeretetre, jó szóra sóvárognak az életek, akkor harag, gyűlölet, 
bosszúvágy, meg nem értés, önzés, kapzsiság emészti a nappalo-
kat, és teszi elviselhetetlenné az éjszakákat? A bűn hatalma ez! S 
van-e közöttünk csak egy is, akire nem nehezedik ennek vétkes 
tartozása? Ugye nekünk, egészen személyhez szólóan nekünk 
mondja Jézus: „Jöjjetek énhozzám, ti, akiket terhel bűneitek 
vétkes tartozása, és én megnyugosztlak titeket!”

Érted-e már most, Testvérem, hogy mi vár rád ebben az új, 
kegyelmi esztendőben? Nem az, hogy ember, küzdj, és bízva 
bízzál; hogy tűrj és szenvedj; hogy őrizd, ami megmaradt; hogy 
sirasd, ami elveszett; hogy alkudozz és parolázz; hogy álarcban 
járj, és hazudozz, és ebben elvesszél mind te, mind pedig a há-
zad népe. Nem ez! Reád az vár, hogy engedj a szónak, az adventi 
Királynak, a biztató, szelíd hívogatásnak: „Jöjjetek énhozzám!”

vedd észre azt is, hogy mennyire hívja a mi világunkat Jézus! 
Hogy hív ma minden államfőt, minisztert, elöljárót és alattvalót, 
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hív minden városi és falusi embert, hivatalnokot és kereskedőt, 
iparost és munkást, egyházfőt és egyháztagot, hív minden özvegyet, 
szomorkodót, árvát, reménytelen, meghurcolt és összetört életet, 
amikor azt mondja – ma úgy, mint soha máskor, nekünk szólóan, 
szívünkig hatóan –: „Emberek, magyarok! Ti, az élet küzdelmében 
megfáradt, a bűn vétkes tartozásával megterhelt lelkek! Jöjjetek 
énhozzám, nyugalmat, békességet, új életet csak én adhatok!”

Testvéreim! Te kelenföldi evangélikus gyülekezet! Istennek álta-
latok megnyilvánult elhívó akarata folytán mától fogva az a tisztem 
tiközöttetek, hogy ennek a hívogatásnak legyek a szolgája. Legyek 
egy szelíd hang, egy szeretetteljes keresés vagy egy riasztó, felrázó 
kiáltás, eszköz, segítő mindenkinek az Istenhez vezető úton.

mondhatok-e mást, mint Uram és Királyom szavát? Jöjjetek 
Jézushoz mind, ti, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és 
ő megnyugoszt titeket!

Szegény vagy? – Jöjj, gazdaggá tesz örökre! Beteg vagy? – Jöjj, 
meggyógyítja legsúlyosabb betegségedet! Szomorú vagy? – Jöjj, 
letörli könnyeidet! Gyászolod kedvesedet? – Jöjj, gyászodban test-
véred akar lenni, aki nem változik, és nem hal meg soha! Félsz a 
haláltól és az ítélettől? – Jöjj, hadd legyen az számodra az élet és 
dicsőség hajnalának napja! Aggaszt a holnap, a kenyér meg a ruha 
gondja? – Jöjj, és tanuld meg, mit jelent hitből, kegyelemből élni!

de kár tovább fokozni a képeket és halmozni a szavakat, a taní-
tás így is csak az: gazdagok és szegények, öregek és ifjak, urak és 
szolgák, férfiak és nők, aggódó és remegő emberek, legkülönbö-
zőbb hivatású bűnös emberek: jöjjetek! Jézushoz jöjjetek! ámen.

Imádság az igehirdetés után
áldunk és magasztalunk, mennyei Atyánk, hogy ismét elhoztad 
nekünk kegyelmed új esztendejét. Elküldted Fiadat, a Békesség 
Fejedelmét, hogy benne és általa a mi megterhelt szívünk és meg-
fáradt életünk nyugalmat találjon. Légy áldott, hogy nem bűneink 
szerint cselekszel mivelünk, hanem irgalmad és szereteted őrkö-
dik felettünk. magasztalunk, hogy most is kerestél, hívogattál, 
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magadhoz vontál, hogy az adventi Királyban megvigasztaltál, 
reménységet, új életet kínáltál fel. Szentlelked ajándékát kérjük, 
hogy megtartson Nálad, hitben éljünk, és szeretetben járjunk, kö-
vessünk Téged mindenkor és mindenhol, Urunk, Királyunk: Jézus!

Pásztor és nyáj együtt könyörög most hozzád megáldatásért, 
kegyelmes Atyánk! áldd meg találkozásunkat, tedd gyümölcsö-
zővé munkánkat. Tekints reánk szeretettel, s formálj belőlünk 
választott népet, neked tetszőt, jó cselekedetekre igyekvőt. E 
gyülekezet minden tagjának szívét töltsd meg békességgel, s add, 
hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk üdvözítő 
evangéliumodnak, szolgái országodnak.

Kegyelmedet kérjük egyetemes egyházunkra. Éltesd abban az 
igaz evangéliumi hitet, hirdettesd tisztán és igazán szent igédet, 
s a bűnbocsánat kegyelmét nyújtsd a megtérőknek. Könyörgünk 
nemzetünkért és hazánkért. Adj istenfélő felsőbbséget, engedel-
mes népet, biztonságot és jogrendet. Add, hogy az igazságnak 
legyen hatalma, a munkának becsülete, legyen megértés, türe-
lem az emberek között. vedd oltalmadba városunkat, tarts távol 
tőlünk minden pusztító veszedelmet, ínséget. Te vezess minket 
úgy, hogy a romok között új élet fakadjon, neked tetsző, szent, 
igaz és magyar. állj meg a betegágyak mellett, légy az özvegyek 
és árvák atyja, hazatérő véreinket, fogságban sínylődő kedvese-
inket megtartó kegyelmeddel áraszd el. magunkat, testünket, 
lelkünket, mindenünket a Te oltalmadba ajánljuk, s kérve kérünk: 
építsd meg közöttünk a Te országodat.

Urunk! Hallgass meg minket, könyörülj rajtunk, s áldj meg 
minket a Jézus Krisztusért. ámen.

KoNFIRmáCIÓ
Budapest-Kelenföld, 1946. június 10., pünkösd hétfőjén, konfirmációra

„Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák 
meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák 
az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a 
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hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka 
alá, hanem hogy a gyertya tartóba tegyék, és fényljék mindazoknak, 
akik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek 
előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat.” (mt 5,13–16)

ünneplő gyülekezet! Testvéreim!

Különös alkalom gyűjtött ma minket össze az úr házában. 
Nemcsak pünkösd emléknapja ad együttlétünknek ünnepi 

fényt, hanem az a gyermeksereg is, amely megilletődötten most 
készül első ízben az úr asztalához. Ez a kettősség határoz meg 
ma mindent: reménységün ket és aggodalmunkat, hálánkat és 
könyörgésünket. Ez vezette ide a szülőket és a keresztszü lőket, de 
ez kell, hogy eltöltsön minket, mindannyiunkat mint kelenföldi 
evangélikus gyülekezetet.

Ha most drága ajándékként kipirult gyermekarcokon, egyhá-
zunk és magyar népünk ígéretes jövendőjén nyugtathatjuk is meg 
tekintetünket, és olyan jó most itt az ünnepi csendben álmokat 
álmodni, jövőt boldog órákkal megrajzolni, amelynek záloga 
éppen ti vagytok, kedves konfirmandusok – én mégis úgy érzem, 
s ezért vallom is, hogy ez a nekünk drága alkalom egyúttal arra 
való, hogy lássunk, nézzünk, szemlélődjünk, magunkba nézzünk. 
Igen, arra való, hogy mi, akik valamikor – talán csak néhány 
röpke évvel ezelőtt vagy már nagyon régen – ott álltunk a kon-
firmációs oltár előtt, és vallomásra nyílt az ajkunk, most ne gyö-
nyörködjünk, hanem adjunk számot: ne a múlton merengjünk, 
ami úgysem térhet többé vissza, ne örömkönnyeket hullassunk, 
hanem erősödjünk meg hitünkben. mert erre mostanság nagy 
szükség van. Ugye itt is, ebben a gyülekezetben is úgy van, hogy 
igen sok megkonfirmált emberben megrendült a szív, kialvóban 
a lélek, nincs remény ség, a hitet temérdek gond, félelem, aggódás 
emészti, és hűtlenség, szeretetlenség teszi elviselhetetlenné az 
amúgy is próbás életet?

A ti számotokra, ifjú Testvéreim, útravalónak, magunknak – 
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szülőknek, keresztszülőknek, gyülekezeti vezetőknek csakúgy, 
mint minden egyháztagnak – ünnepi tanításként ez az imént 
felolvasott evangéliumi ige kínálkozik a legalkalmasabbnak. 
Hiszen minden szava nekünk szól.

Ezek a szavak Jézus szűkebb környezetéhez, a tanítványokhoz 
szóltak. Nem a sokasághoz, a csőcselékhez, az utca népéhez 
beszél itt Jézus, hanem egy maréknyi kiválasztott csapattal be-
szélget. őket már megnyerte magának. ők igent mondtak minden 
szóra, amely mesterük ajkáról elröppent. ők tanítványok voltak 
már akkor, amikor ezeket az igéket ott, a hegyi csendben a szí-
vükbe vési, és követői megbízatásáról tanítja őket. És így szól ez 
az ige nekünk is, mert mirólunk szól.

Azt, hogy ők, a tanítványok valóban só, világosság, hegyen 
épült város voltak, bizonyítják az Újszövetség későbbi lapjai. 
Hogy ők betöltötték valóban azt a missziói hivatást, amelyre 
parancsot kaptak, bár álmodni sem mertek volna róla, annak 
bizonyságai az első keresztyén gyülekezetek ázsiában és Euró-
pában egyaránt. Az ő dolguk rendben van… de hogy mit mutat 
a mi igazoltatásunk – a tiéd, Testvérem és az enyém –, azt nem 
tudom, és csak félve kutatom. És ugyan bizony ki mondhatná 
meg közülünk azt, hogy milyen lesz ennek az ifjú seregnek az 
útja, amely most az első úrvacsoravételében megszentelt szív-
vel lép ki az utcára az úr oltára elől? mi csak egyet tehetünk, 
s ezért is vagyunk itt, s ez az, hogy egészen őreá hallgatunk, 
Neki engedelmeskedünk, nyomába szegődünk, s áldást, erőt, 
kegyelmet, diadalt Tőle kérünk, mert így valóra válhat bennünk 
is a tanítványok megbízatása.

de mit jelent már most mindez a ti szá motokra, ifjú Barátaim, 
akik még gyermeksorban éltek, és gyengék vagytok a munkára? 
minde nekelőtt azt, hogy a tanítványi megbízatás ma éppen úgy, 
mint az első időben: ajándék. A Szentlélek ajándéka. Pünkösd ün-
nepe erre tanít minket: senki sem kényszerítheti ki maga számára 
a tanítványságot. Gyülekezetet, egyházat ma sem lehet csinálni, 
ámbár ugyanabba a világkorszakba tartozunk bele, mint az első 
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tanítványok. Emberek összetömörülhetnek egy egyesületbe, moz-
galomba, pártba, szakszervezetbe, de gyülekezetté nem tudnak 
válni soha, hacsak a Szentlélek nem köti őket egybe! Jegyezzétek 
meg magatoknak jól, mert annyi baj, nyomorúság oka volt már 
annak szem elől tévesztése, hogy mi, emberek, magunkban soha-
sem vagyunk képesek arra, hogy igazi sója és világossága legyünk 
ennek a világnak! Hiszen mi is ebből a világból valók vagyunk, 
éppen olyan ízetlenek és éppen olyan sötétek, mint a többi ember. 
de akiket Krisztus tanítvánnyá hív el, akiket a Lélek az egyházba 
gyűjt össze, azok ajándékot kapnak onnan felülről: sók lesznek 
a világ ízetlen ételében, fények e világ vakhomályában. Krisztus 
tanítványának sajátos arcvonása és verete van!

A keresztyénség nemcsak úgy képzeli, hogy neki ilyen sajátos 
erő és hatalom van a birtokában, amit másutt hiába is keresünk 
ezen a földön, hanem a valóságban is megvan ez a sajátos tulaj-
dona, különben nem mondta volna Jézus: ti vagytok a föld sója, 
ti vagytok a világ világossága. Hogy ezt sokszor nem ismeri el a 
világ, az nem változtat az isteni kijelentésen; viszont közel kétezer 
esztendő története igazolja, hogy a keresztyénség valóban a világ 
sója és fénye, mert az élő Krisztus teszi azzá.

És hogy ez bennetek is tudatossá legyen, azért jártatok hétről 
hétre konfirmációi órára, ahol ének és tanítás, hasonlat és kép, 
kijelentés és történelem csak arról beszélt, hogy nekünk micso-
da kincsünk van; hogy mi azzá tudunk lenni, ami senki ezen a 
földtekén; hogy mi olyat tudunk mondani, amit senki ember fia 
ki nem találhat. Én hiszem, hogy megvan bennetek az az evan-
géliumi öntudat és bizonyosság, amely hőssé avatta Luthert és 
sziklaszilárdakká a gályarabokat, amely ma is ország-világ előtt 
vallja: itt az igazság, itt a világosság, itt az üdvösség, itt az élet, 
mert itt az Isten! Nem mintha mindezt magunktól szereztük 
volna, de igenis ajándékba kaptuk. micsoda gyáva és nyavalyás 
lett a mi keresztyénségünk, mert vannak – sajnos sokan vannak – 
olyanok, akik nem mernek hinni abban, hogy van kincsünk, van 
sótartalmunk, van világosságunk! vagy talán nincsen? Akkor 
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minden tanítás, üzenet, ami keresett titeket, hazugság, akkor 
ez a mai ünnepi összegyülekezésünk is kivetnivaló értelmetlen-
ség, minden meghatottság bűn?! Akkor nem vagyunk Krisztus 
tanítványai, nem vagyunk választott nép, nincs megbízatásunk, 
s jobb, ha most tüstént, dolgavégezetlenül hazamegyünk. de 
igenis van megbízatásunk – még e néma kövek is arról beszélnek!

Ez a megbízatás pedig – ma éppen úgy, mint az első időben – 
feladatot jelent, hivatást, küldetést, szolgálatot, kamatoztatást és 
hódítást. Nagyon téved az, aki azt véli: elég nekem, hogy beírott 
tagja vagyok a gyülekezetemnek, elég nekem, hogy tudok vala-
mit Krisztusról. Az meg egyenesen áldozat, hogy Isten házának 
látogatója vagyok, és a teherhordozásból felhívásra kiveszem a 
részem. Ezért nekem örök élet jár. Ó, nem! Ha idehozott ben-
nünket a Szentlélek, ha már a Lélek által élünk, és ajándékai 
megérintettek, akkor áll a követelés: Lélek szerint járjunk is! 
mégpedig nyilvánosan, láthatóan, felismerhetően. A sónak kül-
detése van: átjárni az egész ételt. A világosságnak missziója van: 
áttörni mindenütt a sötétséget. A hegyen épült városnak missziója 
van: már messziről magára hívni a figyelmet. A tanítványság 
missziói lélek! Krisztus embere mozgalmas ember. Nem egy 
helyben topogó, önmagába visszahúzódó, hanem dinamikus 
ember, olyan, aki nem szégyelli, hogy ő kicsoda.

Krisztus népe, gyülekezete nem önmagáért van, nem azért 
kapta a só erejét, a világosság ajándékát, hogy maga élősködjék 
rajta. A tanítvány a nem tanítványért, az egyház a világért van. 
Nem Istennek és az angyaloknak van szükségük sóra, hanem a 
földnek, ennek az ízetlen, nyomorult földnek. Nem kolostorság 
és remeteség számára kaptunk sugarat, hanem a világ beragyo-
gására. Nem azért tudunk a Krisztusról, hogy pincébe bújjunk 
a tudományunkkal, hanem hogy kiálljunk a hegyre, és házte-
tőkről is hirdessük az üdvösség igéit. A keresztyénség hódításra 
született, nem pedig vakondokéletre!

És ne is mondja senki, hogy ezt ma nem lehet. Ne mentse 
magát senki se azzal, hogy ma nagy a vallástalanság, nagy a 
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sivárság, nagy a pusztulás, hogy ma nem alkalmas erre a pil-
lanatnyi helyzet. Ellenkezőleg! Soha jobbkor, mint éppen ma! 
Testvéreim! Hát nem úgy van, hogy a só íze annál jobban érző-
dik, mennél ízetlenebb ételbe szórják? A világosság nem annál 
jobban vakít, mennél sötétebb helyen villan fel sugara? Krisztus 
tanítványainak annál inkább meg kell mutatkozniuk, annál in-
kább nyilvánosságra kell hozniuk kincsüket, mennél cudarabb 
és istentelenebb világban élünk. Nincs jogunk menekülni és 
félreállni ebből a bűnös és sötét világból. őérette vagyunk! Szét 
kell morzsolódnunk porrá zúzott sóként, csakhogy ízünk min-
denhová eljusson. El kell égnünk, mint a meggyújtott gyertyaszál, 
csak hogy az igazság fénye minden arcot megvilágítson. És ha 
kell, hát látványossággá kell lennünk ebben a világban, csak hogy 
mindenki felfigyeljen reánk – nem is reánk, hanem a bennünk 
munkálkodó Krisztusra!

Nem lehet a hegyen épített várost elrejteni. Nem lehet. Az em-
berek látni akarják a jó cselekedeteiteket, az Isten szerinti élete-
teket. És jogosan akarják látni. A gyávaság félsze és a meddőség 
kísértése titeket sohase gyötörjön! Forgasd úgy a seprőt, végezd 
úgy a munkát, hogy öröm és jó készség mosolyogjon az arcodon. 
meglásd, észreveszik az új világosságot benned. Légy otthon, a 
családban, a munkahelyen szelíd, engedelmes, alázatos, hűséges és 
megbízható, önfeláldozó és imádkozó lélek! meglásd, észreveszik 
az új ízt rajtad. Légy olyan tagja ennek a fővárosi gyülekezetnek, 
hogy mint hegyen épített városra nézhessen reá egy egész ország 
evangélikussága! Tégy úton-útfélen vallomást a Krisztusról, mert 
új életet kereső nemzetünknek szüksége van az örök élet igazsá-
gaira! meglásd, útmutatásodra felfigyel majd egy egész nép.

de nem fokozhatom tovább a képeket, nem halmozhatom 
tovább a szavakat. A tanítás így is, úgy is csak az, s ebben ben-
ne van a szívem, lelkem, benne van a szülők öröme és könnye, 
hálája, imádsága, ennek a gyülekezetnek a jövendője, népünk és 
hazánk boldogulása. Fiúk! Leányok! Konfirmandusok! Akik most 
készen álltok evangéliumi szent hitünk megvallására, legyetek 
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mindennap újra tanítványokká, legyetek só, fény, hegyen épített 
város ebben a világban! Ha Krisztushoz tartoztok, mától fogva 
mindörökre ez a megbízatásotok.

Az ízetlen sónak – Jézus szerint – az a sorsa, hogy kidobják és 
eltapossák. mécsest sem azért gyújtanak, hogy a véka alá dugják. 
Halljátok hát meg a parancsszót: fiúk, lányok, konfirmandusok! 
Gyertyatartóba azzal a mécsessel, hadd világítson az Isten di-
csőségére!

Abban a világban, ahol hosszú esztendők próbás napjaiban ki-
merült, összetört emberek élnek és várnak, várnak valami biztatót, 
felemelőt, vigasztalót, új életre segítő égi jót – időszerű, sőt Isten 
ajándéka ez a mai ünnep minden örömével és tanításával együtt.

most már csak az van hátra, hogy az úr testével megerősödve 
nekiinduljatok e szent hajlékból a nehéz életútnak – hittel, hűség-
gel, naponként meg-megújuló áldozattal – betölteni a tanítványi 
megbízatást: lenni éppen ebben a fáradt, íztelen, sötét világban 
élet, igazság, szeretet, erő, megtartás, reménység, boldog ígéret 
– igen: lenni só, világosság, hegyen épített város!

mert mostantól kezdve ez a hivatásotok. így tekint reátok ez a 
gyülekezet s vele együtt az apa-anya, az otthon és az ősi magyar 
föld. És ezt várja tőletek az a Krisztus, akinek örökre szólóan 
tanítványai lettetek.

Helyettetek, akik megsegítő áldásért borultok le az úr oltárá-
nál, igen: helyettetek mondom erre az igent mint áment. ámen.

A mI IGAzI KARáCSoNyUNK!
Budapest-Kelenföld, 1948. december 25., karácsony 1. ünnepén

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 
Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi 
sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek 
világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem 
fogadta be.

Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. 
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Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy 
mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról 
kellett bizonyságot tennie.

Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: 
ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem 
ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik 
pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, 
sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” 
(Jn 1,1–14)

minden nagy ünnepnek megvan a maga különös bája és vará-
zsa. Különösképpen is áll ez erre a mai napra. Határainkon 

innen és túl nincs még egy olyan ünnep, amely annyi hangulatot, 
édes álmot, boldog vágyakozást rejtene magában, mint éppen 
karácsony. Ez a magyarázata annak, hogy karácsonyt ma már 
mindenki ünnepel: ezrek, milliók, óriási tömegek, köztük nem 
keresztyének, zsidók, pogányok, hitetlenek, sőt még istentelenek 
is. Ezen a napon még az is leteszi a munka eszközét, aki egyébként 
rabszolgája neki, az is ünneplőt ölt magára, aki eleddig elzárkózott 
minden megindultságtól, és nincs ilyenkor nehezebb szolgálat, 
mint inspekció a kórházban, a postán, az üzemben, a forgalmat 
irányító őrhelyen, és nincs fájdalmasabb, szomorúbb állapot, mint 
karácsony ünnepén messze, távol lenni a drága otthontól.

Amilyen örvendetes ennek az ünnepnek a népszerűsége, és 
nyilvánvaló a hódító ereje, olyan nagy a veszedelme is. Karácsony 
visszatérő veszedelme ugyanis az, hogy hangulattá, pillanatnyi 
mámorrá válik. Nincs annál meggondolatlanabb törekvés, mint 
amikor valaki az életét hangulatokra építi, vagy nehéz sorsát 
narkotikummal kívánja elszenved hetővé tenni. És aki azt is tudja 
az emberről, hogy mennyire szeret és hajlamos álmokat álmodni, 
délibábok után szaladgálni, önmagától pedig képtelen a valóság 
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helyes felismerésére, abban tüstént feltámad a kérdés: vajon az az 
ünneplő gyülekezet, amely ma itt szorong, s megjelenik ennek az 
országnak minden templomában, falvakban és városokban egy-
aránt, valóban karácsonyt ünneplők sokasága? vagy pedig sötét, 
gondterhelt életútján pillanatnyi megpihenésre, múló örömre, 
illanó hangulatra vágyakozó embereknek a tömege csupán?

Kérdem pedig ezt azért, mert ennek jogosultságát sok isme-
retlen arc, ünnepi hangulatra, karácsonyi varázsra idesodródott 
lélek veti fel. Sőt ennek igazságát tükrözi még a felolvasott ige is, 
hiszen vannak e gyülekezetben olyanok, akik úgy érzik, hogy ez 
a mai alkalomra kijelölt evangéliumi szakasz nem karácsonyra 
való. Nem pedig azért, mert nagyon értekező a hangja, filozofikus 
az eszmefuttatása, és túlságosan hűvös a mondanivalója. Hogy 
nincs benne szó sem jászolbölcsőről, sem angyalok énekéről, az 
még nem olyan feltűnő és elhordozhatatlan, de az, hogy nincs 
benne semmi karácsonyi romantika, hangulat, ünnepi varázs, 
az sokak számára értelmetlenné teszi az itt eltöltött órát.

Az így vélekedőkkel szemben vallom, hogy ez a mai idő – s 
tegyük hozzá: maga a földi lét – semmiképpen sem alkalmas 
arra, hogy vágyálmokat kergessünk. Az élet sokkal súlyosabb és 
felelősségteljesebb, semhogy pillanatnyi érzéseknek és hangula-
toknak adjuk át magunkat. Sőt az a mi nagy veszedelmünk, hogy 
sokszor, nagyon sokszor csalóka képek irányítanak, amelyeknek 
azután nem lehet más a gyümölcsük, mint nyomorúság, pusz-
tulás és halál. Fogadjuk hát el ezt az igét, hallgassunk szavára, 
ha még olyan rideg és hűvös is a mondanivalója, szívleljük meg 
üzenetét, mert az életünkről szól, és hátha utoljára. Hagyjuk 
hát ma a kicsiny Betlehemet pásztoraival, egyszerű istállójával, 
jászolba fektetett kisdedével, s táguljon szemünk életünk és ka-
rácsonyi ünnepünk igaz valóságának látásáig.

Hogy könnyebben megértsük karácsony lényegét, az evan-
gélium üzenetét, gondoljunk arra, ami a felolvasott ige mögött 
van, ami a testté lételt szükségessé tette. Ez – rövid bibliai szóval 
– a bűn! más szóval ez azt jelenti, hogy karácsony, karácsonyi 
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öröm nincsen bűntudat nélkül. Aki azt hiszi tehát, hogy a világ 
alapjában véve jó – pedig mi minden szól ma ez ellen! –, aki azt 
hiszi, hogy csak itt-ott kell tatarozni rajta, hogy kényelmesebb, 
emberhez méltóbb legyen az élet, az csak színből ünnepel ma, 
hiszen nem szól néki az a karácsonyi evangélium, amely hirdeti, 
hogy az emberi természet s vele az egész világ gyökerében rom-
lott meg, s vallja, hogy itt nem foltozgatásra, tehát plasztikára, 
kozmetikára van szükség, hanem újjáteremtésre.

Ehhez azt is hozzávesszük, hogy nemcsak nagy általánosság-
ban romlott meg az emberi természet, hanem ebben a romlásban 
személy szerint én is, te is, valamennyien részesek vagyunk. 
mireánk is elhatott a bűn, s éppen ezért dőre beképzelés és vesze-
delmes önhittség minden olyan szó, gondolat és megnyilatkozás, 
amely arra épít, hogy meg lehetünk elégedve önmagunkkal, hi-
szen Isten el lehet ragadtatva tőlünk. mert feltárul minden buká-
sunk, szégyenünk, szomorúságunk oka, forrása, és világossá lesz 
belső életünk elnyomorodott volta. Igen: a bűn, a te bűnöd és az 
én bűnöm tette szükségessé a nagy csodát, az egyetlen csodát, 
azt, hogy az Ige, aki kezdetben vala Istennél és Isten vala az Ige, 
ez az Ige testté lett!

Testté lett pedig azért, mert Isten szereti a világot, hiszen 
dicsősége tükréül szánta. Testté lett azért, mert Isten szereti az 
embert, hiszen saját képére és hasonlatosságára, fiául teremtette. 
Szereti az embert, mert szíve, lényege, egész valója, legbensőbb 
megnyilatkozása a szeretet. A szeretetről pedig köztudomású, 
hogy még emberek között is leleményes, kicsiny eszközökkel 
nagy dolgokat visz végbe, megtermi az önfeláldozás csodáit, 
és nincs az az áldozat, amit magára ne vállalna. Ha pedig ez a 
szeretet a teremtő Isten szívét tölti el – márpedig eltölti –, kell, 
hogy valami új, szokatlan, rendkívüli esemény történjék ebben 
a világban. Történt is, mert kellett, kellett, hogy a bűn világá-
ban valami nagy, valami rendkívüli jöjjön. A Szűztől gyermek 
születék, „az Ige testté lett”!

Ha az evangélista szavaiból ezt látjuk, akkor nem lesz abban 
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semmi különös, hogy a testté lett Ige úgy jött hozzánk, mint ember. 
Jézus húsból, vérből, érzésből, akaratból való emberként jelent meg 
a világban, aki köztünk lakozott: együtt evett, ivott, járt-kelt, aludt, 
sírt és szenvedett a többi emberrel. Később azonban nyilvánvalóvá 
lett, hogy szegényes emberi teste csodálatos erőkkel áldatott meg. 
Teljes volt igazsággal, azaz bámulatos módon ismerte az embert. 
Nikodémussal, a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetése, 
Nátánaél története, a farizeusok és az írástudók a bizonyságai 
annak, hogy belelátott, mégpedig mélyen belelátott a szívekbe és 
a vesékbe, nem volt előtte rejtett gondolat és titkos szándék.

S mert teljes volt igazsággal, úgy ismerte az Istent is, mint 
aki otthonról ismeri. úgy szólt róla, úgy szemlélte műveit, mint 
aki ott volt minden alkotásánál. Hát nem lesz akkor természe-
tes, hogy egyedülálló, páratlan mindaz, amit ő nekünk földről, 
mennyről, bűnről, kegyelemről, emberről, Istenről, világról, élet-
ről, megigazulásról és örök kárhozatról beszélt? Csoda-e, hogy 
sokan hallgattak szavára, rabul estek tanításának, s kijelentései 
mellett hazuggá, üres fecsegéssé lett minden emberi szó? S aki 
őt hallgatta, nyomába szegődött, tetteire ráirányította szemét, 
szívébe zárta, amit ajka mondott, az csak egyet tudott: azt, amit 
János evangélista mai evangéliumában úgy örökített meg, hogy 
ő, Jézus valóban a világ világosságaként jött el.

Az igazság csodálatos ajándéka mellett később azután az is 
nyilvánvalóvá lett, hogy teljes volt ő kegyelemmel is, azaz csodák 
fakadtak keze nyomán. Szíve volt. magához ölelt mindent. Neki 
a fűszál, a hulló levél, a zúgó tenger, a parányi gyermek, az ér-
téktelen hajszál mind-mind csak kegyelemről, Istenről beszélt. 
Lehetett-e akkor másként, minthogy megszentelődött körülötte 
minden, a vakok láttak, a sánták jártak, a poklosok megtisztul-
tak, az ördöngősök meggyógyultak, a sírók megvigasztalódtak, a 
halottak feltámadtak? Nem is csoda, hogy Galilea népe, a Gene-
záret-tó környéke, Júdea, Samária, zsidók és pogányok, sőt maga 
a szent város lakossága is csatlakozott hozzá, hiszen megérezték, 
hogy ő több, sokkalta több, mint bárki más, ő maga az élet!
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Ne is mondjunk most magunknak többet Róla. így is túlontúl 
soknak látszik, amit a testté lett Igében az Isten felkínált. Azt 
azonban hadd ismételjem el: mindebben nem az a csodálatos, 
hogy úgy jött közénk, mint ember, ámbár teljes vala kegyelem-
mel és igazsággal. Az érthetetlen, a döbbenetes az, hogy „az övéi 
közé jött, de az övéi nem fogadták be őt”. Nagyon téved az, aki 
azt gondolja, hogy az írásnak ez a sötét megállapítása csak az 
idők teljességére vonatkozik, tehát arra a korra és arra az időre, 
amikor ő itt járt-kelt ezen a földön, azokra az emberekre, övéire, 
akik keresztre feszítették őt, a mestert, a barátot, az orvost, a 
Krisztust, az örök Igét. Evangéliumunknak ez a súlyos megállapí-
tása teljes mértékben vonatkozik mireánk is, ma élő emberekre, 
hiszen sem tudomány, sem technika, sem Keresztelő János egyet-
len késői utóda sem képes azt a való helyzetet megváltoztatni, 
hogy az embervilágon a sötétség uralkodik. Amíg nem kell az 
embernek az Isten igaz ismerete, amíg nem kell neki Krisztus 
tanítása, amíg inkább hisz elborult agyak sötét gondolataiban, 
mint az írás egyszerű kijelenté sében, addig nem származhat 
szívéből jó, s kezének minden munkája megátkozott.

Nagyon szomorú volna, ha éppen karácsony napján ezzel a 
disszonáns akkorddal kellene evangéliumunk üzenetét befejez-
ni. Fájdalmas volna annak még csak a gondolata is, hogy sen-
ki sem fogadta be őt, jóllehet az övéihez jött. Nem is tudnánk 
megnyugodni addig, amíg rá nem találnánk János apostolnak 
ama boldog vallomására, hogy a sok elvetett mag között volt 
azonban olyan is, amelyik jó földbe esett, azaz hogy voltak mégis 
emberek, lelkek, szívek, akik befogadták őt. Nincs igazuk tehát 
azoknak, akik mind e mai napig azért fordítottak hátat, és lettek 
engesztelhetetlen ellenségeivé a keresztyénségnek, mert nem lát-
ják várva várt sikerét és győztes erejét a világban. Hamisan szól 
és felületesen ítél az, aki gúnnyal kérdi: ugyan bizony mit nyert 
Krisztussal ez a világ? Hiszen testté létele óta is van gyűlölet, van 
szeretetlenség, van irigység, van bosszú, van háború és gyilkos 
fegyver, van tengernyi seb és vérző szív. Igen: van, sőt lesz is, 
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amíg világ ez a világ, amíg királyi módon uralkodik rajtunk a 
bűn. de vedd ki, vedd ki éppen ebből a világból mindazt, ami 
benne Krisztustól való, s majd megtudod, hogy mit nyert ez a 
világ Jézustól. Egyébként nem mondhatok mást neked, zúgolódó 
Testvérem, képzeld el – talán nem lesz olyan nehéz – mai sorsod-
dal, környezeteddel összevetve azt az életet, azt a társadalmat, 
azt a világot, amely tökéletesen Krisztus nélkül való, s azután 
szólj gúnyolódó szóval, ha szólhatsz: hát mit nyert Krisztussal 
ez a világ? mert van élet Krisztussal, és van élet Krisztus nélkül!

Ez az ünnepi óra éppen azért jött, hogy legyen elég a sötétség-
ből, a balgatag emberi bölcselkedésből, a Krisztus nélkül való 
életből, és fogadjuk el, szegődjünk nyomába annak, aki azért 
jött, és azért volt teljes igazsággal és kegyelemmel, hogy „aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen”.

Karácsonyt ünneplő Testvérek! ma tehát ne hangulatot, ne 
mámort keressetek, hanem értsétek meg éppen a sötét színek kö-
zepette, hogy Krisztus nem jött hiába erre a világra. Éppen min-
ket vár oda megterített asztalához. menjünk hát oda! menjünk 
hittel! menjünk valamennyien, akik nap mint nap szenvedjük, 
hogy sötétségben élünk. Hadd telítődjünk meg a testté lett Ige, a 
megtört kenyér és a kiontott vér által igazsággal és kegyelemmel, 
jussunk világosságra és örök életre! És higgyétek el: ez lesz a mi 
igazi, boldog, örvendező karácsonyunk.

Ezt kívánhatjuk egymásnak. Ezt kérjük is most Tőle – akitől 
száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék – mint áldást, 
mint imádságunkra a feleletet, mint drága, nekünk szóló taní-
tásra a megerősítő áment. ámen.
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ImádKozzAToK ÉRTüNK!
Budapest-Kelenföld, 1950. március 26.,1 böjt 5. vasárnapja (Judica)

„Végezetre imádkozzatok értünk, atyámfiai, hogy az Úrnak beszé-
de terjedjen és dicsőíttessék, amiként tiköztetek is. És hogy me-
ne küljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem 
min denkié a hit! De hű az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a 
gonosztól. Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és 
meg is fogjátok tenni azokat, amiket parancsolunk. Az Úr pedig 
igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és Krisztus 
iránt való állhatatosságra.” (2Thessz 3,1–5)

Böjt 5. vasárnapja régi egyházi hagyomány szerint a 43. zsoltár 
kezdő szava után a Judica nevet kapta. „ítélj meg engem, 

Uram!” – hangzik a zsoltár. S ebben csendül meg a mai ünnep 
üzenete, különös tanítása. Lényege pedig mindössze az, hogy az 
ige Isten elé állít számadásra.

Nagyon is ránk fér ez az intő, figyelmeztető üzenet, hiszen 
a napi gondok és kérdések áradatába úgy beleveszünk, hogy 
egészen megfeledkezünk a mi gazdánkról, Istenről s arról, hogy 
ennek a kevés ideig tartó földi létünknek minden körülmények 
között – élettel, halállal, mosollyal és könnyel – neki való szol-
gálatnak kell lennie. Erről szól a felolvasott levélbeli szent ige is.

Ezt annál is inkább mondhatjuk, mert Pál apostolt sohasem 
a gyönyörködtetés vagy holmi irodalmi babérkeresés késztette 
írásra. még csak konvencionális szokásnak sem hódolt. damasz-
kuszi útja óta életének minden megnyilatkozása szolgálat volt. 
Szolgálata annak az úrnak, aki őt kiválasztotta és elhívta. Ennek 
határozott megvallása sokszor csendül meg az ajkán. És talán 
egyszer sem olyan világosan, mint az efezusiaktól való búcsú-
zás óráján, amikor úgy indul tovább Jeruzsálembe, hogy nem 

 1 Kendeh Györgyöt négy nap múlva letartóztatták. Ekkor már számol ha-
tott ellene irányuló erőszakos intézkedéssel. Különösen tükrözi ezt a pré di-
ká ció befejező bekezdése.
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tudja, mik következnek ott őreá. Ha életének volt vezérigéje, ami 
megmagyarázza hányatott sorsát, nyugtalannak látszó életét, 
térítő útjait és ránk maradt sok írását, akkor az nem lehet más, 
mint az a szívéből előtörő vallomás: „…semmivel sem gondolok, 
még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az 
én futásomat örömmel és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr 
Jézustól…” (ApCsel 20,24)

Aki figyelemmel hallgatta a felolvasott igét, az könnyen meg-
állapíthatja, hogy ez a komoly, mély és egész életét meghatározó 
hivatástudat tükröződik ebben a thesszalonikabeliekhez intézett 
levélszakaszban is. Hogy világosan megértsük szavait, tudnunk 
kell, hogy az apostol pásztori szívét aggasztó hírek késztették 
írásra. Féltő szeretet adta kezébe a tollat. Fülébe jutott, hogy 
ámítók és tévtanítók támadtak a gyülekezetben, akik emberi 
számításokkal hamisítják meg az üdvözítő evangélium tiszta 
üzenetét. Az evangélium ügye tölti el, amikor volt gyülekezete 
szeretetébe ajánlja magát, megbízatását, és könyörgő imádsá-
gukat kéri, hogy az úrnak beszéde terjedhessen. mert ez az ő 
ügye. Szó szerinti értelemben szívügye. És valóban, Pál ilyen 
„egy ügyű” ember volt. Éjjelét-nappalát, szívét-lelkét, gondolatát, 
vágyát egyedül az formálta, alakította, hogy az úrnak beszéde 
terjedjen. Hogy mit tett kockára, mekkora árat fizetett érte, mit 
vállalt miatta, mennyi veszedelemmel nézett farkasszemet, arról 
tanúskodhatnak a levelei és Az apostolok cselekedeteiről szóló 
könyv is. Csoda-e, hogy a thesszalonikabelieknek szánt intő, 
figyelmeztető sorok után az elküldésre kész levele végén még 
azok imádságát kéri, akik között elterjedt az úrnak beszéde? 

Igaz, hogy e helyről nagyon ritkán hangzik el ilyen felhívás a 
gyülekezet tagjaihoz, bár ma különösképpen is indokolt és jogo-
sult, mégis világosan kell látnunk: nincs ebben az apostoli kérő 
szóban semmi különös. Nincs pedig azért, mert a mindennapi 
életünk számtalan bizonyságát adja annak, hogy nem ismeretlen 
előttünk ez a kérő szó. Ó, hány levél, hány négyszemközt elmon-
dott testvéri szó, hány jelen levő gyülekezeti tag tanúskodhat most 
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arról, hogy bajban, betegségben, kórházi ágyon, halál közelében 
vagy nehéz próba alatt, számadás idején hányszor, de hányszor 
támadt a vágy, a segítséget kereső kérés: „Imádkozzék értünk!” 
És hát van-e közöttünk csak egy is, akár férfi, akár nő, aki féltett 
életek, szerető szívek élet-halál mezsgyéjén, vagy amikor a drága 
gyermek kicsiny arcára kiült a magas láz piros rózsája, ne jött 
volna el ide, e megszentelt hajlék falai közé könyörgő szóra, köz-
benjáró imádságra? Ha életutunkra visszatekintünk, s látjuk a 
beteget, aki meggyógyult vagy a megfáradt vándort békességet 
sugárzó, kisimult arccal, vagy emlékezünk a nagy mélységre, 
amely felett adatott egy szabadító út, a nehéz kérdésekre, ame-
lyek csodálatosan megoldódtak, ugye velem együtt te is megérted 
Pált, az úr Jézusnak ezt a szerelmetes szolgáját, hogy miért kéri a 
thesszalonikabelieket arra: „…imádkozzatok értünk, atyámfiai…”

És ha valóban nincs ebben az apostoli kérő szóban semmi 
különös, akkor a legtermészetesebbnek kell tartanunk, hogy 
azok, akik eljutottak az úr beszéde által az Istennel való bé-
kességre, akik megszabadultak a sötétségtől és a halál rettentő 
rabságából, s most hitben, reménységben, szeretetben, azaz új 
életben járnak, azok készek könyörgő imádsággal kísérni azok 
szolgálatát, akik az ige kétélű kardját forgatják. Nem is lenne 
csoda, ha itt is, ott is ennek hallatára a szívekben feltámadna az 
őszinte vallomás: „Ó, mennyi mulasztás terhel ebben minket!” 
Pedig az evangélium népe vagyunk, nevünkben hordjuk, hogy 
hitünk és éle tünk egyetlen forrása, zsinórmértéke Isten üdvözítő 
kijelentése. Azt sem szoktuk elhallgatni, hogy az Ige egyházának 
tekintjük magunkat, amelyben Isten a mi erős várunk. Hogy ez 
sokszor mennyire üres szó, értelmetlen beszéd az ajkakon, an-
nak bizonysága az a tény, hogy bizony elmarad az evangélium 
terjedéséért és diadaláért való buzgó könyörgésünk.

Tudom, hogy közbenjáró imádságra kényszeríteni senkit sem 
lehet. Rábeszélésből nem születhet imádság. Pál sem így gondol-
ja. A kérő szót vele sem ez íratja, de űzi, hajtja az Isten dicsősé-
gének kérdése s ami ezzel egy: az ember üdvössége. Az apostol 
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számára mindennél fontosabb Isten dicsősége. Fontosabb, mint 
az, hogy ő szegény vagy gazdag ember lesz-e; hogy nyomorgat-
ják-e, vagy pedig közbecsülésnek örvend a személye. ő azért 
vette nyakába a fél világot, amikor elindult újra meg újra térítő 
útra, hogy Istennek szerezzen dicsőséget. úgy érzi, hogy ez a 
minden: az Isten dicsősége. Ezért nem tudja levelét e felhívás 
nélkül lezárni és volt kedves gyülekezetének elküldeni.

A másik ok, amiért segítő imádságukat kéri: az alkalmatlan 
és gonosz emberek valósá ga, akikkel lépten-nyomon találkozik, 
és akik veszélyeztetik az úr beszédének terjedését. Itt azokra 
gondol, akik hamis és álpróféták, akiknek ajkáról csak úgy dől 
az a sok „Uram, Uram”, akik soha meg nem szűnnek hivatkozni 
Lélekre, felülről vett bölcsességre, közvetlen kinyilatkoztatásra, 
holott báránybőrbe bújt farkasok. így volt ez Thesszalonikában 
is, Korinthusban is, Filippiben is, Efezusban is. Aminthogy így 
van ez mind a mai napig ott, ahol meg szólal az evangélium, az 
úrnak beszéde, s vele szemben támad az igény, az emberi tö-
rekvés: hirdetni korszerűen s nem biblikusan az Isten üzenetét. 
Ebben a veszedelemben – Pál apostol szerint – nem igazít el más, 
nem tud távol tartani semmi bajt és kárt más, egyedül csak az 
az úr, aki hű, aki megerősít és megőriz minden gonosztól.

mindennek elmondására szükség volt Thesszalonikában. És 
szükség van ma is, és szükség van miközöttünk is. Szükség van 
azért, mert feltartóztathatatlanul eljön az ítéletnek a napja, az az 
idő, amikor mi mind, akik az evangéliumról neveztetünk, számot 
kell, hogy adjunk az úr beszédének terjedéséről. Nemcsak az apos-
tolokat, köztük Pált és nemcsak a papokat, az úr elhívott szolgáit, 
köztük engem is, hanem valamennyiünket ítéletre von az úr, és 
számon kéri, hogy mit tettünk azért, hogy az ő neve dicsőíttessék 
nemcsak a gyülekezetben, hanem az egész földön. mondd, Test-
vérem, hogy fogsz számot adni az Isten szerint való embermentő 
szolgálatról, mikor még imádságot sem mondtál érte?

Pál mélyen látott bele az Isten titkaiba, és tudta, hirdette, hogy 
Isten e világ feltétlen Ura, aki mindeneket számadásra hív, és kit-
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kit elszámoltat a maga sáfárkodásáról. Nem is csoda hát, hogy 
nem tudott kérő szó nélkül búcsút venni a maga gyülekezetétől. 
Ezért is írta meg féltő szeretettel, könyörgő szóval nekik, és itt 
és most nekünk is mondja: „Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket 
az Isten iránt való szeretetre és Krisztus iránt való állhatatosságra.”

Ha magunkat nézzük, gyülekezetünk életét, az evangélium 
ügyét köztünk, azt, hogy az úrnak beszéde terjedjen, és Isten 
dicsőíttessék, akkor ma, Judica vasárnapján, amikor a sokszor 
elfelejtett számadásra figyelmeztet az ige, nem mondhatunk 
egyebet, nem kérhetünk mást mi sem, csak amiről felolvasott 
szentleckénk szól: az úr igazgassa a mi szívünket az Isten iránt 
való szeretetre és Krisztus iránt való állhatatosságra!

Ezt sem magunktól mondjuk, hanem hitben kérjük, mert hű az 
úr, aki megerősít és megőriz a gonosztól minket is, otthonunkat 
is, gyülekezetünket is, egyházunkat is!

És én sem mondhatok mást, nem is kívánhatok mást tenéked, 
kelenföldi gyülekezet, mint amit az evangéliumért küzdő apostol 
övéinek hátrahagyott, s ezt én is hittel, bizakodással mondom 
meg kérő szóval, csendes imádsággal és visszafojtott megin-
dultsággal, amikor most ítéletre hajtom a fejemet: „Az Úr pedig 
igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és Krisztus 
iránt való állhatatosságra!” ámen.

CSodAváRáS? – HIT!
Budapest, 1956. október 21., Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap 

A rehabilitáció utáni első szolgálat

„Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá 
méne, és kéré őt, hogy menjen el, és gyógyítsa meg az ő fiát, mert 
halálán vala. Monda azért néki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem 
láttok, nem hisztek. Monda néki a királyi ember: Uram, jöjj, mielőtt 
a gyermekem meghal. Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És 
hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Amint 
pedig már megy vala, elébe jövének az ő szolgái, és hírt hozának 
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néki, mondván, hogy: A te fiad él. Megtudakozá azért tőlük az órát, 
amelyben megkönnyebbedett vala; és mondának néki: Tegnap hét 
órakor hagyta el őt a láz. Megérté azért az atya, hogy abban az 
órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy: a te fiad él. És 
hitt ő, és az ő egész háza népe. Ezt ismét második jel gyanánt tevé 
Jézus, mikor Júdeából Galileába ment.” (Jn 4,47–54)

Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim a Jézus Krisztusban!

Különös alkalom gyülekezetünk életében ez a mai vasárnap. 
Nem arra gondolok, hogy annyi esztendő és oly sok vágya-

kozás után ismét egymásra talál a pásztor meg a nyáj. Tudom, 
nem is tagadom, van ebben sok-sok hálaadásra késztető öröm. 
de én most mégsem erre az új találkozásra gondolok.

Itt ma elsősorban az a valóság nehezedik rám, hogy ebben a 
gyülekezetben évről évre mind kevesebb azok száma, akik szívé-
ben eleven, drága emlék ez a mai évforduló. mert ugyan bizony 
hányan tudják kelenföldi egyházközségünk tagjai közül, hogy 
kis templomunk építésének évfordulója van ma, közelebbről a 
huszonnyolcadik évforduló? S ezt azért kérdem, mert vallom: 
nemcsak huszonnyolc évvel ezelőtt volt nagy dolog, hogy itt, 
ezen a helyen, ebben a városban és ebben az országban temp-
lom épülhetett, hanem Isten felbecsülhetetlen ajándéka életünk 
számára most is ez a hajlék!

Éppen ezért jöjjetek hát, Testvéreim, az egymásra találás bol-
dog óráján emlékezzünk hálás szívvel Isten különös ajándékára, 
amit nekünk e hajlékban felkínál. Ebben az emlékezésünkben 
segítségünkre van a mai vasárnapi szent evangélium.

Ez a felolvasott újszövetségi történet azok közül való, amelye-
ket nem lehet elfelejteni. Aki csak most hallotta volna először, 
bizonyára soha többé nem szabadul tőle. Aki pedig élete útján 
már többször felfigyelt üzenetére, az tudja, s velem együtt vallhat-
ja: életünk számára sorsdöntő tanítást kínál fel benne az Isten.

A bibliai kép, a megrajzolt helyzet egészen világos. A földi élet 
nyomorúsága tükröződik benne. Az az alapvető keresztyén taní-
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tás keres minket, amely azt mondja, hogy a bűneset óta királyi 
módon uralkodik közöttünk és mirajtunk a halál. Ugye tudod te 
is, hogy a halál személyválogatás nélkül szedi áldozatait? Nincs 
senki, akit kikerülne. Kettétöri a fiatal tölgyet, orcára fagyasztja 
a gyermekmosolyt, megrabolja álmainkat, keresztülhúzza leg-
szebb tervein ket. Nincs emberfia, aki homlokán ne hordaná az ő 
pecsétjét. Kunyhónak, palotának, falunak, városnak mindenkor 
egyaránt hívatlan vendége volt. Hatalmasabb ellenség, rettenete-
sebb úr, kegyetlenebb zsarnok nincs is ezen a földön a halálnál. 
minden, amit kézbe veszünk, minden, amit továbbadunk, min-
den, amit látunk, hallunk, szólunk, csak azt tanúsítja: van halál!

Hogy ez így van, s nem csupán riasztás, hogy e rettenetes 
igaz ság alól nincs kivétel, annak mi is bizonyságai vagyunk. 
Hiszen a halál hatalma bevonult ide is, az Isten házába. Hulló 
könnyben, emésztő fájdalomban, roskasztó gyászban, melletted 
ülő szomszédodban mutatkozik. Ugye van itt most is sok özvegy, 
sok árva, sok bánatos szív? Ugye nagyon sok van? virágszőnyeg 
sem tudja majd eltakarni temetőinkben ezt a fájdalmat.

És valóban, az is a földi élet nyomorúsága a bűneset óta, hogy 
betegekben és haldoklókban soha sincs hiány. ma sincs hiány. Kö-
zöttünk sincs hiány! Hiszen mi is, akik ma itt egybesereglettünk, 
akiknek arcán az öröm pírja ég, szemükben pedig könny csillog, 
mi is kivétel nélkül betegágyból és halálos ágyról jöttünk össze. 
van, aki itt és most egyetlen gyermekéért aggódik. van, aki itt és 
most gyermekeiért hordoz nyomasztó gondot. Az egyiknek szívét a 
hitvestársa sorsa, a másiknak lelkét az elerőtlenedett szülője tartja 
fogva. És bizonyára olyan is akad – talán nem is egy –, akinek 
életét feldúlt családi boldogsága nyomja, marja. Nem is lehet fel-
mérni, hogy e szent hajlékban, csak e röpke órán mennyi betegség, 
mekkora nyomorúság találkozott össze. Emberi értelem ezt soha 
ki nem kutathatja, csak az Isten tudja, látja, hogy ez a világ úgy, 
amint körülöttünk van, s amint az kinek-kinek osztályos részül 
jutott, minden megtévesztő látszat ellenére is egyetlen betegszoba, 
halálos betegek szobája.
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így lép közelünkbe az evangéliumi történet alakja, az a királyi 
ember, akinek az egyetlen fia halálosan beteg. S aki állt már közü-
lünk betegágy mellett, látott már lázban égő szemeket vagy a halál 
viaszrózsájával megszíntelenedő arcot, s aki vívódott már drága 
életért, s átélte szívében a tehetetlenség észbontó gyötrelmeit, az 
megérti, nagyon megérti, hogy ez a magas rangú királyi hiva-
talnok a fiának a halálos ágya mellett nem tanácskozott testtel-
vérrel, nem mérlegelt, és nem tétovázott. Feledve rangját, módját, 
tekintélyét, magára vállalta egy harminc kilométeres út minden 
fáradalmát, és személyesen ment el ahhoz a Jézushoz, akiről az 
a hír jutott el hozzá, hogy van hatalma betegeket gyógyítani.

Amilyen természetes annak az apának a cselekedete és kérése, 
olyan döbbenetes a Jézus ajkáról elhangzó válasz: „Ha jeleket és 
csodákat nem láttok, nem hisztek!”

Testvérem! E kemény szó hallatán ne hamarkodd el az ítéle-
tet, s ne törj pálcát olyan könnyen Jézus felett! Hidd el, ő nem 
keményszívű és nem kegyetlen! Itt is, most is csak az lesz nyil-
vánvalóvá, hogy a mi gondolataink nem az ő gondolatai, s az ő 
útjai nem a mi utaink; mi, emberek csak látszatra törekszünk, 
és megelégszünk felületi kezeléssel. ő azonban a mélyre néz, és 
többet lát, a szívünket akarja meggyógyítani. Igen: az üdvössé-
günket akarja munkálni.

Jézus abban a királyi férfiúban tipikus embert lát. Azt az em-
bert, aki csak testi gyógyítást akar, az üdvösségre azonban nin-
csen semmi gondja. Az ilyen csodavárás és csodakeresés pedig 
nem csak a galileabelieket jellemezte. általános emberi tulajdon-
ság ez. Avagy ismeretlen előtted az olyan ember, aki csak akkor 
fordul Istenhez, amikor segítségre van szüksége, hogy bajából, 
nyomorúságából kimentse? Avagy még nem hallottál környeze-
tedben, társaság ban, munkahelyen, utcán, piacon, villamoson 
olyan kifakadást, amely az önzés útján odáig megy, hogy kész 
kimondani és harsányan kiáltani a balga tételt: „Nincs Isten, ha 
nem hallgatja meg kérésemet!” de hagyjuk a környező világot.

Nézz magadba, és mondd, Testvérem, a lelkedre kérdem: hát 
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elég volt csak ennyit kérni? megtartott téged a csodavárás és cso-
dakeresés akkor, amikor romokon járt a lelked, és boldogságod 
szertefoszlott álmai felett keseregtél, s a szíved is majd megsza-
kadt? vagy amikor sírba szállt egy koporsóban minden örömöd 
és földi reménységed, büszkeséged és terheid ára; amikor nem 
maradt egyebed, csak szent fájdalom és a drága emlékeknek az 
egyre halványuló képe? Ugye a puszta csodavárás és jelkívánás 
rajtad sem segített? vagy amikor a mélység és szakadék fölött 
vezető úton jártál, s azt panaszoltad, hogy a szívek könyörtelenül 
elfordultak tőled, hogy nincs, aki hozzád hajolna, megértene, 
hogy nincs, aki melegséget lehelne fázó, didergő lelkedbe, még 
azok között sincs, akik pedig nem is olyan régen hűségükről ba-
ráti szívvel biztosítottak? Ugye tudod te is, és tudom én is, hogy 
ott és akkor a kietlen nagy magányosságban a puszta Jézus név 
rajtunk nem segíthetett.

de ne fokozzuk tovább a képeket! így is igaz az, amit szívünk 
hústáblájába írt az élet. mindaz, ami mögöttünk van, mindaz, 
amit hordoztunk – némán, fájdalommal, nehéz úton, annyi vész 
és oly sok kísértés között, nemegyszer roskadozva – ráirányítja 
a tekintetünket a királyi emberre, akit Jézus rideg válasza nem 
riaszt el, hanem ismét szól, és hittel, bizalommal mondja: „Uram, 
jöjj, mielőtt a gyermekem meghal.”

Hogy az apa szánalomra méltó nyomorúsága vagy a fiú vesze-
delmes állapota indítja-e meg Jézust, azt én nem tudom. Nem is 
kutatom. Itt most nem is ez a fontos. Hiszen tudod te is, és isme-
rem én is Szentírásunk bizonyságát arról, hogy Jézusnak érző, 
meleg szíve van. megszánta az éhező sokaságot, határtalan töme-
gekben gyógyította a csonkabonkákat, nem félt a bélpoklosoktól, 
a bűnösök közé ült, és velük együtt evett. Tudott sírni Jeruzsálem 
nyomorult állapota felett, megkönnyezte barátját, Lázárt, és még 
a keresztfa kínzó szenvedései között is gondoskodott anyjáról.

A döntő minden bizonnyal az – és ezt kell sürgősen megtanul-
nunk –, hogy annak a királyi embernek az ajkáról nem bizony-
talanul hangzik el a kérlelő szó, amit bárkinek elmondhatna, 
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hanem úgy tör elő szívéből a kérés, hogy Jézust Úrnak vallja: 
„Uram! Jöjj!” Ezt olyan ember mondja, akinek akár származásá-
nál, akár hivatali méltóságánál fogva ezer meg ezer alárendeltje 
volt. Ugye megérted, hogy ez a kérlelő szó a királyi ember ajkán 
több volt, mint csodavárás és jelkívánás? A szíve mélyéből előtörő 
könyörgés a hit szava volt.

És hogy nyilvánvalóvá legyen a valóság, tudniillik az, hogy mit 
rejteget a szív, következik az ő számára is a próbatétel. A próbaté-
tel, amely neki sem volt könnyű, aminthogy az ebben a világban 
soha senkinek nem könnyű, legyen az mégolyan erős, nagy férfi 
vagy nő, Isten elhívott szolgája vagy egyszerű gyülekezeti tag.

Az apa kívánsága ott az volt, mint ami minden betegéért ag-
gódó hozzátartozóé. Azt kérte Jézustól, amit tőle imádságban 
már te is sokszor kértél: a beteg ágyához jöjjön el. S íme, ezt az 
emberi elgondolást Jézus elutasítja. Elutasítja annyira, hogy 
minden kézzelfogható segítség nélkül, egy puszta kijelentéssel 
küldi haza: „Menj el, a te fiad él.”

Lehet, Testvérem, te úgy érzed, hogy annak a kétségek között 
emésztődő édesapának könnyebb lett volna visszafelé az útja meg 
a terhe, ha a drága kijelentés mellett valami kézzelfogható orvos-
ságot is adott volna Jézus a kezébe. de Isten gondolatai nem a mi 
gondolataink. Tanuld meg, Jézus nem gyógyszerrel bocsátja el 
a királyi embert, hanem azzal a puszta ígérettel: „… a te fiad él.” 
Hogy megelégszik-e ezzel? Hogy elmegy-e ennyivel haza? Ezen 
dőlt el ott minden.

A királyi emberről úgy olvastuk, hogy megállta a próbát. Hitt 
a szónak! Hitt Jézusnak, hitt Jézusban, aki úr és Király. Hitt neki 
jelek és csodák nélkül is. Hitt, és elment haza.

S ezzel mai szent igénk mélységéhez jutottunk el. A kapernaumi 
királyi ember fián nagy csoda esett meg. A halálos beteg meg-
gyógyult, élt. Az atyával azonban még nagyobb csoda történt. 
Evangéliumunk bizonysága szerint hitt Jézusban.

Ez az ember magatehetetlen kétségbeesésében ment el hazulról. 
Az a gondolat űzte-hajtotta Jézushoz, hogy ő tud segíteni nyo-
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morúságán. Amikor elhagyta otthonát, e széles világon semmi 
egyebet nem látott, mint egy kis betegszobát, benne egy betegágyat 
s a betegágyban halállal küszködő gyermekét, talán az egyetlent, 
aki neki mindene volt. A fia számára keresett segítséget, és nem 
remélt nagy ajándékot nyert. új világ tárult ki előtte: Isten világa.

Ez az édesapa azért hagyta ott rövid időre betegét, hogy hal-
dokló gyermekéhez segítő orvost vigyen, és megtalálta az Urat, az 
urak Urát és királyok Királyát, az idő és örökkévalóság Királyát. 
Ez az édesapa elment, hogy kicsi betege számára keressen gyógyu-
lást, s íme, az apa, anya és gyermekek, szolgák és szolgálónők, 
valamennyiük számára megtalálta az üdvösséget.

A tanulság is így lett teljes. más szóval ezt úgy is mondhatom: 
Testvéreim! Tanuljátok meg, Jézusnál nincs „magánügy”! Hát 
rádöbbensz arra a valóságra, hogy ott, Galileában milyen nagy 
dolog történt? Azzal ugyanis, hogy Galileában ez az egyetlen 
család hisz, Galilea földjébe búzaszem vettetett el, amely drá-
ga gyümölcsöket teremhet. Amikor Jézus egy népből egyetlen 
embert megnyer tanítványának, ez a tény az egész népre nézve 
fordulatot jelent. Ha egy néger hisz Jézusban, Afrikára nézve 
történt nagy dolog. Ha egy hindu jut el hitre, annak jelentősége 
van egész Indiára. És ha egy magyar ember jut Krisztusban való 
hitre, az sohasem lehet magánügy csupán, annak jelentősége, 
következménye kell, hogy legyen az egész magyar népre!

Keresztyén Gyülekezet! A tanításból legyen most ennyi elég.
Abból indultunk el, hogy különös alkalom gyülekezetünk életé-

ben a mai vasárnap. Nemcsak az az óra, amikor az elhívott pásztor 
a rábízott nyájjal ismét találkozik, hanem templomunk építésének 
is drága évfordulója. E feledhetetlen alkalom minden üzenete 
tisztán csendült meg evangéliumunk történetében. vallom, hogy 
benne van egész múltunk, sorsunk, benne van jelenünk és jöven-
dőnk, bánatunk és örömünk, fájdalmunk és vigasztalásunk, benne 
van a feladatunk, a küldetésünk – az enyém éppen úgy, mint a tiéd.

Ha jövőt keres a lelked, életre, gyógyulásra vágyik a szíved, 
ha öröm, békesség, üdvösség után szomjúhozol, tanuld meg, 
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Testvérem, hogy rajtad nem csodavárás és csodakeresés segít-
het. Igen, tanuld meg, még nem késő, hogy nincs más lehetőség 
neked sem, nekem sem, de ennek a magyar népnek sem, csak a 
hit, csak az úr Jézusba vetett hit!

Az én tisztem a kelenföldi gyülekezetben éppen az, hogy ezt 
hirdessem, s ezt a hitet munkáljam az evangélium által. Ez a 
hajlék is azért emeltetett, hogy a környező világ zúgó árjában 
legyen a te számodra egy hely, egy csendes menedék, hogy hoz-
zád is eljusson Istennek hitet, új életet, örök üdvösséget munkáló 
igéje. És e templomban a megterített oltár is azért van, hogy ott 
lerakd mindazt, ami életedben bűn, elhordozhatatlan teher, és 
vegyed, egyed ott a megtört testet és kiontott vért, Istennek új 
életet teremtő kegyelmét. Nézd, ott az oltár, a megterített úrasz-
tala s rajta a kenyér és bor színe alatt Istennek új életet teremtő 
kegyelme! ma is hív: téged is, engem is odavár.

Testvérek! Ti hitre, békességre, üdvösségre vágyakozó szívek-
életek, most mind gyertek, hadd áldjon meg Isten a bűnbocsá-
natból fakadó új élettel, már itt, már most és mindörökre! ámen.

Imádság igehirdetés után
úr Jézus! Hozzád kívánkozik a lelkünk. Életünk tengernyi gond-
ja, baja, betegsége utánad kiált. Király vagy, könyörülő úr, aki 
nem akarod, hogy a bűn rabságában vergődő beteg elvesszen. 
Kiáltunk Hozzád, hívd életre bennünk azt a hitet, amely bűnbo-
csánathoz és élethez vezet. Igéddel és a Szentlélekkel munkáld 
bennünk nap mint nap, hogy ígéreteidben rendületlenül bízzunk! 
áldunk házad javaiért, magasztalunk, hogy itt még mindig fel-
kínálod nekünk az új életet. Könyörülő irgalmadba ajánljuk 
magunkat. így kiáltunk Hozzád a mieinkért, minden ránk bízott 
életért, közelben és távolban élő szerettünkért. Könyörgünk 
Hozzád a betegekért, a megfáradt életekért. vigasztald a gyász 
terhe alatt roskadozókat! Építsd közöttünk egyházadat! Növeld 
általunk dicsőségedet! Könyörgünk hazánkért, népünkért. Te 
formáld jelenét, Te munkáld jövendőjét! ámen.



145

Igehirdetések

TÉRJETEK Hozzám!

Budahegyvidék, 1956. október 31., reformáció ünnepe

„Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, aki prédikál 
vala Júdea pusztájában.

És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek 
országa. Mert ez az, akiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: 
Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek 
meg az ő ösvényeit. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből 
vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.

Ekkor kiméne őhozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordán-
nak egész környéke. És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán 
vizében, vallást tevén az ő bűneikről.

Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan 
mennek őhozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges 
kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek 
elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Teremjetek hát meg-
téréshez illő gyümölcsöket. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok 
magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy 
Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.

A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden 
fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. 
Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, 
erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő 
Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szórólapát van 
az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe 
takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” (mt 3,1–12)

A reformáció évfordulója gyűjtött egybe minket most az Isten 
házába. És ebben a kegye letes emlékezésben nem valami 

külső kényszer vagy értelmetlen szokás jut kifejezésre, hanem a 
hálás szíveknek őszinte megnyilatkozása ez. mert mi, az evan-
gélium népe a reformáció napján nem Luther és a reformátorok 
imádására gyülekezünk egybe, hanem arról a kegyelmes Istenről 
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szólunk, aki könyörült az ő népén, fényt, világosságot gyújtott a 
sötétségben, és az emberi bölcselkedés balgatag tanítása helyébe 
ismét odahelyezte üdvözítő örök evangéliumát. Az evangélium 
pedig azért evangélium, azaz örömhír, mert benne az egyetlen 
élet keres, az az igazság, amelyet Isten akar kitörölhetetlenül 
szívünk hústábláiba belevésni.

E mai ünnep megítélésénél tévednek azok, akik a környező 
világ hatása alatt állnak, s úgy tekintik ma különösen is a refor-
mációt, mint a vallásos élet területén várva várt forradalmat. 
olyan forradalmas időben, mint amilyenben ma élünk, nehéz, 
szinte lehetetlen úgy ünnepelni a reformációt, hogy ez a párhu-
zamba állítás ne kísértsen meg embereket. És egészen bizonyos, 
itt is vannak olyanok, akik osztják azt a hamis történeti néze-
tet, amelynek lényege szerint a reformáció nem egyéb, mint az 
egyházi életben véghezvitt forradalom, felszabadulás a törvény 
átka, a papi kényszer és a lelketlen, üres ceremóniák terhe alól.

Ez a hajlék nem a vitatkozás helye. Itt egyedül Isten kijelenté-
sének van helye, és ennek kell a figyelmünket most is lekötnie. 
Az ige fényében is nyilvánvalóvá lesz, hogy merőben tévednek 
azok, akik a reformációban forradalmat, a forradalomban pe-
dig reformációt látnak. A kettő nem ugyanaz, még csak nem 
is unokatestvérei egymásnak. Azért nem, mert a forradalom – 
köztudomás szerint – egy eszmei újat hoz a régi rossz helyébe, 
éspedig mindig erőszakosan. Az egyházban ez lehetetlen. Le-
hetetlen pedig azért, mert ott egyetlen örök fundamentum van: 
Jézus Krisztus. A reformációnál éppen a régi a jó, s a rossz az, 
ami új. A feladat tehát elvetni az újat, a rosszat, s feléleszteni, 
visszaállítani a régit, a jót!

Ez az az elfelejtett igazság, amelyet elkiáltott Isten a reformá-
cióban, s ez az az új élet, amelyet felkínál most is, amikor nekünk 
szólóan formulázza az örök igét: Te, reformáció népe, evangéli-
um gyülekezete, keresd a régi, egyetlen fundamentumot: térj meg 
Jézus Krisztushoz! Nem véletlen, hogy Luther híres kilencvenöt 
tételének mindjárt az első pontja azt hirdeti és azt követeli, hogy 



147

Igehirdetések

a keresztyén ember élete naponkénti megtérés legyen. És ehhez 
tüstént hozzátehetjük, hogy időszerűbb és sürgetőbb intelmet 
ennél nem is intézhetnek ma hozzánk. Hiszen olyan világban 
élünk, amelyben öregek és fiatalok egyaránt várnak valami jót.

Felolvasott igénk szerint azokban a napokban is tele volt a 
világ türelmetlen várakozással, hiszen a szenvedő ember mindig 
türelmetlenül várakozik. Fiatalok és öregek, írástudók és mű-
veletlenek, férfiak és nők egyaránt várakoztak. vártak valami 
szebbet, jobbat, dicsőségesebbet. új eget és új földet vártak. Tele 
is volt az élet forrongással. mindenfelé izgató, lázító hírek jártak.

íme, ezekben a túlfűtött napokban megjelent egy különcködő 
ember: Keresztelő János, akinek testét állati szőrből készült ruha 
takarja, eledele sáska és erdei méz, otthona pedig az erdő mélye 
vagy a puszta sivataga, s elkiáltja a megmaradás és kibontakozás 
igéjét: „Térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa!”

Csodálatos, Testvéreim, hogy ott és akkor, amikor minden 
érték veszni látszott, amikor nincs már többé törvény és szabály, 
amikor a zabolátlan indulatok uralkodnak az embereken, akkor 
a halál örvényének szélén sodródók seregében felfigyelnek arra 
az egyszerű prófétára. Eljönnek a pusztában élőhöz, aki nem 
alkudozik testtel-vérrel, s hívására, intésére elindulnak a hozzá 
zarándokolók a megtérés, az új élet felé, hiszen az imént olvastuk, 
hogy Júdea és a Jordán egész környéke mellett kiment hozzá 
megkeresztelkedni még a szent város népe is.

És így volt ez 1517-ben is, amikor előállott egy egyszerű ágos-
ton-rendi barát, tudós egyetemi tanár, híveit féltő lelkipásztor, 
és a wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezte híres kilenc-
venöt tételét az elfeledett evangéliumról. És bámulatosan rövid 
idő alatt bejárta Európát a kiáltó szó: „Emberek! Ti, név szerint 
keresztyének! Térjetek meg!”

És tanuld is meg, Testvérem, Isten mindenkihez mindenkor 
ugyanazzal a követeléssel fordul. S ez a követelés a Keresztelő 
János-i felhívás, amely később Jézus ajkáról szelíden, hívogatóan 
hangzott: „Térjetek meg…” Ez hangzott ábrahám felé, de ez szólt 
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a gazdag ifjúnak is. Pétert, Andrást, Jakabot, Jánost, a tizenkét 
tanítványt hívta éppen úgy, mint a bűnös asszonyt, zákeust, a 
publikánust, és keres téged csakúgy, mint engem. Az is bizonyos, 
hogy másként szól ez a felhívás a férfiaknak és másként a nőknek, 
másként a gyermekeknek és másként az öregeknek, másként a 
vámszedőknek, katonáknak, kereskedőknek, másként a bete-
geknek, özvegyeknek, éhezőknek és mezíteleneknek, másként a 
Júdásoknak és másként a Pilátusoknak. de az Isten ugyanazt 
követeli az egyesektől és a közösségektől, síróktól és örvendezők-
től, népektől és nemzetektől: „Térjetek meg…” Higgyetek bennem, 
legyetek szentek, mert én, az úr, a ti Istenetek, szent vagyok!

Tudjátok-e, hogy ez a felhívás nemcsak ott, a Jordán mellett, 
Júdea pusztájában volt sorsdöntő! Ez az az örök parancs, amely 
elé odajutunk mi is, és nemcsak mi, hanem mindenki, aki ezen 
a földön él. És hát látjátok-e, hogy hívja ez az ige a mi szenvedő, 
forrongó világunkat? Hogy hív ma minden vezetőt és vezetettet, 
kereskedőt és iparost, gyári munkást, földművest és hivatalnokot; 
hogy hív minden egyházfőt és egyháztagot, beteg és egészséges 
embert; hogy hív ma minden férfit és nőt, amikor mondja, ne-
künk mondja: „Emberek, térjetek meg!”

Az is a valóság, hogy kivétel nélkül valamennyien emésztő-
dünk, sóvárgunk egy új élet után, mert abból, ami eddig volt, már 
elég. S tudod, Testvérem, hogy miért olyan gyakori életünkben a 
megfáradás, a csüggedés, a reménytelenség, a szeretetlenség? mi-
ért olyan kevés a Lélek gyümölcse, a meggyőző, magával ragadó 
keresztyén élet? Csak azért, mert a megtérésünket hibázzuk el!

Lásd, az még nem megtérés, amikor a részeges ember elissza 
mindenét, és akkor lemond a pálinkáról. Az még nem megtérés, 
amikor valaki elpocsékolja minden erejét a kicsapongó életben, 
és utána kiélt, petyhüdt testtel megcsendesedik. Az még nem 
megtérés, amikor csak a haláltól remegő lélek fordítja Isten felé 
a tekintetedet. Jól vigyázz! A megtéréshez töredelmes bűnbánat 
is kell. Gyümölcseikről ismerik meg a fát.

Itt még csak az önerődre sem hivatkozhatsz. Pedig milyen so-
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kan keresik ezen az úton a megtérést. Farizeusok és írástudók ők. 
minden kísérlet a bűn elhagyására, önmagunk szoktatása a jóra, 
a legkülönbözőbb kegyességi gyakorlatok mind-mind hiábavalók, 
mert bűnbocsánat, új élet egyedül Krisztus szent véréből fakad. 
Az utolsó napon ezek az iparkodók hiába állítják majd az ítélet 
ura előtt: „Uram! Hát nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, 
és hát nem a te nevedben cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot?” 
Övék a kárhoztatás: „Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, 
ti gonosztevők!” Ugye ez nem az a jövendő, amelyre vágyakozol?

így vetődik fel előttünk a kérdés: mi hát a megtérés? Egy szó-
val felelek: megfordulás. Katonai nyelven: hátra arc! más szóval: 
elfordulok attól, amit eddig hajszoltam, kerestem, s ami eddig 
vonzott, az mostantól fogva taszítani fog. Nem alkudozok többé, 
nem leszek formálható viasz, hajlítható nádszál, hátat fordítok 
mindannak, ami Istennek híjával van, s odafordulok egészen 
ahhoz az úrhoz, akit eddig semmibe vettem. Nem a hátamat 
mutatom tehát Istennek, hanem arccal fordulok az Isten felé. 
Nem egyedül botorkálok, hanem vele élek, nem a magam hasz-
nát-javát keresem, hanem az ő akaratát, dicsőségét szolgálom. 
Ez a megtérés. S a megtérés nem érzelgősség, nem pillanatnyi 
hangulatváltozás, nem is olyasmi, ami csak a bűnös, gonosz, nyílt 
vagy rejtett cselekedeteket érinti, hanem naponkénti új életben 
járás, békesség Istennel és emberekkel a Jézus Krisztus által. 
Hidd el, ez valóban boldog élet!

Hogy miért nem lett ez az élet eddig a miénk? miért van ma is 
közöttünk oly sok Isten után való vágyakozás? Csak azért, mert sok 
minden van ma az életünkben, ami akkor Júdeában vagy a refor-
máció népében nem volt meg, de éppen az nincs meg közöttünk, 
ami bennük megvolt. Nincs meg bennünk a bűneinktől való elfor-
dulás, a szakítás. Sokszor még csak a vágya sincs meg bennünk.

Tekints egy pillanatra arra a pusztai jelenetre, amelyről evan-
géliumunk szól! micsoda tömeg verődik ott össze! Csoportosan 
jönnek a környékről, seregesen a városból. most cím, rang, szü-
letés, foglalkozás tekintetében nincs különbség köztük. Ezek 
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becsmérlők, csalók, házasságtörők, tolvajok, rágalmazók, vipera-
fajzatok – mind bűnösök, de olyanok, akik szabadulni akarnak a 
bűntől, valóban elfordulni. És én vallom, Testvéreim, hogy ezt a 
határozott szakítást még soha úgy nem követelte Isten mitőlünk, 
keresztyénektől és mitőlünk, magyaroktól, mint éppen ma. most 
szívünkig hatóan kiált utánunk Keresztelő János felhívásán ke-
resztül: „Térjetek meg! Jöjjetek hozzám!”

A reformáció azzal kezdődött, hogy felhangzott Luther által 
újból a kiáltás: térjetek meg! Az új élet számodra akkor kezdődik, 
amikor szívedig hatol az Isten hívó szava: „Térj meg! Jöjj hoz-
zám! Légy az enyém!” Hallod ezt, te, új, igaz életre szomjúhozó 
Testvérem? Helyetted nem válaszolhatok. Én csak egyet tudok, 
azt, hogy Jézus ma még mondja, itt, most neked mondja. Talán 
utoljára mondja. de veled, benned, általad házadat, hazádat, 
népünket, nemzetünket hívja, soha úgy, mint éppen napjaink-
ban, amikor hangosan, riasztón kiáltja: „Emberek! magyarok! 
Térjetek énhozzám!” A szakítás is sürgős, a bűnünk megutálása, 
mert – tudod te is, én is – a fejsze immár a fák gyökerére vettetett. 
vesztegetni való időnk nincs! Legalábbis nekünk ma már nincs!

Engedj hát, Testvérem, a hívásnak, a lelkedre kérlek, hiszen 
napjaink zúgó eseményeiben parancsolóan, kikerülhetetlenül 
az úr szava keres minket. Jer, induljunk el most innen együtt a 
naponkénti megtérés útján egy szívvel, egy lélekkel, egy diadal-
maskodó hittel, hogy benned is, bennem is valóra váljék a nagy 
és örök reformáció, általunk e népben és hazában: Isten legyen 
minden mindenekben! ámen.
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TISzTELd ATyádAT ÉS ANyádAT: ISTEN HELyETTESEI

Budapest-Kelenföld, 1960. március 31., böjti áhítat

„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, 
amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked.” (2móz 20,12)

Elevenünkbe vág ez a felolvasott szent ige. ma a legérzéke-
nyebb pontunkon érint. A negyedik parancsolattal még a 

statisztika tükrében is olyan területre értünk, amely nem elszi-
getelt jelensége életünknek. Igazán nem mondható az, hogy csak 
egy-két család égető kérdése lenne. Hiszen a legtöbb beszélgetés 
e körül forog mostanság. Egyéni és közösségi életünkben ma a 
legnagyobb gondot éppen ez adja.

A döbbenetes méreteket öltött házassági elválások, a gyermek-
anyák esetei, a középiskolás lányokból alakult kéjbandák üzelmei 
mind-mind idetartoznak.

Hivatalos személyek, köztük pedagógusok és szülők roskadoz-
nak alatta. Rendőrségi híradások, bírósági beszámolók, orvosi 
jelentések tanúskodnak arról, hogy korunk legégetőbb kérdése 
előtt állunk. Konferenciázhatunk, értekezletet értekezletre tart-
hatunk, cikkezhetünk, új meg új kísérleteket kezdhetünk, gyer-
mekvárosokat létesíthetünk – még sincs megoldás. Nem szabad, 
hogy a technika, a tudomány, a sport kimagasló eredményei 
eltereljék figyelmünket a nagy problémáról. Tüneti kezeléssel 
semmire sem jutunk. A kérdés gyökeréhez kell lehatolnunk. így 
keres minket a negyedik parancsolat tanítása. A mai élet terhét, 
nemegyszer nyomorúságát sehol sem látni és tapasztalni annyira, 
mint éppen a negyedik parancsolat vonalán.

És hát lehet ez másként ott, ahol felbomlott a családi élet 
rendje, ahol a férj és feleség legfeljebb ágyra járó és levelezéssel 
érintkező sorstárs? Lehet ez másként ott, ahol a gyermek – ha 
már megérkezett – csak nyűg és teher, utcára kicsapott jószág, 
akit azután senki sem nevel?

Hogy ez nem rémkép vagy eltúlzott sötéten látás, annak bi-
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zonyságai lehetünk mi mind, akár szülők, akár nagyszülők, akár 
érző szívű, akár látó szemű emberek vagyunk.

Jó lesz hát megállanunk és elcsendesednünk egy pillanatra Isten 
színe előtt, nyilván neki is van mondanivalója ezzel kapcsolatban. 
Keresztyén voltunk egyébként is arra kötelez, hogy mindenekelőtt 
Rá hallgassunk, és Neki szolgáljunk, hiszen ő az életünk ura.

Igaz, hogy azok, akik felé itt most ez a parancsolat hangzik, 
azok inkább szülők vagy nagyszülők, és elenyészően kevés az 
olyan, aki közöttünk még gyermek. Téved azonban az, aki azt 
hiszi, hogy a negyedik parancsolat csak a gyermekeknek szól. 
messze van a bibliai tanítástól az, aki azt hiszi, hogy ennek a 
parancsolatnak nincs szava, üzenete, mondanivalója a szülők 
számára. Itt most csak azt keressük ebben a parancsolatban, 
ami minket, felnőtteket, szülőket illet.

Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy Isten a negyedik pa-
rancsolatban a szülők iránti tiszteletről tanít. S hogy milyen 
nagy súlyt helyez erre a kérdésre, azt mutatja mindenekelőtt 
a parancsolat helye. Amikor átmegy Isten az önmagáról szóló 
parancsolatokról az emberrel szemben fennálló parancsolatok 
tárgyalására, a sorrendben a legelső: a szülő.

Erre utal a parancsolat tartalma is. Nemcsak azt parancsolja 
meg a gyermeknek, hogy szeresd a te atyádat és anyádat. Az 
embertársaink iránti többi parancsolatban csak a szeretet po-
zitív erényét követeli. Csak egy ember van, aki iránt tiszteletet 
kíván, s ez a szülő. A tisztelet ugyanis más, több, nagyobb, mint 
a szeretet. A tiszteletben benne van a szeretet is meg a hála is, de 
benne van valami abból is, amit Isten önmaga számára kíván. 
más szóval – s ez éppen az, amit világosan kell látnunk –, Isten 
olyan viszonyt kíván fenntartani a szülő és a gyermek között, 
mint amilyent önmaga és az emberek között.

A szülő Isten előtti különös értékét mutatja a parancsolat ígé-
rete is. Egyetlen más parancsolathoz sem fűz ígéretet az Isten, 
csak a negyedik parancsolathoz. Nem mondja azt, hogy szenteld 
meg a vasárnapot, és én megígérem, hogy valahányszor eljössz 
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a templomba, a terhed mindig könnyebb lesz, a könnyed mindig 
felszárad, és a bánatod mindig megenyhül. Nem mondja azt, 
hogy ne ölj, mert ha megbecsülöd magad és mások életét, adok 
neked kegyelemből hosszú életet és csendes kimúlást. És végig-
tekintheted az összes parancsolatot, meglátod, sehol másutt nem 
fűz hozzájuk biztató ígéretet, csak ehhez az egyhez, hogy jól lesz 
dolga, és hosszú élete lesz a földön annak, aki tiszteli szüleit.

Nagyon felületesen hallgatnánk a parancsolatot, ha nem ven-
nénk észre, hogy ebben az ígéretben van fenyegetés is. Nemcsak 
az atya lép elénk benne a maga ígéretével, hanem a bíró is, aki 
ott áll a szülői tekintély és tisztelet védelmében az ítélet kétélű 
pallosával: jaj annak, aki nem tiszteli atyját és anyját!

És a szülő különös értékeléséről szóló bibliai tanításból még el 
kell valamit mondani. Amikor a negyedik parancsolat a szülők 
tiszteletét köti a lelkünkre, akkor ezt a szülők tiszteletreméltósá-
gától függetlenül teszi. Luther a Kis kátéban minden parancsolat 
szemléltetéséhez egy-egy képet használt. Igen tanulságos a negye-
dik parancsolathoz kapcsolt illusztráció. Nem Józsefet mutatja, aki 
Egyiptom teljhatalmú ura, és mégis leborul öreg atyja előtt, és a 
kezét csókolgatja. Nem is a tizenkét éves Jézus képét ábrázolja, aki 
engedelmesen követi szüleit. A pártütő Absolon képét sem szemlél-
teti, pedig világos tanítást kínálna arról, hogyan jár az a gyermek, 
aki nem tiszteli atyját. Ezek helyett a részeg Noét ábrázoltatja, aki 
a szőlőfürt nedvétől megittasodva megmeztelenítette magát, s akit 
gyermekei illő tisztelettel betakargatnak. vagyis Isten a szülő tiszte-
letreméltóságától függetlenül követeli a szülők részére a tiszteletet.

Nagy általánosságban legyen elég most ennyi a negyedik pa-
rancsolatról.

Hogy miképpen érzed magad ezek után az ige tükrében, Test-
vérem, nem tudom. Azt sem tudom, hogy mint szülő, tudatában 
vagy-e annak a kiváltságos helyzetnek és egyedülálló méltóság-
nak, ahogy az Isten tekint reád.

de hát miért is helyezi Isten ilyen magasra a szülőt? miért 
kíván iránta nemcsak szeretetet, hanem tiszteletet is?
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És kérdezzük ezt annál is inkább, mert az ő követelménye telje-
sen független attól, hogy az a szülő milyen származású, kinek az 
apja vagy az anyja, mekkora a műveltsége, tudása, tapasztalata, 
vagyoni helyzete és erkölcsi értéke.

Ó, tanuld meg, Testvérem: mindez azért van, mert a szülő Isten 
helyettese. Ezt a tisztet a szülő nem magától vette vagy szerez-
te, hanem akkor kapta, amikor Isten őt a maga munkatársává 
méltatta, s a gyermek életével néki azt a megbízást adta, hogy 
szülje, ápolja, nevelje, gondozza, kormányozza, teste-lelke javát 
munkálja, s ugyanakkor mindenért felelőssé is tette. Nem is 
csoda, hogy ilyen megbízatás mellett nemcsak szeretetet, hanem 
tiszteletet is követel iránta. Csoda-e, hogy ahol erről a tisztről a 
szülő mit sem tud, ott ez a felelőtlenség mindjárt megmutatkozik, 
visszavág a gyermekben?

Hadd kérdezzem hát meg a negyedik parancsolat tükrében 
ezen a bűnbánatra indító böjti esten tőled, szülő testvérem: tu-
dod-e, hogy Isten helyettese vagy? Tudod-e, hogy ez a te Istentől 
kapott szolgálatod, kincsed, méltóságod?

Ezt azért kérdem, mert ahol Istennek ez az akarata nem elfe-
lejtett tanítás, ez a méltóság nem megvetett hivatás, ott kincs a 
gyermek, ott szolgálat az élet, ott nem is múló javakon csüng a 
tekintet, hanem örökkévaló értékeket munkál.

Bizonyos, hogy ahol tudatosan Isten helyettese a szülő, ott 
nem a divat majmolása tölti ki az életet, ott nem flancra és koz-
metikára kell a pénz, ott nem kutyára és macskára pazarolják 
hitvestársak a szívek szeretetét. ott szerényebb körülmények 
között is boldogok az emberek. ott nem a televíziós készülék vagy 
az autóvásárlás nógatja a munkát, ott nem a kultúrigény vagy 
a szociális igazság fűti a lelkeket, hanem a gyermek, méghozzá 
nem is az egy. mert hiszen az az életem értelme, célja, szolgálata, 
az az én kiváltságom, hogy Isten helyettese vagyok, munkatársa, 
akinek éppen ezért nemcsak szeretet, hanem tisztelet is jár.

Hogy mit lát mindebből nálad a te gyermeked? Törődsz-e 
vele úgy, hogy abban a gondoskodó szeretetben a mennyei Atya 
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kegyelmét tapasztalja meg nap mint nap? Hogy mit árul el a 
te otthonod, a gyermekedhez való viszonyod, nem tudom. Egy 
bizonyos: ahol az anya és leánya csak barátnők, ahol a szülő és 
gyermek csak jó pajtások, ott nincs, nem lehet meg az a szeretet 
és tisztelet, amely egyedül az Isten helyettesét illeti. Aki ezt a 
tisztét csonkítja, aki ezt a szolgálatát bármilyen mértékben másra 
áthárítja, az ne csodálkozzék azon, hogy gyermeke részéről sem 
tiszteletet, sem szeretetet nem tapasztal.

Hogy a negyedik parancsolat tükrében miközülünk kit-kit 
mennyi vétkes mulasztás terhel? Ugyan bizony, ki tudná azt 
megmondani? Egy bizonyos, életünk folyamán még soha nem 
keresett Isten olyan sürgetően és olyan kikerülhetetlenül a ne-
gyedik parancsolat tanításával, mint éppen mostanság. 

Ó, tanuljuk meg: a gyermek részéről az atya és anya iránt 
tisztelet és szeretet csak annak a szülőnek jár, aki úgy él, mun-
kálkodik, gondoskodik és kormányoz, mint Isten helyettese.

Bizonyos is, ha így nézzük őket, ha így hordozzuk a kicsinyeket 
és a nagyokat, ha ez a felelősség irányítja a tanulást, válogatja 
meg a szórakozást, ha ez a látás figyeli az útjaikat és veszi fel 
minden ügyes-bajos dolgukat, akkor nem lesz közöttünk egy 
elhagyott, kallódó lélek, elveszett érték sem. Ne is zúgolódj, ne 
is panaszkodj, ne is roskadozz, ne is kétségeskedj gyermekeid 
miatt, hanem élj, szolgálj mellettük és értük mint Isten helyettese!

Ezt megtanulni a szülőknek, ezt megtaníttatni a gyermekek-
kel: égető feladatunk, Istentől vett kötelességünk.

A böjti idő most arra int, hogy álljunk Isten elé, hadd ismer-
jük fel azt, amit elrontottunk, s kérjük segítségét ahhoz, hogy 
ezentúl tetszése szerint szolgálhassunk. Tegyük pedig ezt tüs-
tént mind, akik itt együtt vagyunk, hiszen az elevenünkbe vág 
a felolvasott szent ige, akár még kicsinyek, akár már nagyok a 
ránk bízottak, akár élőkért, akár eljövendőkért hordozzuk is a 
felelősséget. ámen.
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EGy mINdENKIÉRT!
Budapest-Kelenföld, 1960. április 15., nagypéntek

„Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogy 
ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért 
halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne magoknak éljenek, 
hanem annak, aki érettök meghalt és feltámasztatott.” (2Kor 5,14–15)

Nem véletlen, hogy keresztyén ünnepeink sorában éppen 
nagypéntek a legnagyobb ünnepünk. Nem véletlen, hogy 

az emlékezésnek ezen a napján – kis imaházakban csakúgy, 
mint nagy templomokban – szokatlan tömegekben jelentkezik 
az ünneplő gyülekezet.

mindaz, ami az oltár előtt felolvasott evangéliumi történet 
egyszerű szavaiban elénk tárult, valóban arról tanúskodik, hogy 
meg kell állni a munka lázában, oda kell hallgatni a különös ta-
nításra, mert ennek az ünnepnek az üzenete nem veszhet bele a 
hétköznapok sorába. Ajándéka olyan kincs, amit semmivel sem 
pótolhat ez a világ.

Nem túlzás, nem elfogultság, ha azt állítjuk, emberi sorsunk-
ban, életünkben, e világ jövendőjében Krisztus Urunk halála 
határkövet jelent. A golgotai kereszthalál a mulandó világban új 
fordulat, új lehetőség egyéneknek és népeknek is.

Ez tükröződik ebben a felolvasott levélbeli igében is. Egészen 
csodálatos hang szólalt meg benne. Első hallomásra is kitűnik, 
hogy nem közönséges beszéd ez Pál apostol ajkán. Érezni min-
den szaván, hogy „Krisztus szerelme szorongatja”. Szívügye az, 
amiről itt most ír. Elhagyja a kemény, feddő hangot, amellyel 
olyan sokszor korholt és fenyegetőzött. most nem is tanítani 
akar, nem is boncolgatni nehéz dogmatikai igazságokat. Nem is 
a lélek mélységébe száll alá, hogy rejtelmes problémákat oldjon 
meg, hanem egyszerűen bizonyságot tesz. de miről?

Arról, hogy egy meghalt mindenkiért, vagyis Krisztus meghalt 
az emberekért. Nagypéntek minden eseménye ezt tanúsítja.
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Ez a vallomás csak így magában érthetetlen. még keresztyé-
nek előtt is magyarázatra szorul. Pedig keresztyén hitünknek és 
életünknek a szíve-lelke ez az igazság.

Hogy miért volt elkerülhetetlen ez az áldozat? Hogy miért 
kellett egynek meghalnia mindenkiért? Ennek oka, magyarázata 
a bűn. És ez sem a maga semleges, közömbös, érdektelen mi-
voltában, hanem egzisztenciálisan, minden súlyos következmé-
nyével és jelenségével. Azzal tehát, hogy minden harag, gyűlölet, 
szeretetlenség, irigység, önzés, képmutatás és házasságtörés, 
betegség és halál a bűn következménye.

Azok a korinthusi keresztyének, akik egy nagy kikötővárosban 
voltak a Krisztus gyülekezete, ők sem voltak mentesek bűntől, 
tisztátalanságtól. Nagyon jól tudták, hogy a bűn következtében 
Isten és az ember között nincs többé harmónia. Tehát azok, akik-
nek boldog egységben kellene élniök, azok a bűn következtében 
meghasonlottak egymással. A teremtő Isten és a teremtmény 
ember szembekerült egymással.

Lehet, hogy erről a kínos valóságról a gyorsan tűnő napok 
árjában megfeledkezünk. Az is lehetséges, hogy a gondok és pró-
batételek elhomályosítják tekintetünket, mégis a valóság éppen 
az, hogy azért van rajtunk annyi baj, nyomorúság, nyugtalanság, 
félelem, rettegés, kishitűség, szeretetlenség és reménytelenség, 
mert van bűn. És a bűn mindenekre elhatott, hatalmába kerített 
szívet-lelket, értelmet, akaratot, s ráüti pecsétjét homlokunkra s 
mindarra, ami kikerül az ember keze közül.

Hát van-e közöttünk csak egy is, aki ezt eddig nem tapasztalta?
És ugye az is tapasztalati igazság, hogy a bűnnel szemben 

egészen tehetetlen az ember? Ki ne tett volna már eddig is szent 
fogadalmat, hogy ellene mond a gonosznak, hogy szembeszáll 
mindazzal, ami bűn, szégyen és gyalázat? Hány gyermek fo-
gadott már engedelmességet, hány hitves hűséget, hány tolvaj 
becsületességet, hány parázna tisztaságot? És az eredmény? 
Kudarc és bukás. Szomorú tapasztalása annak, hogy a bűnnel 
szemben mit sem ér a jó szándék, a pénz, a hatalom, a törvény, 
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a szigor, a fenyegetés vagy a pedagógia, oda bocsánat kell. más 
szóval: ami az ember számára lehetetlen, az egyedül az Istennek 
lehetséges. Lásd, így került Krisztus a keresztre, halt meg az 
egy mindenkiért, s halt meg azért, hogy legyen bocsánat. mert 
a bűn és halál világában csak ott van új élet, ahol van, ahol él, 
hat, munkálkodik a bűnbocsánat.

Tudod, Testvérem, hogy miért olyan nagy úr ma közöttünk a 
harag? miért van annyi emésztő gyűlölködés? Tudod-e azt, hogy 
miért van miközöttünk annyi választófal férj és feleség, szülő és 
gyermek, testvér és testvér, rokon és barát, nép és nemzet között? 
Azért, mert csak hordjuk magunkon a keresztyén nevet, és nem 
szegődünk annak nyomába, aki pedig azért halt meg, hogy akik 
élnek, azok többé ne maguknak – ne a bűnnek – éljenek, hanem 
annak, aki meghalt és feltámadott értük!

És ebből folyik a tennivalónk. Nagypéntek minden emléke, 
eseménye arról beszél, hogy így nem mehet tovább. Nem pedig 
azért, mert Krisztus halála arról beszél, hogy Isten nem tudott 
beletörődni abba, hogy az ember ne legyen az ő gyermeke, s ez 
a világ ne legyen az ő világa. Ugyan melyik szülő is tud beletö-
rődni annak látásába és gyötrelmes valóságába, hogy gyermeke 
a pusztulás és halál útján járjon, s ne legyen többé az övé? Isten 
is annyira szívén hordta a bűnben elbukott ember sorsát és jö-
vendőjét, hogy a bűn mélysége felett megácsolta a kereszt hídját, 
legyőzte az elválasztó szakadékot, ő közeledett felénk, az egyet, 
az ártatlant, az igazat odaadta mindenkiért.

Tudom és vallom is, hogy Istennek ez a döntése és cseleke-
dete mindig emberi értelmet meghaladó titok. így volt ez ott, 
Korinthusban, és így van ez ma is.

Hogy mit szól hozzá a mai ember? Azt ti, Testvérek, nálam is 
jobban tudhatjátok. Egy bizonyos: a vízbe fúló nem szokott filozo-
fálni, aki a bűn hálójában vergődik, az nem fitymálhatja le a bűnt.

Lehet, hogy nehéz hinni azt az isteni döntést, hogy egy meghalt 
mindenkiért. Lehet megbotránkozni azon, hogy a bűntelen szenved. 
Az élet számára azonban ott, ahol bűn van, és uralkodik a halál, 
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csak egy lehetőség van, s ez a bocsánat. A bocsánat pedig – akkor is, 
ha te kapod, és akkor is, ha te adod – mindig értelmet felülhaladó 
valóság. meg nem vásárolható, ki nem kényszeríthető, sohasem 
logikus, mindig értelem felett való, mindig a szeretet bizonysága.

Ez a vallomás nem is emberi szó az apostol ajkán. Nem is mert 
volna ilyet állítani, ha nem a Krisztus követségében jár, ha nem 
annak az úrnak a szolgája, akiről bizonyság az ő élete, hiszen 
Saulból Pállá lett, az anyaszentegyház üldözőjéből a Krisztus 
apostolává. Az apostol személye a záloga, a pecsétje annak a 
korinthusiak előtt, hogy ha valakit a Krisztus szerelme szoron-
gat, akkor az új teremtés, a régiek elmúltak, és újjá lett minden.

Érzed-e hát, Testvérem, ennek az apostoli igének az időszerű 
üzenetét? megértetted-e, hogy Krisztus keresztje valóban ha-
tárkövet jelent?

Nem mehetünk el mellette közömbösen! Nem hiába hangzik 
feléd az a bizonyságtétel, hogy egy meghalt mindenkiért. Nem 
hiába nyílnak meg a templomok kapui. Nem hiába vár téged az 
úr megterített asztala.

Nagypéntek óta nem lehet bosszút állni, hanem meg kell bo-
csátani. Nagypéntek óta nem lehet gyűlölködni, hanem szeretni 
kell. Nagypéntek óta nem tartozik rád, hogy mit szól ehhez a 
másik, hogy lehet-e, szabad-e, érdemes-e, kifizetődő-e így élni 
ebben a világban.

Nagypéntek óta az a te dolgod otthon is, a munkahelyen is, a 
gyülekezetben is és a mi magyar népünk közösségében is, hogy 
bizonyság légy arról: nem magadnak élsz, hanem annak az egy-
nek, aki mindenkiért meghalt és feltámadott.

Nagypéntek óta az a te tiszted ebben a világban, a fáradt, a meg-
gyötört, az elalélt, a bűn és halál rabságában szenvedő emberek 
között, hogy bizonyság légy arról, milyen más is a szív, ha benne 
Jézus hite, reménye, szeretete él, milyen más a vágy, a cél, a szolgá-
lat ott, ahol az indulatot a Krisztus szerelme formálja és táplálja.

valóban határkő, ha így nézzük. Azzá is kell lennie. Nagy-
péntek óta az az elengedhetet len szolgálatod ebben a világban, 
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hogy hirdesd, tanúsítsd: van öröm, van élet, van reménység, van 
boldogság egyénnek, népnek, az egész világnak. van – Istennél, 
de csak a Jézus Krisztus által, aki meghalt mindenkiért!

ünneplő Gyülekezet! Ha így nézzük ezt a mai ünnepet, ugye 
nem véletlen, hogy keresztyén ünnepeink sorában nagypéntek 
a legnagyobb ünnepünk? valóban határkő!

Azzá is kell lennie! új, igaz élet forrása ma is, most is, neked 
is és énnekem is, népünknek is, hazánknak is. Akard, hogy így 
legyen! Akard, hogy Krisztus halála rajtunk kárba ne vesszen, 
ítéletté ne legyen! ámen.

NEm HAGyLAK TITEKET áRváKUL
Budapest, 1960. december 10., özv. Remete Lászlóné ravatala mellett

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek 
énbennem. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.” (Jn 14,1.18)

Jézus vigasztalta így övéit a búcsúzás óráján. Ezekkel a szavak-
kal akkor kereste szeretett tanítványait, amikor nyilvánvalóvá 

lett előttük az a rideg valóság, hogy eltávozik körükből a mester, 
akiről pedig azt hitték, hogy örökre velük marad. Akkor vigasz-
talta így őket, amikor váratlanul, nagy hirtelen elsötétedett előt-
tük minden, reménységük szertefoszlott, terveik összeomlottak, 
s úgy érezték, hogy lábuk alatt megrendült a föld. Az az együttlét 
ott, a búcsúzáskor mindannyiuk számára a döbbenet órája volt.

Ilyen döbbenet üli meg a mi szívünket is e koporsó mellett. 
Nemcsak a tiéteket, kedves szerettei, hanem a miénket is, aki-
ket a szeretet gyűjtött ide e ravatal köré. Igen, eltölt a döbbenet, 
hiszen ez a koporsó – emberileg szólok – váratlanul érkezett. 
Hirtelen tört ránk benne a halál. mindössze néhány röpke nap 
telt el azóta, hogy még itt láttuk magunk között szelíd, csendes 
alakját, amint járt-kelt, dolgozott, értetek szolgált. A halál nem 
is fáradt ember kezéből vette ki a vándorbotot, hiszen földi útja 
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ötvenkét esztendőre terjedt. Azt ragadta ki közületek a halál, aki 
apátlan árvaságotokban olyan drága kincsetek volt.

Hogy e koporsó mellett nyugtalanság üli meg a lelkeket, hogy 
a szívünk mélyén annyi kérdés űzi, hajtja, kergeti egymást – ez 
igaz. Senki közülünk ezt nem tagadhatja. de ne üres, emberi 
szóval áltassuk magunkat, amikor csontunkig és velőnkig hatóan 
érezzük, szenvedjük a rajtunk zsarnokoskodó halál hatalmát! Ez 
a döbbenet hozzátartozik földi vándorpályánkhoz. Nem csak 
tinéktek jut osztályos részül, gyermekek, testvérek és édesapa. 
Ez mindannyiunk terhe. Ez nem lehet másként ott, ahol a halál 
és a bűn mindenre és mindenkire ráütötte a maga pecsétjét. A 
koporsó mellett és a sír körül, a lelkünk mélyén különösen is 
nyugtalanság ül. A halállal szemben mit sem tud tanácsolni 
nekünk az emberi bölcsesség. Ugye milyen erőtlenné válik a 
tudományunk, a technikánk, és egészen hatalmát veszti a pénz? 
Ki ne tudná közülünk, hogy nem hoz számunkra enyhületet sem 
idő, sem az események változó árja? Aki csak a földet nézi, aki e 
koporsóban is csak az elomlott porsátort szemléli, az szeretteit 
szédítően mély sírba temeti.

minket e ravatal mellett nemcsak az együttérző szív szerete-
te vagy a messze múltba visszanyúló drága emlékek sokasága 
fűz egybe, hanem eltölt Jézus Krisztus által az a boldog hit is, 
amely itt is és most is mindannyiunkat az Isten közelségébe 
von. Keresztyének állják körül ezt a ravatalt. Ne feledjük hát, a 
hit mindig kiragad engem kicsinyes, sajátos gondolataim vilá-
gából. Összekapcsolja számomra a földet és az eget, a látható és 
a láthatatlan világot. Beállít az örökkévalóság világába, amely 
túlterjed látó szemünk horizontján, értelmünk szűk korlátain. 
A hit mindig Isten közelségébe állít. Nála pedig átértékelődik 
minden. más értelmet nyer a föld és az ég, a bölcső és a koporsó, 
a könny és a mosoly, az idő és a tér. Nála nincs is kegyetlen sors, 
balszerencse, sötét, vak végzet. ő tud összetörni, sírba vinni, az 
ő gondolata nem a mi gondolatunk, az ő útja nem a mi utunk, 
de ő visszahoz, mert ő mindent a maga számára teremtett.
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Nyugtalankodó szívünk számára ez a hit itt is és most is a 
békesség forrása. Nekünk is mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek, higgyetek…”

És ha most titeket nézlek, elárvult gyermekei, nektek szólóan, 
titeket keresően hangzik a biztatás, az ígéret: „Nem hagylak titeket 
árván…” Nem emberi szó ez, nem megindult lelkeknek, bará-
toknak, testvéreknek vagy gyülekezetnek a szava felétek, hanem 
annak a mennyei Atyának a kijelentése, aki Jézus Krisztusban 
tiérettetek is mindent magára vett. Hitünk igazsága ez, amely 
mindig bizodalmat és mindig reménységet is jelent.

Tudom, szívetek számára most roskasztóan nehéz az a kérdés, 
hogy miért így és miért most engedte megtörténni közöttünk 
az Isten.

Hogy mit bír el hitetek abból az elárvulásból, ami most egé-
szen osztályos részül jutott, nem tudom. Ha a múltba néztek, és 
felméritek az elmúlt esztendőket, és magatokban előszámláljátok 
mindazt, ami drága, elpihent szíveken keresztül osztályos részül 
jutott, az mind-mind az Istenre utal, hozzá von, kegyelméről 
beszél. A szülők élete, édesapátok tiszte, áldozatul esett fénye, 
édesanyátok szolgálata, örömök és megpróbáltatások mind-mind 
arról tanúskodnak, hogy más, egészen más a szív, a lélek, más 
az akarás, a szolgálat, ha abban a szívben Jézus hite, reménye, 
szeretete él, hat és munkálkodik.

Ezt a látást, sőt ezt a boldog tapasztalást vihetitek magatokkal. 
Ez mindig fölfelé vonz, Istenhez emel, az ő közelségébe állít, 
akinek a kegyelme elég volt eddig is, és elég lesz ezután is.

A búcsúzás óráján nem is magunkban állunk e ravatal körül. 
Nem is azt panaszoljuk, hogy megszegényített, nem pusztán 
titkot nézünk.

Hitünk őhozzá von! Istenünk, szerető Atyánk közelségébe 
emel. oltárt készített itt számunkra, ahol el kell mondanunk 
hálaadásunk szavát, meg kell tanulnunk újból hinni, szeretni, 
remélni és ráhagyatkozni kegyelmére, életutatokon új ígéretére: 
„Nem hagylak titeket árván…” ámen.
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mAGdoLNAI SzoLGáLAT
Budapest-Kelenföld, 1961. április 2., húsvét 1. ünnepén

„A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes vala, 
odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő 
a sírról. Futa azért, és méne Simon Péterhez és ama másik tanít-
ványhoz, akit Jézus szeret vala, és monda nékik: Elvitték az Urat a 
sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. Kiméne azért Péter és a másik 
tanítvány, és menének a sírhoz. Együtt futnak vala pedig mindket-
ten: de ama másik tanítvány hamar megelőzé Pétert, és előbb juta 
a sírhoz. És lehajolván, látá, hogy ott vannak a lepedők; mindaz-
által nem megy vala be. Megjöve azután Simon Péter is nyomban 
utána, és beméne a sírba: és látá, hogy a lepedők ott vannak. És 
a keszkenő, amely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, 
hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán beméne a 
másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát, és hisz vala. 
Mert nem tudják vala még az írást, hogy fel kell támadnia a halál-
ból. Visszamenének azért a tanítványok az övéikhez.” (Jn 20,1–10)

mi, keresztyének nagy diadal emlékére gyülekeztünk egybe 
e kedves ünnepen. A felolvasott történettel most Isten ki-

szólít bennünket emberi elgondolásaink, kicsinyes véleményeink 
kuckóiból, ideszólít tudományos gondolataink és megfigyeléseink 
szűkös korlátaiból, kihív a hit végtelen távlatú szabad ege alá. Az 
emlékezésnek e drága óráján azt mondja valamennyiünknek az 
úr: „Emberek! most hagyjatok el mindent, amit ti tudtok! most 
felejtsetek el mindent, amivel ti olyan nagyra vagytok! most 
nézzétek, csodáljátok az én művemet! Azt szemléljétek most, 
amit én tudok! Tanuljátok meg, hogy amíg ti élitek a magatok 
szürke kis életét, végzitek a napi robotot, civódtok kicsiségeken, 
zsörtölődtök egymással, irigykedtek a másikra, és siránkoztok 
az élet gondjain-bajain, addig közben történt valami. valami, 
amire felujjonghat a szív, örömmel hozsannázhat a lélek. Húsvét 
lett! Krisztus feltámadott! Ez pedig nem az ember műve, hanem 



164

IGEHIRdETÉSEK, íRáSoK, doKUmENTUmoK

egészen az enyém, éppen úgy, mint a teremtés. Az enyém, akinek 
gondolatai nem a ti gondolataitok, akinek az ítéletei kifürkész-
hetetlenek, az útjai kinyomozhatatlanok, a hatalma pedig elkép-
zelhetetlen. Húsvét ünnepe egészen az enyém. Azoknak, akiket 
szeretek, azt készítem el, amit szem nem látott, fül nem hallott, 
s ami az ember elméjében meg sem fordult!”

mi itt ma ennek a nagy diadalnak a szemlélésére jöttünk össze. 
Ha erre tekintünk, akkor el kell, hogy töltsön itt most minden 
szívet a nagy öröm, a húsvéti hír: üres a sír! Krisztus feltámadott! 
Krisztus él!

Ezen mit sem változtat az a tény, hogy a húsvéti örömhír alapja 
egy – az emberi értelem kategóriáit meghaladó – kijelentés. Krisz-
tus feltámadása nem észigazság, hanem hitigazság! Azaz még az 
üres sír mellett sem tudom úgy bebizonyítani, mint a számtani 
vagy mértani tételeket. Igazsága felől nem lehet a kételkedőt 
úgy meggyőzni, hogy az akarva, nem akarva kénytelen legyen 
elfogadni. Ó, tanuld meg, testvérem, húsvét örömét, kijelentését 
az eszünk révén soha, csak a hitünk által tehetjük magunkévá!

Krisztus feltámadásának elfogadásához mindig is hit kell. 
Nem csak azon az első reggelen volt ez így. de így van ez azóta 
is, mind a mai napig. Tőled is, tőlem is, személy szerint minden-
kitől hitet kíván. Hitre van szükség ahhoz, hogy a húsvét valóban 
húsvét legyen, s öröm, békesség töltse el a szívünket. Hogy ez 
nem lehetetlen, annak záloga a mai evangélium. üzenete, taní-
tása nagyon könnyen összegezhető. mindössze annyi: üres a sír, 
Krisztus feltámadott! Krisztus él!

Ez lett ugyanis nyilvánvalóvá mária magdaléna élménye révén 
húsvét hajnalán, jó reggel, amikor még sötét volt. Hogy mi vitte, 
mi hajtotta ezt az asszonyt e szokatlan időben a sírhoz? Arról 
semmit sem szól a Szentírás.

általában nem sokat tudunk róla. Az feljegyeztetett vele kap-
csolatban, hogy Jézus hét ördögöt űzött ki belőle, vagyis valami 
nagy testi-lelki megkötö zöttségből szabadította ki. S azt is tud-
juk, hogy némely asszonyokkal együtt vagyonából ő is szolgált 
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az úrnak, sőt azon kevesek közé tartozott, akik mindvégig ott 
álltak a Golgotán a keresztfa alatt is, mit sem félve a felbőszült 
tömeg indulatától. E feljegyzésekből annyi nyilvánvaló, hogy a 
szeretetnek elszakíthatatlan szálai fűzték őt az úrhoz. Bizonnyal 
ez a kapcsolat hajtotta a sírhoz, hogy még ott is szolgáljon holta 
után a drága mesterének. És így, szolgálat közben jutott osztályos 
részül először neki az üres sír látása.

Arról, hogy az üres sziklasír szájánál a döbbenetnek és a cso-
dálatnak milyen pillanatait élte át, nem szól bővebben az evan-
gélista. Csak annyit jegyez fel feledhetetlen emlékeiből, hogy 
szokatlan reggeli órában, futástól kipirult arccal jelenik meg 
mária, és lihegő beszédben elmondja neki és Péternek a kétség-
beejtő hírt: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették 
őt.” Aki pedig ismeri a két tanítványnak Jézushoz való viszonyát, 
az nem ütközik meg azon a futáson sem, amellyel ők igyekeztek 
arimátiai József sírboltjához megbizonyosodni, hátha csak va-
lami asszonyi fecsegésről van szó. A látvány azonban ugyanaz, 
ami mária magdalénát fogadta: a hatalmas követ elhengerítve 
találják, a fekvőhelyet tetem nélkül, s csak a keszkenő meg az 
összegöngyölt lepedő tanúskodik arról, hogy a drága mester 
megtört teste itt volt. Szomorúan „visszamenének azért a tanít-
ványok az övéikhez (…) mert nem tudják vala még az írást, hogy 
fel kell támadnia a halálból”.

így adja vissza János evangélista késő vénségében a szem- és 
fültanú élményét az üres sírról. S teszi ezt azzal a határozott 
céllal, hogy mi is, akik olvassuk bizonyságtételét, higgyünk a 
feltámadott Jézusban. Hogy az úrnak fel kellett támadnia, an-
nak Isten ígérete az alapja. Ama első húsvét óta pedig ott van a 
kétségbevonhatatlan tény is: az üres sír, amelynek látása kénysze-
rítette oda az apostolt is a hihetetlennek látszó hír elfogadására.

És az üres sír ténye kényszerítette a főpapokat és a farizeuso-
kat is arra, hogy pénzen próbálják megvásárolni a sír őrzésére 
kirendelt pogány katonaságot annak igazolására, hogy a tanít-
ványok lopták el éjjel a mester testét. Ugyan bizony mi más ez az 
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örökké visszatérő furfang, ha nem világos jele annak a hatalmas, 
sorsdöntő üzenetnek, amelyről nekünk húsvét, az üres sír beszél: 
„Krisztus feltámadott! Él! Nekünk élő Urunk és élő megváltónk 
van, aki által elnyeletett a halál örökre.” Emberek! Keresztyének! 
Ezt jól tanuljátok meg! És hát örüljetek és örvendezzetek! Ez a 
keresztyén életöröm örök forrása: az élő úr és semmi más.

És ha gondolunk most arra is, hogy éppen ez volt az az üzenet, 
amely kimozdította sarkaiból az antik világot, ez volt az a hódító 
igazság, amely futótűzként terjedt el kelet és nyugat népei között, 
s romba döntött minden emberi bölcsességet; ha nem feledjük 
el azt sem, hogy a keresztyénségnek éppen ez az a nagy tétele, 
alfája és ómegája, amellyel történelme folyamán mindent, tehát 
szenvedést, üldöztetést, mártíromságot is vállalt – s ez a tétel csak 
az, hogy az úr bizonnyal feltámadott –, akkor lesz érthető, hogy 
nem szemfényvesztő, csalóka játék vár itten mireánk, hanem 
mint keresztyének nagy diadal emlékére sereglettünk ma egybe.

de ez még nem minden. Az üres sír történetének még más 
üzenete is van. mint mária magdalénának és a tanítványoknak, 
úgy nekünk is ma az a tisztünk, hogy beálljunk valamennyien az 
üres sírról, a feltámadott és élő Jézus Krisztusról szóló örömhír 
továbbadói közé. más szóval: nemcsak az én tisztem, hanem a ti-
étek is az az elkötelezés, hogy hirdessétek: nekünk élő Urunk van!

Ha van kérő szó, amely titeket e helyről keres, az csak az lehet: 
Testvéreim, ti boldog hír birtokosai: hirdessétek az üres sír üze-
netét! Ó, ha tudnátok, milyen sok szív várja ezt a jó hírt! Igen, hir-
dessétek, hiszen jönnek felétek. Találkoztok nap mint nap fáradt, 
csüggedt, szomorú, elalélt lelkekkel, olyan emberekkel, akiken 
végigvert az élet kíméletlen ostora. Találkoztok emberekkel, akik 
az élet forgatagában útszélre kerültek, akikre soha többé nem 
fog figyelni senki. A mindennapos úton találtok nyomorultakra, 
csonkabonkákra, elhagyottakra, özvegyekre, árvákra, kétségek 
között vívódókra. visz utatok kórházakba, gyászolók közé. Itt is, 
ott is látjátok megjelenni az arcokon a halálfélelem sápadtságát. 
vagy jártok műhelyekben, ahol nagy erőfeszítéssel dolgoznak az 
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emberek. Jártok piacon, utcán, barátok között, ellenség táborá-
ban, és mindenütt emberekkel találkoztok, köztük sírókkal és 
szomorkodókkal, magabízókkal és fennhéjázókkal: hirdessétek 
nekik az üres sír tényét, azt, hogy feltámadott, és él a Krisztus! 
Igen, hirdessétek és el ne hallgassátok, mert élet, öröm csak ott 
van, ahol hisznek Benne az emberek!

Tudom, testvérem, hogy ez a mária magdaléna-i szolgálat ma 
nem divatos. Nincs ázsiója sem, hiszen aprópénzre sem váltha-
tó, jól jövedelmező állásra ma nem alkalmas. Semmi előnnyel, 
kitüntetéssel nem jár, sőt még csak nem is protezsál! de mert 
ma megint odakerült a világ, hogy élet és halál határmezsgyéjén 
jár, legyünk azok, akik az életet munkálják. Lássátok meg, hogy 
ennek a mi világunknak az a baja, hogy lázas sietségében, túl-
hajtott tempójában megfáradt, földhöz tapadt. Az a veszedelme, 
hogy csak azt nézi, látja, értékeli, ami a szeme előtt van, a fülnek 
kedves, ami a gyomornak és az érzékeknek öröme, ami kézzel 
fogható, anyagba szorítható. Ó, tudjatok, akarjatok elöl járni, 
példát mutatni, embereket vinni azon az úton, amelyen a lelkek 
újból megtanulnak hinni és szeretni!

más szóval: Testvérem, nem tudnál-e úgy élni ebben a mai 
világban, hogy minden téged látó emberre – legyen az csüggedt, 
fáradt, elesett – ráragyogjon a húsvét diadalmas fénye? Krisztus 
feltámadott! Krisztus él!

mondd, nem akarnád-e bizonyítani, hogy van igaz élet, van 
tisztaság, van szeretet, van hűség, van becsület, van igazság, van 
örök élet?! Bizonyítani: igen, van, mert feltámadt és él a Krisztus, 
tehát érdemes élni, érdemes keresztyénnek lenni!

mindezt azért kérdezem, mert hiszen az a valóság, hogy te 
magad is azért jöttél ide ezen az ünnepi órán, hogy visszakap-
jad az Urat, az élőt, hogy megerősödj hitben, amelyet próbál és 
emészt a bűnnel szemben folyó naponkénti harc.

mindezt azért kérdezem, mert csak az, akinek élő Ura, Krisz-
tusa van, lesz olyan ember, aki tudja és bizonyítja, hogy egy 
másik törvény is van a világon, és nem csak az, amelynek a testi 
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világ hódol. Egy másik király országában is élünk, mint e világ 
fejedelmének országa, egy másik élet lehetőségei is várnak ránk, 
mint amely körül folyik a harc, s amely emberi számítás szerint 
a koporsóval ér véget.

Hidd el, Testvérem, életünk akkor kap értelmet, mélységet, 
fundamentumot, akkor lesz a munka áldott, a megpróbáltatás 
is könnyű, ha tudom, hogy Uram van, aki él és én is vele! Ebben 
a hitben megerősödni s e hit fényét mások számára is meggyúj-
tani – ez a mai ünnep drága ajándéka.

Ne feledd hát, az írás azt mondja, az üres sír azt prédikálja, 
a tanítványok boldog vallomása azt tanúsítja: Krisztus feltá-
madott! Krisztus él! Nekünk élő Krisztusunk van! Ezt a hírt 
szívünkbe zárhatjuk. Ezt az üzenetet elvihetjük.

Ezzel a bizonyságtétellel tartozunk is ma ennek a világnak, 
benne kicsinyeknek és nagyoknak, férfiaknak és nőknek. Hiszen 
örömünk, vigasztalásunk, reménységünk és békességünk forrása 
nekünk, bűn és halál kötelékében vergődő emberek számára nem 
a pénz, nem a vagyon, nem a hírnév, nem a tudomány és nem a 
technika, hanem csak az a Jézus Krisztus, aki feltámadott és él!

ünneplő gyülekezet! mind ti, tanítványok, keresztyének! Tud-
játok, mi vár ránk? Az, hogy vigyük magunkkal azt a jó hírt, 
hogy átjárja szívünket az a drága vallomás, hogy sugározza a 
szemünk, hirdesse magatartásunk, teremje meg életünk otthon 
és a hivatás mezején annak a hírnek a gyümölcseit, hogy nekünk 
élő Urunk, feltámadott Krisztusunk van!

Keresztyének! Örvendezzünk!
Istennek hálát zengjünk: üres a sír!
Krisztus feltámadott!
Krisztus él!
Halleluja! ámen.
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A KRISzTUST PRÉdIKáLJUK!
Budapest-Kelenföld, 1961. október 31., reformáció ünnepén 

Utolsó szolgálatom

„Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; 
magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. Mert az Isten, 
aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot 
a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus 
arcán való világoltatása végett. Ez a kincsünk pedig cserépedé-
nyekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem 
magunktól való.” (2Kor 4,5–7)

A reformáció megindulásának 444. évfordulója gyűjtött össze 
minket ezen az estén e nekünk kedves templomban. drága 

emlékek, színes képek elevenednek meg bennünk. Az emlékezés 
útján személyek és események, küzdelmes harcok és csodás ál-
dozatok világa tárul fel előttünk újra. valóban nagy idők, nagy 
események, nagy emberek!

Ugye erről tanúskodott az imént elhangzott himnusz is – Erős 
vár a mi Istenünk – a maga szárnyaló, erőteljes dallamával. mi-
csoda hit, mekkora ismeret, az erőnek és hatalomnak milyen 
egyedülálló forrása szólalt meg benne most újra! Nekünk, a 
reformáció népének, egyedülálló, külön világ!

Nagy ünnepeinknek azonban mindig van valami kísértése. Ez 
pedig az a lépten-nyomon fellelhető veszedelem, hogy az ünnepi 
óra idővel megszokottá válik. Jóllehet az évfordulókat sokszor 
nagy tömegek részvételével, lelkesen ünnepeljük, mégis közben 
szinte észrevétlenül elvész a tulajdonképpeni lényeg.

Ugye milyen sokan vannak, keresztyének és nem keresztyének 
egyaránt, akik szépen ünneplik karácsonyt? ott áll otthonukban 
a fénylő fa, rajta csillogó dísz, világosságot árasztó, apró gyer-
tyácska, van alatta bőven kinek-kinek örömet szerző ajándék is. 
Csak éppen a drága evangélium, a boldogító üzenet vész el, az, 
hogy Krisztusban Isten mentő szeretete közeledik felénk.
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Ugye milyen sokan vannak, keresztyének és nem keresztyé-
nek egyaránt, akik boldogan ünneplik húsvétot? van ajándék, 
vidámság, különös étel, a fagyos, rideg téli álmából megelevenedő 
természet öröme tölti el a lelkeket – csak éppen a drága evangé-
lium, a boldogító üzenet vész el, az, hogy Krisztus feltámadott, 
él, és vele mi is örök életre hívattunk el.

Ez a veszedelem fenyegeti a reformáció ün neplését is.
Ugye az emlékezés hangulata tölt el most itt is minden lelket? 

Gyermekkorunkból magunkkal hozott képek elevenednek fel. 
mindenekelőtt Luther aszkéta alakja lép elő. A híres kilencvenöt 
tétel tanítása ködbe vész ugyan, de annál elevenebb az átokbulla 
története, a wormsi gyűlésen elhangzott bátor vallástétel, csodá-
latos a speyeri protestáció, hatalmas dolog az ágostai birodalmi 
gyűlésen felolvasott hitvallás.

És ebbe a hangulatos emlékezésbe akarva, nem akarva be-
letartoznak névtelen hithőseink, a pozsonyi és eperjesi vértör-
vényszékek áldozatai, az agyonkínzott gályarabok, a felperzselt 
templomok, a száműzött papok, az elégetett Bibliák, az az ön-
kény és gyűlölet, ami fűtötte az ellenreformációt, s szégyene és 
gyalázata lesz mindenkor a keresztyénségnek.

És ebben a hangulatos emlékezésben hálás kegyelet övezi 
Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György erdélyi fe-
jedelmek személyét, Gustav Adolf svéd király nemes alakját. 
Igen, jó érzés megfürdetni lelkünket most is a múlt dicsőséges 
emlékeiben, csak az a félő, hogy elmarad a nagy öneszmélés.

Az emlékezés útját járva az is igaz, hogy a reformáció vívta 
ki a tudósok számára a szabad kutatás lehetőségét, hozta az 
elnyomott népi nyelvek helyett az édesanyanyelv jogát, s lett 
inspirálója, művelője mindenütt a nemzeti irodalomnak.

Az emlékezés útját járva az is igaz, hogy évezredes némaság 
után megszólalhatott a lelkiismeret, helyet kapott az egyén, jog-
hoz jutott az egyes ember, s kohézióba került az egész társadalmi 
és gazdasági rend, a régi világ alapjaiban roskadozott, s az új 
élet hajnalpírja jelentkezett.
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de óvjuk magunkat, Testvérek, minden megtévesztő, hamis 
látszattól! Ezek a jelenségek visszavezethetnek minket a reformá-
cióhoz. Lehetnek a reformáció gyümölcsei. Belőle sarjadhattak. 
Az ő fáján termettek – de ez még nem maga a fa. A reformáció 
azért lett, és a reformáció úgy lett, hogy Jézus Krisztus által a 
sötét szívekben világosság támadt! Luther nem tett mást, csak 
szembefordult a babonával, hátat fordított minden balgatag em-
beri bölcselkedésnek, és nem tudott másról, és nem prédikált 
másról, csak a Jézus Krisztusról mint a világ világosságáról.

És valljuk csak meg, ez sem volt új, ez sem volt különös. így 
volt ez az idők teljességében is, azokban a túlfűtött napokban, 
amikor megjelent egy különcködő ember, Keresztelő János, s a 
fejvesztett, zsibongó nép előtt rámutatott a világ megváltójára: 
Jézus Krisztusra.

Ez történt 1517-ben is. Előállt egy egyszerű, ágoston-rendi 
barát, a Biblia doktora, a szász választófejedelem wittenbergi 
egyetemének tudós tanára: Luther márton. S prédikálja, tanítja, 
könyvek, iratok üzenetével továbbítja, viták hevében bizonyítja, 
a pápa követei előtt, a császár jelenlétében, a fejedelmek társa-
ságában megvallja, hogy bűnös emberi életünk számára nem 
jelent megoldást sem a pénz, sem a hatalom, sem a tudomány, 
sem a művészet, sem a jó rend, hanem csak az a Jézus Krisztus, 
aki egyedül a világ világossága!

Ezt az üzenetet kell továbbadnia ennek a mai ünnepnek. Ezt 
kell, hogy megerősítse bennünk minden emlékezés. Ezt kell, 
hogy közülünk is tanúsítsa ki-ki ott, ahol áll, cselekedettel, élet-
folytatással, magatartással, s ha kell, az élő szó bizonyságtevő 
vallomásával, mert nekünk, keresztyéneknek, egyszerű híveknek 
és elhívott lelkészeknek az a tisztünk, hivatásunk, küldetésünk, 
méltóságunk, hogy prédikáljuk az úr Jézus Krisztust! mi itt, 
reformáció ünnepén csak azért vagyunk együtt, hogy ezt újra 
megtanuljuk, azaz újra felismerjük, és magunkat annak oda-
szenteljük, hogy a Krisztust prédikáljuk.
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Ehhez az utat sem kell keresnünk, hiszen a felolvasott igében 
az apostol kinek-kinek nyíltan kínálja. 

„…az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyúj-
tott világosságot a mi szívünkben…” E szavakban Pál apostol 
félreérthetetlenül azt mondja meg, hogy minden életnek Isten a 
kezdője, a teremtője. Amiként a föld sötét, kietlen és puszta volt 
mindaddig, amíg az Isten szavára nem gyúlt ki felette a világos-
ság, akként sötét, kietlen és puszta marad a bűneset óta minden 
emberi szív, amíg az Isten nem önti el a maga teremtő szavával, 
a hitnek fényével. Aki pedig eddig belelépett ebbe a fénysugárba, 
az mind úgy járt, mint Pál apostol a damaszkuszi úton vagy 
Luther az ágostonos kolostor kicsiny cellájában.

És mindegyikünk tudja, hogy Pált is, Luthert is ez a hit új te-
remtéssé tette, hogy mássá lett a szívük, és hogy ez a szív, amint 
megtelt Jézus igazságaival, átváltoztatta a környezetét, a városát, 
a hazáját. Egész lényüket megtöltötte az Isten iránti szenvedélyes 
szeretettel. márpedig amivel megtelik a szív, az kiül az arcra, 
beleszorul a kéz munkájába, megcsendül a beszéd hangjában, és 
sugárzik a szem ragyogásában. És mert Jézus igazsága az Isten 
helyes felismerése volt – nem azé az Istené, aki elérhetetlen ma-
gasságokban uralkodik és parancsol, hanem azé, aki mindenben 
ott van, ami e földön létezik, ami jő és megy, megnövekszik és 
elfogy, és ami mind mégis szeretetről, ingyen kegyelemről beszél, 
és így naponként jobbá és újjálenni kényszerít –, ezért Pált is, 
Luthert is ez az igazság olyanná tette, hogy Krisztus követésével 
az Istent dicsőítették meg.

így lett reformáció a világ számára Pál és Luther munkája, 
mert a reformáció nem több és nem kevesebb, nem más és nem 
egyéb, mint Krisztus megjele nése a szívben és a szíven keresz-
tül a világban, az életben, az emberek, a viszonyok és helyzetek 
között mint formáló, teremtő akarat és erő. A te reformációd is, 
Testvérem, abban a pillanatban bekövetkezik, amelyben Krisztus 
úrrá lesz a te szívedben.

Ha így fogalmazzuk meg a felolvasott ige ünnepi tanítását, 
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önkéntelenül támad a minket kereső kérdés: átérezzük-e mi, 
mának evangélikusai, hogy mit jelent olyan embernek lenni, 
akiben a Krisztus lakozik, aki azért van tehát, hogy általa Isten 
dicsősége járjon, keljen, hasson ebben a világban?

mondd hát, Testvérem, te reformáció népe: meglátszik rajtunk, 
hogy mi az örökkévalót hordozzuk a szívünkben? Hogy mi kirá-
lyi nép vagyunk, szent papság, mert mindenütt úgy állunk meg, 
mint akik az Isten oltára körül forgolódnak?

Hát meglátszik-e rajtunk, hogy a mi szövétnekünk az Isten igé-
je, hogy mi is ott álltunk, térdepeltünk ama asztalnál, amelyről 
vettük az új élet kenyerét és a bűnök bocsánatának drága italát?

Hát meglátszik-e rajtunk, hogy ez a mennyei eledel kényszerít 
ki belőlünk mindennap egy-egy új vonást, egy-egy új kincset, 
egy-egy új fényt?

Hát meglátszik-e rajtunk, hogy ez a kegyelem tanít megbocsá-
tani, lemondani, tűrni, szenvedni, hogy ez óv meg a fájdalmak-
ban, és ez őriz meg az emésztő fájdalmaktól?

Hát meglátszik-e rajtunk, hogy ez a kegyelem törölteti le ve-
lünk a könnyet, osztja meg a kenyeret, veszi fel a másik gondját, 
baját, keresztjét?

Hát meglátszik-e rajtunk, hogy ez a kegyelem viszi bánatok 
közül és sírok mellől fel az ég felé a tekintetünket, és ád jó re-
ménységet szívünkben?

Hát meglátszik-e rajtunk, hogy mi csak az Istentől félünk, de 
egymásnak szeretetben szolgálunk? És hogyha a halál árnyéká-
nak völgyében járunk is, akkor sem félünk a gonosztól?

Ezt pedig azért kérdezem, mert ha mindez nem látszik meg 
rajtunk, akkor hiábavaló minden mi prédikálásunk és minden 
erőlködésünk a dicső múlt ellenére is!

És kérdem ezt azért is, mert ez a kincs nem hull az ölünkbe, 
hanem drága kincsünkké az alázatosság útján válik, vagyis úgy, 
hogy nem embereknek válunk eszközeivé, hanem annak az Is-
tennek, aki a cserépedény szerepére hívott el minket.

megvan-e hát bennünk ez az alázatosság? Az, ami ott állott 
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véresen, tövissel koronázottan a római helytartó előtt, ami Pál-
ban és Lutherban benne izzott, ami gályarabok és egyszerű 
prédikátorok által írt halhatatlan neveket a történelem lapjaira, 
s most azért kérdi tőled és éntőlem: vállalod-e ezt a feladatot 
szívesen, örömmel, mint ahogy a csillagok milliói vállalják az 
Isten dicsőségének hirdetését?

És hát van-e, lehet-e nagyobb dicsőség annál, mint tudni és a 
körül forgatni egy egész életet, hogy majdan, amikor többé nem 
lesz sem halál, sem bűn, sem sírás, csak győztes, ujjongó szere-
tet, ennek részese az lesz, aki Istenre bízta magát, s az alázatos 
szolgálat cserépedénye volt.

A kérdéseket magam tovább nem is folytatom. mindez az üze-
net, tanítás a reformáció ünnepén keres minket, az emlékezés 
óráján.

Hát észrevettétek-e, felismertétek-e, hogy az apostol vallomása 
és a történelem drága tanúbizonyság-tétele szerint nekünk, a 
reformáció népének ebben a világban csak egy a küldetésünk: 
az, hogy a Krisztust prédikáljuk?!

Prédikáljuk szóval, prédikáljuk cselekedettel, prédikáljuk ott-
hon, prédikáljuk idegenben, prédikáljuk munkánkkal, magatar-
tásunkkal, egész életfolytatásunkkal, ha kell, némán, ha kell, 
összetört cserépedénnyel, de Krisztust prédikáljuk!

A reformáció erre kötelez. Krisztus Urunk ezzel bocsátotta el 
övéit. Ezt várja tőled is nap mint nap.

Ebben a szolgálatban igyekeztem én is tiközöttetek mind ez 
ideig. Igen: igyekeztem a Krisztust prédikálni! Mind ez ideig!

mindenért, ami ebben a szolgálatban nékem huszanhat éven 
át – az első istentiszteleti szolgálattól a mostaniig – osztályos 
részül jutott, mindenért az Övé legyen a dicséret és a dicsőség 
mindörökké. ámen.
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KÉSzüLJ ISTENEd ELÉ!

Budapest-Kelenföld, 1994. november 20., az egyházi év utolsó vasárnapján

„Mert ti szabadságra hivattatok, atyámfiai; csakhogy a szabadság 
ürügye ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.” 
(Gal 5,13)

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja köszöntött ma ránk. 
vagyis bezárul az a kör, amely advent vasárnapjával indult. 

Akkor azt az Urat vártuk, aki mentő szeretetével jön övéihez, 
most pedig az újjáteremtő Isten színe elé készülünk, aki örök 
életre hívta el övéit.

Ez a mai nap – régi időtől fogva – a számadás napja. így je-
lentkezik most a mi életünkben is. Tudom, hogy nem jó dolog 
a vádlottak padján ülni. mégse akarjunk kerülőutat keresni a 
magunk számára s mentesülni a nyugtalanító kérdések súlya 
alól. Isten éppen azt akarja, hogy elcsendesedjünk, magunkba 
nézzünk, és ha veszedelmes irányba tévelygünk, akkor a helyes 
útra irányítsa lábunkat, mert közeledik mindannyiunk számára 
az a nap, amikor az úr maga elé szólít kit-kit a maga idejében, 
s akkor nem a megtévesztő látszat szerint méri meg életünket.

Annál is inkább engedjünk most e drága alkalomnak, mert 
hiszen az a valóság, az a téged is és engem is nem egyszer fog-
lalkoztató kérdés: hát hol vannak közöttünk ma a keresztyének? 
vajon csak itt találhatók a templom szűk falain belül? A templom 
küszöbén túl pedig, ott, ahol forr, zsibong az élet, ott nem találha-
tó sehol senki? És azok, akik itt vannak a templomban alkalomról 
alkalomra, azok valóban mind keresztyének, olyan elhívott fiak 
és kiválasztott nők, akikben mindenkor gyönyörködik az úr?

A kérdések tovább feszíthetők, de nem folytatom, csak felelet-
ként vallom: a keresztyénség nem elmélet, nem tudomány, nem 
ideológia, nem is valamilyen szervezet, nem külsőség, nem anyagi 
érdekeltségű társulás, nem bank, nem biztosítóintézet, hanem 
élet, mégpedig új élet a Krisztusban! vagyis egyház, gyülekezet 
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csak ott van, ahol az emberek – tehát az ifjak, öregek, nők és 
férfiak, betegek, egészségesek, testi munkások és értelmiségiek 
– élik az igét, élik a bűnbocsátó evangéliumot.

most olyan időszakban élünk, amikor országos viszonylatban 
folyik a nagy számadás: miből mennyi termett, mennyi a ter-
mény, a gyümölcs. A szaklapok ezt tárgyalják, a sajtó ezt vitatja, 
a képernyő ezt szemlélteti. A parlamentnek nincs is nagyobb 
gondja, mint a jövő évi költségvetés.

minket itt most mindez azért érdekel, mert a keresztyén élet 
sajátosan gyümölcstermő élet. A keresztyén ember nem önma-
gáért él! Jézus azzal küldte el övéit, tanítványait ebbe a világba, 
hogy ti vagytok a só, amely ízt ád a környezetnek, élvezhetővé teszi 
az íztelen tésztát; ti vagytok a világ világossága, amely megtöri a 
sötétséget. A búcsúzás óráján sem azzal bocsátotta el őket, hogy 
rejtőzködjetek el az erdők mélyén, a kietlen pusztaságokban vagy 
a házak pincéiben. Ellenkezőleg! Kiparancsolta őket a kereszt-
utakra, emberek közé, és odairányította őket az elhagyottak felku-
tatására, mert az ember legnagyobb ügye, dolga, gondja maga az 
élet. Élet a harcban, élet a csalódásban, élet az emelkedésben és 
jólétben és élet a bukásban, a süllyedésben, amint az kinek-kinek 
osztályos részül jut az Édenkertből való kiűzetés óta.

És ugye tudod te is, és tudom én is, Testvérem, hogy ebben a 
mindennapos küzdelemben milyen sokan szenvednek amiatt, 
hogy elhomályosodott szemük előtt a cél, hogy nem látják – még 
csak nem is sejtik – az élet értelmét. És most nemcsak a fiatalokra, 
az öregekre, a csalódottakra és reményvesztettekre gondolok, akik 
közöttünk is olyan nagy számban vannak. És nemcsak a betegágy 
nehéz kötelékében szenvedőkre gondolok, akik igen gyakran nagy 
elhagyatottságban élnek, hanem gondolok azokra is, akik – fa-
luhelyen csakúgy, mint városokban – belevesznek az evés, ivás, 
öltözködés, szórakozás gyönyöreibe, a semmittevés hínárjába, 
mert hát a munka nem emberhez méltó. És végül az úttalan út 
hányattatásai között nem marad számukra más megoldás, csak 
az öngyilkosság. döbbenetes statisztikák tanúskodnak erről.
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És tudod te is, és tudom én is, hogy ebben a mindennapos 
küzdelemben sebeket kapunk, és sebeket adunk, mégis legin-
kább az az elhordozhatatlan, hogy önző, érzéketlen, hideg, ri-
deg ez a világ, mert ki-ki csak a maga hasznát nézi, értékeli, 
előmenetelét félti, és a saját kényelmét, boldogulását munkálja. 
munkálja lázasan, körömszakadtig, ha kell, dühös indulattal, 
könyökkel, ököllel, Kain lelkületével: „…avagy őrizője vagyok-é 
én az én atyámfiának?” Ugye mindez nem ismeretlen előtted?

És mégis minden elválasztó mélység, különbség mellett, sőt an-
nak ellenére is közösségi lény az ember. orvosok, szociológusok, 
pszichológusok és pedagógusok könyvtárakat kitöltő írásokban 
tanúskodnak arról, hogy számtalan kötelék fűzi egyik embert 
a másikhoz. Ez a tény olyannyira igaz, hogy megdönthetetlenül 
áll a tétel: egyik ember a másik emberrel együtt boldogul, vagy 
a másikkal együtt zuhan alá.

Ha pedig igaz az emberek között az egymásra utaltság té-
nye, akkor mégis miért és honnan van annyi csalódás, bukás, 
kiábrándulás, összetörettetés, kínos magány és elviselhetetlen 
közösség – miért? Azért, mert a bűn mindenekre elhatott, vak-
ká tesz, megkötöz; nem azt cselekszem, ami jó, hanem eszköze 
leszek a gonosznak.

Ilyen körülmények között nincs élet, semmiféle emberi élet 
szeretet nélkül!

Erre az igazságra mi, emberek magunktól soha rá nem jövünk. 
Ebben mesterünk, tanítónk Jézus. Egyedül ő, Jézus tárja fel 
előttünk az élet értelmét!

ő, Jézus látta, hogy a bűn hatalmában tartja az embert. Jézus 
tudta, hogy az ember magatehetetlen és elveszett, akin nem se-
gíthet sem pénz, sem vagyon, sem tudomány, sem technika, de 
nem segíthet az emberi jó szándék sem. Itt csak a szeretetnek 
az a lelke segíthet, amelyik szüntelenül szolgál. Szolgál sohasem 
aranyért, ezüstért, dicsőségért, hanem szolgál Isten szeretetéből.

És ő, Jézus valóban szolgált. Emlékezz csak, hogyan szolgált 
kicsinyeknek és nagyoknak, férfiaknak és nőknek, fehéreknek 
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és színes bőrűeknek, koldusoknak és vámszedőknek! Szolgált 
szóval, feledhetetlen tanítással. Szolgált a kezek prédikációjával, 
hiszen gyógyított, felemelt, kenyeret osztott, ételt kínált, beteget 
látogatott, könnyet szárított, gyászterhet megosztott. Igen, szol-
gált, szolgált akkor is, amikor tűrt, akkor is, amikor szenvedett, 
akkor is, amikor imádkozott, akkor is, amikor keresztre szögez-
ték, amikor életét is odaadta értünk, emberekért. Hogy mit vár 
ma ez a Jézus a maga tanítványaitól, követőitől? Szolgáló sze-
retetet. „úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!”

És most szeretnék visszatérni oda, ahonnan elindultunk: hogy 
ez a mai nap életutunkon régi időtől fogva a számadás napja, 
s ilyenkor ugyancsak a vádlottak padján ülünk valamennyien. 
Ebben a kínos csendben tisztázódik a helyzet, a tiéd is, az enyém 
is, feleletet kap az a perdöntő kérdés, hogy itt a bűn és halál 
világában Krisztus követőire mi tartozik.

Ugye nem az tartozik ránk, hogy félreálljunk vagy elhúzód-
junk? Nem az, hogy csak bírálgassunk és kritizáljunk. Nem az, 
hogy ítélkezzünk, és mások felett pálcát törjünk. Nem is az, hogy 
szüntelenül mérlegeljük, érdemes-e ebben a hideg, önző világban 
időt és erőt áldozni másokra, lesz-e, aki megfizesse, meghálálja 
a szolgáló szeretetet.

mindezzel ne törődj! Nem tartozik rád. vesd a hátad mögé! 
mert ez az Isten dolga. A számadás óráján, a vádlottak padján itt 
most csak az a kérdés tartozik ránk: szeretetben szolgáltunk-e 
egymásnak? mit jelent ez?

van hitvesed? van családod? Hát szolgáltatok-e egymásnak 
szeretetben? mert ha nem, akkor veletek is csak nő a békét-
lenkedők száma, támad a pokol, s ebben a tovaterjedő tűzben 
elvesznek a gyermekek.

van testvéred? van öreg szüléd? Hát szeretetben szolgáltatok-e 
egymásnak? Nincs az a különböző életrend, amely feloldaná az 
apostoli intelmet: „ti pedig szeretettel szolgáljatok egymásnak!”

van munkahelyed? Hát úgy dolgoztál-e, mint aki tudja és bi-
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zonyítja, hogy minden munka kínálva kínálkozó alkalom arra, 
hogy szeretetben szolgáljak a másiknak?

És az is lehetséges, hogy valamelyik közszolgálat alkalmazottja 
vagy, hálátlan munkát végzel. Tartozhatsz akár a posta, akár a 
közlekedés kötelékébe. mondd csak, Testvérem, minden ügyirat, 
amely továbbító fáradozásodat igényelte, minden kérdés, amely 
útbaigazító feleletedre várt, drága bizonysága volt-e annak, hogy 
Jézus követőiben más a szív, a lélek, ők szüntelenül szeretetben 
szolgálnak egymásnak?

És azt se feledd, hogy van gyülekezeted, van egyházad, van ha-
zád, néped, nemzeted, életed számára valamennyi felbecsülhetetlen 
kincs, mindmegannyi Isten ajándéka. Tudod-e, hogy valamennyi 
azt várja, és jogosan várja, hogy légy számára a jövendő ígéretes 
záloga éppen azáltal, hogy szeretettel szolgálsz a másiknak.

És így tovább. Folytathatnánk a nyugtalanító jogos kérdéseket 
a számadás óráján, a vádlottak padján ülve.

A tanulság világos, a minket kereső üzenet félreérthetetlen. 
Tudod-e, Testvérem, mi tartozik ránk még itt ma és ha lesz to-
vább is vándorutunk? Nem több és nem kevesebb, nem kisebb, 
de nem is nagyobb dolog, mint az, hogy ki-ki ott, ahol áll – legyen 
az férfi vagy nő, legyen ifjú vagy öreg, legyen az gyermek vagy 
szülő, legyen az felelős elöljáró vagy beosztott dolgozó, mun-
kaadó vagy munkavállaló – mindenkor szeretettel szolgáljon a 
másiknak. mert élet, új élet, igaz élet csak ott van, ahol az em-
berek, a keresztyének, a keresztyén magyar emberek, Krisztus 
mai tanítványai szeretettel szolgálnak egymásnak!

A számadás óráján, drága találkozások alkalmán, vádlottak 
padján ülve ő, az úr ezt keresi, ezt kutatja övéinél. Tőled és tőlem 
is ezt várja, amíg tart itt még az utunk.

Te új életre vágyakozó magyar nép, te jobb sorsra elhívott 
nemzet, ország, te megújhodásra váró evangélikus egyház! A 
számadás óráján ismerd fel, a megmaradásnak, a boldogulásnak 
egyetlen lehetősége van csupán: hogy mindenhol és mindenkor 
szeretetben szolgáljunk egymásnak!
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Határkő mellett, a vádlottak padjáról ezt a tanítást ki-ki el-
viheti magával haza. Ebben erősítsen meg minket, úgy is mint 
magyarokat, úgy is mint evangélikusokat a Szentlélek Isten min-
den ajándékával nap mint nap. ámen.

Utolsó igehirdetésem. Soli Deo Gloria!

Személyes vallomások, feljegyzések

vALLomáS
a rehabilitálást lebonyolító 1956. évi október hó 20-án tartott 

presbiteri ülésen

Budapest-Kelenföld, 1956. október 20.

Főtisztelendő Püspök úr! Nagytiszteletű Esperes úr!
Kedves Szolgatársak és Testvérek az úr Jézus Krisztusban!

Tizenegy nap híján éppen hat esztendeje ma annak, hogy 
külső kényszer és törvénytelen erőszak nyomására a Buda-

pest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközségben vállalt lelkészi 
szolgálatomat letettem. Tettem pedig ezt azért, hogy közegyházi 
szolgálatomból és állásfoglalásomból semmiféle káros következ-
mény a gyülekezetre ne háruljon. Az volt a szándékom és akara-
tom, hogy magatartásom minden következményét egyedül csak 
én viseljem. így követ kezett el életünkben a letűnt hat esztendő, 
amelynek taglalása és értékelése most nem tartozik ide.

Azonban azt a meggyőződésemet mégsem szeretném elhall-
gatni, hogy minden nehézség és próbatétel ellenére is hitünk 
és keresztyén életünk gazdagodott. Nem is arra gondolok ezzel 
kapcsolatban, hogy sokat tanultunk az emberekről, tűzpróbát állt 
ki sok baráti kötelék, lehullott sok álarc és erőltetett szín; arra 
sem gondolok, hogy volt csalódás és nem egy fájdalmas fordulat. 
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Arra sem gondolok, hogy mennyit gyarapodtunk a letűnt időben 
ismeretben, a teremtett világnak micsoda mélységei tárultak fel 
előttünk. Ami idekívánkozik, és most közénk való, az csak az 
a gazdagodás, amely Istennel kapcsolatban jutott kinek-kinek 
miközü lünk osztályos részül. Hiszem, hogy sokat, nagyon sokat 
gazdagodtunk a kegyelmes Istenben, hiszen hűséges szereteté-
nek és csodás gondviselésének annyi bizonyságával van tele a 
szívünk, hogy azt nehéz lenne egyszerre elmondani.

így, azaz meggazdagodottan állunk most itt egymással szemtől 
szemben. S amikor újból találkozik a pásztor a maga nyájával, 
lássuk tisztán, mondjuk el egymásnak újra meg újra: Isten népe va-
gyunk, elhívottak és kiválasztottak, Urunk van. Közösségünk nem 
emberi szövetkezés, létünk nem társadalmi produktum, nem is 
gazdasági érdekek fűznek bennünket egybe, hanem cserépedénybe 
rejtett az életünk, a bűn világában Krisztus nyája vagyunk. Felada-
tunk nem múló dicsőség keresése, hanem a megváltó evangélium 
szolgálata, Isten üdvösséget munkáló igéjének hirdetése.

ez a hivatás, ez a feladat kivétel nélkül mindannyiunké. Krisz-
tus követségében járunk ebben a világban!

Kérem az egyház Urát, használjon fel minket országa terjesz-
tésére.

A testvéreket és a szolgatársakat, a kelenföldi gyülekezetet 
pedig arra kérem: szeretetükkel addig vegyenek engem körül, 
bizalmukkal addig ajándékozzanak meg, amíg Krisztus szol-
gájának látnak a gyülekezetben. magam felől most sem tudok 
többet mondani, mint amit 1945. évi december 2-án vallottam: 
„…semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, 
csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel és azt a szol-
gálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az 
Isten kegyelmének evangéliumáról.”

Az úr kegyelme legyen mindnyájunkkal!

A presbiteri ülésen részt vett D. Ordass Lajos volt kelenföldi lelkész, 
mind az állam, mind az egyház által rehabilitált püspök.
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UTÓSzÓ – ELőSzÓ HELyETT2

Tartozom a valóság rögzítésével…
Hogyan kerültem az 1956. év októberében rehabilitációval 

visszahelyezett budapest-kelenföldi gyülekezeti szolgálatomból 
a kistarcsai Evangélikus Özvegy Papnék otthonába, diakóniai 
lelkészi szolgálatba? Az északi egyházkerületi bíróság 1961. évi 
október hó 23-án – közegyházi érdekből hozott – áthelyező ítélete 
alapján! Az ítélet végrehajtása 1962. évi január hó 16-án történt 
Kistarcsán, az otthon igazgatótanácsának ülésén, Káldy zoltánnak 
mint a diakóniai munkát pásztoroló püspöknek a részvételével. 
Az intézkedés és annak lefolyása tipikusan jellemzi az egyházban 
dúló terror szellemét. „Ha nem fogadod el Kistarcsát, akkor kint 
vagy az egyházi szolgálatból!” – mondta Káldy zoltán az előzetes 
tárgyalások során.

Nem ezzel a terrorizált lelkülettel vettem fel a szolgálatot a 
szeretetmunkában. Egy-két emlék idekívánkozik.

Az Erzsébet Tudományegyetem Soproni Evangélikus Hit-
tudományi Karának szép eredménnyel történt elvégzése után 
Budaker oszkár soproni lelkész, egyetemi lektor tanácsára és 
szíves segítségével 1935. évi június 20-án Németországba utaztam 
a Bodelschwingh Frigyes által alapított Bethel nevű szeretetin-
tézménybe, ahol három hónapos önkéntes segítő szolgálatot tel-
jesítettem az agysérült és epileptikus betegek között. A szigorlat 
után ezért a szolgálatért nagyon hálás voltam Istennek.

A II. világháborúban mint tábori lelkész-főhadnagy tizennyolc 
hónapig teljesítettem szolgálatot a vöröskereszt 151-es kórház-
vonaton. A szerelvény húsz pullmankocsiból állott, háromszáz 
fekvő és négyszáz ülő beteg szállítására volt alkalmas. Az első 
szállítmánnyal a don-kanyar fagyott sebesültjeit hoztuk haza. 

 2 írta 1987–88-ban, amikor prédikációit újragépelte. Hozzáfűzte a 14. kö -
tethez, amelyben kistarcsai prédikációinak, írásainak első részét (1962–1979) 
gyűjtötte össze.
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Ugyancsak volt alkalmam a testi-lelki betegápoló szolgálatban 
gyakorolni magam.

1956. november 4-én érkezett Budapestre a Lutheránus vi-
lágszövetség bécsi irodájának első segélyküldeménye. A szállít-
mányt volkswagen kisbuszon Szépfalusi István bécsi magyar 
lelkész hozta. ordass Lajos püspök intézkedésére a szállítmány 
átvételéről és szétosztásáról gondoskodtam.

1957. évi február hó 17-től mind a Lutheránus világszövetség, 
mind a magyarországi Evangélikus Egyház részéről megbízást 
kaptam a gyógyszerszolgálat intézésére.

végül a magyarországi Evangélikus Egyház részére megindí-
tott külföldi evangélikus segélyek fogadása és szétosztása igényel-
te erőmet és időmet a gyülekezeti munka mellett. Ez az országos 
jellegű szeretetmunka két esztendeig tartott, és különösen is a 
budapest-kelenföldi gyülekezet női és férfi tagjai buzgólkodtak 
benne. Az adományokat egyházi intézmények, egyházi aktív és 
nyugdíjas alkalmazottak, valamint a gyülekezeti tagok között 
osztottuk szét. Huszonnégy vagon küldemény továbbítása volt 
a feladatunk. Egyházunk népe nem is volt hálátlan. Az adomá-
nyozókhoz intézett köszönőleveleket, spontán beküldött írásokat 
súllyal mértük. Egy alkalommal Paul Hansen kisebbségi titkár 
látogatása során 8,7 kilogrammot kitevő írást nyújtottam át.

Talán érthető, hogy ennyi „előtanulmány” után nem Káldy 
zoltán egyházi terrorról tanúskodó szavaitól megrettent lelkület-
tel vettem fel a diakóniai szolgálatot a nyomorúságos helyzetben 
levő kistarcsai Evangélikus Özvegy Papnék otthonában.

„Mert nem beszédben áll az Istennek országa…” (1Kor 4,20)
„…a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.” 

(Jak 2,17k)
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UTÓSzÓ, dE NEm „vÉGSzÓ”3

E kötetbe a nyugdíjas évek szolgálatainak írott emlékeit gyűj-
töttem össze. Jórészt a penci és csővári gyülekezetekben 

végeztem kisegítő szolgálatokat a váratlanul és fiatalon elhunyt 
Kiszely Sándor gyülekezeti lelkész után hivatalos megbízással. 
majd kisegítettem Hévízgyörkön – ugyancsak hivatalos meg-
bízással – a külföldön időző dóka zoltán gyülekezeti lelkész 
helyettesítésére, aki Nyílt levelet intézett a Budapesten ülése-
ző vII. lutheránus világgyűléshez magyarországi evangélikus 
egyházunk helyzetéről. A tisztem és szolgálatom mindenkor és 
mindenhol az evangélium hirdetése volt. Az én időm ebben a 
szolgálatban lejárt, elhangzott az utolsó szó, de nem a „végszó”, 
hiszen Isten kegyelmi ideje még tart, még hirdetteti az evangéli-
umot. Hogy engem is ebbe a jó hírt mondó szolgálatba elhívott, 
majd negyvenhét éven át megtartott és megerősített – legyen 
áldott az ő szent neve mindörökre!

Soli deo Gloria!

UTÓSzÓ NEGyvEN Év mARGÓJáRA – TÖRTÉNT 
PEdIG…

Az e kötetben összegyűjtött kéziratokat egy emberöltőnyi idő 
– negyven esztendő – elmúltával gépeltem le. A szöveghez 

semmit hozzá nem toldottam, és belőle semmit ki nem hagytam. 
Nem is vázlatokat rögzítettem, hanem szó szerinti igehirdeté-
seket. Látom és vallom, hogy roppant súly és nagy felelősség 
hárult az igehirdetőre.

Akkor, a második világháború után vészjósló, sötét felhők 
gyülekeztek hazánk egén. A vesztett háború következtében de-
moralizált népünk nemcsak bizonytalanságban élt, de félelemmel 

 3 E sorokat 1987–88-ban írta, írásainak újragépelésekor. 1981-ben ment 
nyugdíjba, már nem volt Kistarcsára korlátozva a szolgálata.
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teljesek voltak napjai, nagy átalakulás jelei tűntek elő a sajtóban 
és a sok beszédben.

ma – negyven esztendővel az elindult és fundamentumig ha-
tó átalakulás után – ugyancsak sötét felhők kergetik egymást 
hazánk egén. Népünk teljes bizonytalanságban él: a gazdasági 
csőd, az anyagi összeomlás és az ingovánnyá vált közerkölcs 
fojtogató. Látom és vallom, hogy most is roppant súly és nagy 
felelősség hárul az igehirdetőkre!

Az emberi megoldás mind csődöt mondott. Hitelét vesztette az 
emberi szó. Ember embertársának farkasa lett. Az ember soha 
nem volt ennyire individualista, önző és irigy, mint a kollekti-
vizmus-szocializmus negyvenéves időszakában.

Ami pedig történt negyven év alatt, az a mi tanulságunkra 
történt.

Hazánk és népünk az új katasztrófából keresi a kivezető utat, 
a megmaradás lehetőségét. most is kelet és nyugat határmezs-
gyéjén őrlődő nép vagyunk. Elveszünk?

Nincs más reménység a nemzet és a haza részére, csak a tiszta 
és hamisítatlan evangélium! Felismerik-e ezt a kockázatos helyze-
tet és ezt a roppant felelősségteljes szolgálatot a ma igehirdetői?

Isten legyen irgalmas hozzánk!
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Gyülekezeti közéleti írások

üNNEPI HáLANyILATKozAT
a gyülekezet alakulásának huszonöt éves évfordulóján

Budapest-Kelenföld, 1949. szeptember 25.

A Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség megalaku-
lásának huszonöt éves évfordulóján hálával magasztalja és 

dicsőíti az egyház Urát. E drága határkő mellett fennen hirdeti, 
hogy Isten gazdagon áradó kegyelmének beszédes bizonysága a 
gyülekezet eddigi élete, annak minden napja és elmúlt eszten-
deje. Hiszen a híveket testté kiáradó Szentlelke hívta, gyűjtötte 
egybe székesfővárosunk e területén, állított a megváltó evangé-
lium szolgálatába buzgó férfiakat, odaadó asszonyokat, elhívott 
vezetőket: pásztorokat, felügyelőket, presbitereket, akik engedel-
mességben és hűségben cselekedték annak az úrnak az akaratát, 
aki minden embert üdvözíteni akar. A hívek egybegyűjtésére, a 
gyengék erősítésére, országa építésére a diadalmas hit pompázó 
gyümölcseként hajlékot emeltetett magának a gyülekezetben, 
ahol az örök élet tiszta igéje és a bűnbocsátó kegyelem megte-
rített asztala szeretetre, reménységre, békességre táplálta mind 
ez ideig a megfáradt szíveket.

Az egyházközség vezetősége és híveinek összessége a megemlé-
kezés e drága ünnepén – amikor ujjongó örömmel és bensőséges 
hálaadással dicséri az Urat el nem sorolható jótéteményeiért 
– alázatosan és buzgón könyörög az egyház Urához: kelenföldi 
gyülekezetében vigye végbe mindazt, amit elkezdett, amit felő-
lünk döntött. A híveket táplálja az evangélium tiszta igéjével és a 
szentségek életújító ajándékával, hogy a kicsinyek és nagyok, az 
egymást váltó nemzedékek mint élő kövek épüljenek lelki házzá, 
ahol az élő Isten lakozik, szüntelen az ő akarata teljesedik, az ő 
országa növekedik, az ő szeretete épít, ment, szolgál és uralkodik.

„Ezokáért – mi, a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyház-
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község tagjai és felelős vezetői – meghajtjuk térdeinket a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, akiről neveztetik minden 
nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg nékünk az ő di-
csősége gazdagságáért, hogy hatalmasan erősödjünk az ő lelke 
által a belső emberben. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a 
szívekben; a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy 
megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és 
hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és 
megismerjük a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó sze-
retetét, hogy ekképpen beteljesedjünk az Istennek egész teljes-
ségéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket meg-
cselekedhetik, feljebb hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, 
a mibennünk munkálkodó erő szerint, annak légyen dicsőség 
az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, 
örökkön-örökké. ámen.”

(Ef 3,14–21 alapján)

LELKÉSzI JELENTÉS
a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 1956. évéről

Összeállította és írta: Botta István lelkész 

Budapest-Kelenföld, 1957. március

Tisztelt Közgyűlés!

Jézus Krisztus János evangéliuma 17. fejezete 15. versében, fő-
papi imádságában így könyörög övéiért: „Nem azt kérem, hogy 

vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” 
Jézus Krisztus e világban hagyta népét, ezért van népének tör-
ténete. Ezért van a kelenföldi gyülekezetnek is története. Ezért 
jellemző mindig egy gyülekezetre, hogy mi történt vele és benne, 
milyen események határozták meg életét, és milyen események 
forrásává lett. Célszerű, hogy egy ilyen rövid idő történetét bi-
zonyos krónikás rendben tekintsük át. 
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Az elmúlt 1956. év eseményei
Egyházközségünkben január második hete mozgalmas volt. 
vízkereszt utáni 1. vasárnap, január 8-án gyülekezetünk is részt 
vett abban az országos megmozdulásban, melynek célja az volt, 
hogy a háborús kárt szenvedett csabdi templomot a gyülekezetek 
offertóriumából helyreállítsák. Ugyanazon a napon délután az 
énekkar és a lelkészek az angyalföldi gyülekezetben tartottak 
egyházzenei estet.

Január 9–10-én ifjúsági csendesnap volt a gyülekezetben. Janu-
ár 12-én gyülekezetünkben is erősen érezhető volt a földrengés, 
mely a Budapesttől délre fekvő gyülekezetekben súlyos kárt is 
okozott. Különösen súlyos volt a földrengés dunaha rasztin, ahol 
a kitelepítésből Pesthez közelebb kerülő híveink is meghúzódtak. 
Gyülekezetünk is segítségére sietett a kárt szenvedetteknek, és a 
január 22-i istentiszteletünkön befolyt 700 forint offertóriumot 
ajánlotta fel a dunaharaszti gyülekezetnek. 

Február 26-án, böjt 2. vasárnapján Jan michalko, a szlovákiai 
Comenius-fakultás dékánja tartott igehirdetést gyülekezetünkben. 
Istentisztelet után presbitereink elbeszélgettek a külföldi vendég-
gel. A február 28-i presbiteri ülésen két jubileumról emlékeztünk 
meg: villányi Albertné Németh Irén irodatisztünk huszonöt éve, 
Sulyok Imre karnagyunk ötödik éve szolgál a gyülekezetben. Az 
öröm mellett szomorúságra is volt oka gyülekezetünknek. Janu-
árban és februárban olyan súlyos fagyok voltak az országban, 
hogy gyülekezetünkben is hiábavalónak bizonyult ellene minden 
védekezés. A szerencsétlen módon, a külső falakon  futtatott 
víz vezetékeink befagytak, és az enyhüléskor bekövetkezett csőre-
pedések igen nagy, váratlan anyagi terhet róttak a gyülekezetre. 

március 31-én kezdtük meg gyülekezetünkben a mikrole-
mezről előadott hangversenyeket. Ez alkalommal – nagyszombat 
ünnepén – Bach Máté passióját hallhatták a hívek. Utána még 
három ízben tartottunk mikrohangversenyt, melyeken elhang-
zott Händel Saul orató riuma (április 15-én), Bach Kunst der 
Fugeja (május 6-án) és Händel Izrael Egyiptomban oratóriuma 
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(június 3-án). A mikrohangversenyeknek kellő előkészítés híján 
is szép látogatott sága volt. 

április folyamán templomunk megereszkedett és rozsdásod ni 
kezdő kapuját hozta rendbe és festette be Huszár Ferenc presbiter 
testvérünk. Szeretetből végzett munkájáért e helyről is köszönetet 
mondunk néki. 

május a konfirmáció hónapja volt. Hatvannégy konfirmandus 
vizsgázott 26-án, szombaton a temp lomban, és járult vasárnap első 
ízben az úr asztalához. Ugyanazon a napon délután az új és régi 
konfirmandusok szeretetvendégsége szolgált alkalmul arra, hogy 
a gyülekezet egész ifjú ságával kiépüljön a testvéri kapcsolat. Jó 
lenne a mostani visszatekintés alkalmával egyenként megkérdezni 
minden megkonfirmált fiút és leányt, hogy vajon éltek-e gyakran, él-
tek-e sokszor Krisztusnak a felkínált kegyelmi ajándékával, s vajon 
kiépült-e régi és új konfirmáltak között az igazi testvéri kapcsolat?

Ugyancsak május hónapban gazdagodott meg szerény farkasréti 
kápolnánk is zipszer Ilona hívünk ajándékaival. oltárképet, oltári 
keresztet, két gyertyatartót, oltári Bibliát, egy díszes fadobozt és két 
oltári terítőt ajándékozott a kis farkasréti gyülekezet használatára. 

Június 17-én énekkarunk a rákoskeresztúri gyülekezetben 
adott egyházzenei estet. Részben a május 20-i gyülekezeti hang-
versenyünk műsorát, részben régebbi énekkari darabjainkat 
mutatták be a rákoskeresztúri gyülekezet épülésére.

Július 28-tól augusztus 5-ig tartotta az Egyházak világtanácsa 
Központi Bizottsága galyatetői ülését4. Az ülést gyülekezetünk 
is élénk figyelemmel kísérte. A külföldi vendégek sok magyar 
gyülekezetet meglátogattak, és azokban szolgáltak is. Nálunk 
augusztus 5-én dr. Hans-Heinrich Wolf bosseyi professzor és 
dr. Harry Johansson sigtunai (Svédország) igazgató prédikáltak.

Szeptember folyamán vettek részt a lelkészek a balatonszárszói 
és fóti lelkészkonferenciákon. Ezeken a konferenciákon kezdett 

 4 Az EvT KB vezetői ekkor kezdtek tárgyalást az állami Egyházügyi Hi va tal 
vezetőjével ordass Lajos püspök rehabilitálásáról. A tárgyalások ered mé nye-
ként rehabilitálták ordass Lajost, Keken Andrást és Kendeh Györgyöt.
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kibontakozni egyházunknak az a megújulása, amely gyüleke-
zetünket is fordulóponthoz vezette.

Szeptemberben két újabb jubileum volt a gyüleke zetben. Egyik-
ről a presbitériumban történt megemlékezés. Örökös tiszteletbeli 
presbiterünk, dr. zimmermann ágoston gyémántdiplomát nyert. 
A presbitérium szeretettel köszöntötte ebből az alkalomból. A má-
sik jubileum megünneplése halasztást szenved. Hadd emlékez-
zem meg róla e helyen. Énekkarunk huszonötödik esztendeje 
szolgál a gyülekezetben. Tudom, hogy az énekkari tagok nem 
az ünneplést keresik, hanem a szolgálatot, de huszonöt eszten dő 
sok-sok istentiszteleti szolgálata méltóvá teszi őket arra, hogy 
megemlékezzünk róluk a gyülekezet színe előtt. Karnagyokról: 
Weltler Jenőről, Kapi-Králik Jenőről és Sulyok Imréről; tagjairól; 
kegyelettel azokról, akik azóta eltávoztak, hogy színről színre 
dicsérjék az Urat; kö szönettel azok felé, akik hűséggel vállalják 
ünnepről ünnepre Isten dicsőítésének szolgálatát. 

október 5-én kezdődtek meg a Kendeh György rehabilitáció-
jához vezető érdemi tárgyalások. Ebben a hónapban a gyüleke-
zet is benne élt abban a várakozásban, melyet a rehabilitációk 
megindítása ébresztett. október 9-én a gyülekezet küldöttei d. 
ordass Lajos püspököt köszöntötték rehabilitálásának alkalmá-
ból, október 12-én pedig d. ordass Lajos püspök úr vezetésével 
a gyülekezet küldöttei üdvözölték Piliscsabán Kendeh Györgyöt, 
visszanyert lelkészüket. (1950. március 30-án tartóztatták le, 
és 1956. október 13-án vette át újra a lelkészi hivatalt a távozó 
muncz Frigyes lelkésztől.) október 22-én Glock ágoston ha-
lálával érte veszteség a presbitériumot. Hosszas betegség után 
a gyülekezet egyik lelkésze fogta le szemét a Rókus-kórházban.

október 23-án megindultak a forradalmi események. Egy ifjú, 
Szlabey mihály és egy presbiterünk, Huley Pál estek áldozatul. Több 
hívünk súlyos anyagi kárt szenvedett. Ezeknek az eseményeknek 
következtében október 23-án a délutáni, november 4-én az összes, 
november 11-én ismét a délutáni istentiszteletek elmaradtak.

November 25-én d. ordass Lajos püspök úr prédikált a gyüle-
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kezetünkben. Az ez alkalomból befolyt 5500 forint offertóriumot 
a gyüleke zet hadikárosultjai között osztottuk szét. November 
27-én dr. Rezessy zoltán másodlelkész és Egyed Irma igazgatónő 
házasságot kötöttek.

december 8-án gyülekezetünk küldöttsége felkereste Túróczy 
zoltán püspök urat, hogy püspöki megbízása alkalmából köszönt-
se, és tájékozódjék a gyülekezet kérdései, különösen is a lelkész 
lakása kérdésében. december 21-én a gyülekezet lelkésze családját 
Piliscsabáról beköltöztette a vendégszobába, őmaga lelkészi hiva-
tali szobáját vette igénybe a presbi térium tudomásával. december 
29-én tartotta az ifjúság karácsonyi szeretetvendégségét, melyen 
megajándékozták egymást annak emlékére, hogy Isten szeretete 
ezen az ünnepen ajándékozta a világnak a megváltó Krisztust.

Szolgálat az elmúlt évben
A gyülekezet történetét Jézus igéjével kezdtem: itt hagyta övéit 
e világban. Ha azt kérdez zük, hogy miért, egy felelet van: azért, 
hogy szolgáljanak ebben a világban, mint ahogy ő szolgált. Tu-
dom, hogy minden gyülekezetet, annak minden szolgáját és tagját 
e szerint a szol gálat szerint ítéli meg az Isten. Erre gondolva csak 
a bűnbánat hangját mondhatjuk el mind Isten, mind a gyüleke-
zet felé. A dicsekvés vágya nem is tölthet el minket egyetlen év 
munká jának áttekintése után sem, de előttünk kell lennie Isten 
parancsának: „Adj számot a sáfárságodról…” Legyen most ez a 
számadás csupán a statisztikai adatok elmondása.

A népmozgalmi adatok az elmúlt évben a következőképpen 
alakultak:

Kereszteltünk 15 fiút, 18 leányt, 13 más gyülekezeti tagot: 
összesen 46-ot az előző évi 63-mal szemben. Konfirmáltunk: 
37 fiút, 27 leányt, összesen 64-et az előző évi 35-tel szemben. 
Eskettünk 6 tiszta párt, 17 vegyes párt, 8 más gyülekezeti tagot, 
összesen 31-et az előző évi 38-cal szemben. Temettünk 25 férfit, 
28 nőt, 5 más gyülekezeti tagot, összesen 58-at az előző évi 47-tel 
szemben. Betérő volt 1 (-), kitérő volt 1 (-).
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Az istentisztelet a gyülekezet szolgálatának középpontja. ott 
hangzik az ige. És nincs más útja a boldogságnak, csak az ige 
hallgatása és megtartása. így mondja Jézus. Ezért kell a gyüle-
kezet munkájának középpontjában állnia az istentiszteletnek, 
és a keresztyén ember életének középpontjában állnia az is-
tentiszteletre járásnak. 

Az elmúlt évben összesen 283 alkalommal volt istentisztelet. 
Ebből főistentisztelet Kelenföldön 122, Farkasréten 59, délutáni 
istentisztelet 46, gyermek-istentisztelet 11, könyörgés templom-
ban 1. Passióolvasás Kelenföldön 2, Farkasréten 2, egyetemes 
imahéten 8. Böjti sorozat Kelenföldön 5, Farkasréten 6. Nagyheti 
sorozat Kelenföldön 3, Farkasréten 3. Adventi sorozat Kelenföl-
dön 3, Farkasréten 3, összesen 283.

Az úrvacsorát kiszolgáltattuk Kelenföldön 73 alkalommal, Far-
kasréten 13 alkalommal, összesen 86 alkalommal. úrvacsorával 
élt a templomban 2559 hívünk, betegágyon 32 hívünk, kórházban 
7 hívünk, összesen 2598 hívünk. Bibliaóra volt 342 alkalommal, 
ebből gyülekezeti bibliaóra Kelenföldön 35, Farkasréten 27. If-
júsági bibliaóra Kelenföldön 83, Farkasréten 27. Beteggondozó 
bibliaóra 11, vasárnapi iskolai előkészítő 21. vasárnapi iskola Ke-
lenföldön 3 csoport 100, Farkasréten 1 csoport 38, összesen 342.

Az igeszolgálat egyéb alkalmai: gyülekezeti szeretetvendégség 
Kelenföldön 10, Farkasréten 1, gyermek-szeretetvendégség 1, 
konfirmáltak szeretetvendégsége 1, karácsonyi ifjúsági szeretet-
vendégség 1, énekkari szeretetvendégség 3, összesen 17.

Konfirmációi oktatás Kelenföldön 59, Farkasréten 18, össze-
sen 77.

A lelkipásztori szolgálathoz tartozik a hívek látogatása. Az elmúlt 
évben a lelkészek összesen 514 látogatást végeztek. Ebből muncz 
Frigyes (október 12-ig) 132, Kendeh György (október 13-tól) 105, 
Botta István 107, dr. Rezessy zoltán 170, összesen 514.

Hivatalos ügyben a lelkészek eljártak összesen 116 alkalom-
mal. más gyülekezetben szolgáltak összesen 29 alkalommal. 
Egyházkormányzattal kapcsolatos munkák a gyülekezetben az 
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elmúlt évben: tisztikari és gazdasági bizottsági ülés volt 7 alka-
lommal, presbiteri ülés volt 9 alkalommal, a számvevőszék ülése-
zett 2 alkalommal, egyházközségi közgyűlés volt 2 alkalommal, 
összesen 20 alkalommal.

A gyülekezetben szolgáltak vendég lelkészek is és sokan a 
híveink közül is. vendég lelkészek: dr. Gyimessy Károly (2), dr. 
Jan michalko, Grünvalszky Károly, Bonnyai Sándor, Károlyi Er-
zsébet teológiai hallgató, Benczúr László, Sztehlo Gábor, Koren 
Emil, Fehér Károly, Jancsó Bertalan (3), zay László, Friedrich La-
jos és a teológusok, dr. Hans-Heinrich Wolf, dr. Harry Johansson, 
dr. Benes miklós, d. ordass Lajos, danhauser László, Prőhle 
Károly, Hajdú Péter, Papp Gyula, Rápolthy László.

világi híveink: valkó Amália, Ferjencsi Béla, záhony János, 
Prőhle Henrik, Csorba István, Thál Rezsőné, Tóth Lászlóné, 
Jankó Géza, Kostyál Kálmán, Aradi Gyuláné, dr. Gyapay Gábor, 
Buza mihályné, Parago Ibolya, dr. Komjáthy miklós, Külley 
Angéla, Németh István. Erről a helyről is köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik gyülekezetünkben szolgáltak.

Kérve jelentésem tudomásulvételét, hadd fejezzem be a zsoltá-
ros kívánságával. Az elmúlt esztendő ajándékaiért, keresztjeiért 
és kegyelméért is: „Áldott legyen az Úr neve!”

LELKÉSzI JELENTÉS 1957-RőL
Éves rendes közgyűlés, Budapest-Kelenföld, 1958. március

Tisztelt Közgyűlés! Szeretett Testvérek a Jézus Krisztusban!

Azért gyülekeztünk itt most egybe, hogy számba vegyük ke-
lenföldi egyházközségünk elmúlt esztendejét, az alakulás 

utáni harmincharmadik évet.
Ez a visszatekintés nem csak a gyülekezet elhívott számadóinak 

a gondja. Jóllehet az ő kötelességükké teszi a törvény és a szolgá-
lattal járó felelősség, mégis az a tény, hogy közgyűlésre hívtuk 
egybe a gyülekezetet, hű tükrözője annak, hogy itt most az egész 
gyülekezet ügyéről, dolgáról, gondjáról és felelősségéről van szó.
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Ez a visszatekintés Isten színe elé állít minket. újból ráirányít-
ja a figyelmünket arra a drága bibliai tanításra, hogy magányos, 
kóválygó lelkek vagyunk ebben a világban, még kevésbé önálló, 
független emberek, akik önmaguknak szabják meg az életcélt, 
és állapítják meg a célhoz vezető utat. mi most úgy vagyunk itt 
együtt mint Isten drága áron megváltott gyermekei, akiknek 
élete, öröme, békessége Istennél van. Téved, aki azt gondolja, 
hogy ez valami világból való elvonulást jelent, megtagadását 
tényeknek, figyelmen kívül hagyását a valóságnak. Semmikép-
pen. A keresztyén ember ebben a világban él. Húsból és vérből 
való ember. Itt jár a földön, szolgálatának ez a színhelye, hűsége, 
szeretete, itt kell, hogy világítson a hite és ízt adjon az élete. Nem 
meghátrálásra, nem meghunyászkodásra hívta el Isten Jézus 
Krisztus által övéit ebben a világban, hanem bizonyságtételre. 
Szóval, tettel, magatartással annak megvallására, hogy van az 
életnek egy másik lehetősége is. Ez a másik élet is élet itt a vi-
lágban, de nem a világért. Ez az élet is idetartozik a bölcső és 
koporsó közötti vándorútra, de nem halálra, megsemmisülésre, 
hanem azon túlvezet, az örök életre.

Ha így állunk most Isten előtt, ha az ő drága ajándékaként 
tekintjük a letűnt esztendőt minden eseményével, változásával, 
akkor tele van a szívünk hálaadással, mert nem a gondjaink, a 
kérdéseink nehezednek ránk, hanem az a határtalan kegyelem ejt 
rabul, és tölti el szívünket, amely hordozott, áldott nap mint nap, 
gyülekezetünk elmúlt esztendejének bizonysága szerint. Nem is az 
a feladat hárul itt ránk, hogy a legapróbb részletekig igyekezzünk 
feleleveníteni a letűnt esztendőt – igaz, így lenne teljes a kép. A 
tanúsághoz az is elég, hogy főbb eseményeiben járjuk újra végig 
azt az utat, amelyen nyilvánvalóvá lett számunkra, hogy itt, ebben 
a hazában, ebben a népben, egy vajúdó világban s mégis ebben 
a kelenföldi gyülekezetben miként dajkált, hordozott, vigasztalt, 
tanított, szeretett és áldott minket a mi szerető mennyei Atyánk.

Január hónapja az elmúlt évben is a számadás ideje volt. Bi-
zottságok és testületek gyakorta tartott ülésein végezték a szám-
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adás felelős szolgálatát. Ehhez kapcsolódott az egyházközség 
tisztikarának és presbitériumának választása és kibővítése. A 
január 27-én tartott ünnepi istentisztelet és díszközgyűlés erősí-
tette meg az előkészítő munkálatokban megnyilatkozott vágyat, 
és elhívta az egyházközség felügyelői tisztére dr. Borostyánkőy 
László testvérünket, szolgálatba állította az új tisztikart, és meg-
választotta – a gyülekezet régi hagyományainak megfelelően 
– a hatvan főből álló presbitériumot. Az ünnepi órákat velünk 
töltötte, a szolgálatra elhívottakat köszöntötte a gyülekezet volt 
lelkésze, d. ordass Lajos püspök is. A szolgálatot átadókra és 
a szolgálatot felvállalókra akkor is és most is Isten megsegítő 
kegyelmét kérjük. Az eseményeket számba vevő krónikás azt 
is hadd örökíthesse meg, hogy az elmúlt év januárjában széles 
kapura tárult a hitoktatás lehetősége, s azon iskolás gyermekeink 
igen nagy számban vettek részt. 

Február ugyancsak ünnepi lapot írt az elmúlt esztendő történe-
tében. Február 3-án presbi teri találkozó volt tanácstermünkben, 
ezen az alkalmon megjelent közöttünk d. ordass Lajos és Túróczy 
zoltán püspökeinkkel együtt az Evangélikus világszövetségnek a 
magyarországon időző főtitkára, Lund-Quist Károly és az Evan-
gélikus világszövetség kelet-európai segélyszolgálatának vezetője, 
zeuthen mogens dán lelkész. mindketten előadást is tartottak 
Túróczy zoltán püspök szolgálata mellett. Személyükön és be-
számolóikon keresztül átélhettünk vala mit abból a nagy testvéri 
közösségből, amelyet számunkra Isten a világ evangélikussá-
gában fel kínál. magyarországi kisebbségi helyzetünkben kell, 
hogy erősítsen az a hetvenmilliót számláló evangélikus közösség, 
amelynek életéről, szolgálatáról, feladatairól színes és eleven képet 
nyújtottak előadásaikban. A szeretetnek és a megbecsülésnek a 
szavait sem felejtjük el, a mellyel egyházunkról és püspökeinkről 
szóltak. vendégeink számára igen kedves meglepetést jelentett 
énekkarunk szereplése. magyar kórusműveket adtak elő. áldjuk 
Istent ezért a fe ledhetetlen, szép testvéri találkozásért.

A konfirmációi oktatás február 1-jén vette kezdetét, hogy az 
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úrvacsora méltó vételére felkészítse a jelentkezett tizenkilenc 
fiú- és tizenhét leánygyermeket.

március 2-án tartottuk – a megelőző év októberi eseményei 
óta – első szeretetvendégségünket. dr. Karner Károly teológi-
ai tanár Lukács evangéliumáról tanította az egybegyűlteket. A 
ránk köszöntött böjt pedig csütörtök esténként áhítatra hívta a 
gyülekezet tagjait.

március 22-én ült össze első ízben az a műszaki bizottság, 
amelyet előkészítő munkálatok elvégzésére hívott életre a pres-
bitérium. már 1956-ban megindult a templomfestésre való 
gyűjtés. Templomozó híveink is megállapították, a hivatott ve-
zetők ismételten szóvá tették, hogy templomunk belső festése 
erősen megkopott. Kiült rajta a múló idő. A munka elvégzését 
halaszthatatlannak láttuk valamennyien. A helyzet felmérése, 
a kérdés megoldásának tisztázása és előkészítése lett feladata a 
létrehívott műszaki bizottságnak. már az első ülésen nyilván-
valóvá lett, hogy a templomfestés kérdését egybe kell kapcsolni 
olyan szükséges műszaki feladatok elvégzésével, amelyek már 
esztendők óta megoldásra várnak. Ilyennek látszott a templom 
fűtőberendezésének helyreállítása és a templom karzatának 
kibővítése. A tárgyalások során ezekhez még az is hozzájárult, 
hogy kívánatos – éppen a festés előtt – a templom világításának 
110-es áramkörről 220-as áramkörre való átkapcsolása. Hogy a 
megindult munka hova vezetett, annak mindannyian szemlélői 
vagyunk. áldjuk is Istent azért a sok hűségért és áldozatért, amit 
gyülekezetünk tagjain keresztül megmutatott.

A március utolsó vasárnapján tartott gyermek-szeretetvendég-
ség népes együttlét volt, amelyen szülők és gyermekek egyaránt 
gazdagodhattak.

április hava egyházmegyénk életére irányította figyelmün ket. 
április 3-án tartottunk egyházmegyei közgyűlést a bu da hegy-
vidéki kápolnában A közgyűlésnek ünnepélyességet és különös 
súlyt az a körülmény adott, hogy akkor iktatták be az egyház-
megye újonnan megválasztott esperesét, danhauser László bu-
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da hegyvidéki lelkészt, s volt általános tisztújítás is. mindez a 
mind össze kilenc egyházközséget magába foglaló egyházmegyénk 
életében ugyancsak jelentős esemény volt. A szomszédság, a sok 
áldott szolgálat, a meleg testvéri szív mind arra késztet, hogy az 
esperesi tisztet betöltő danhauser László személyére, közegyházi 
szolgálatára az egyház Urának gazdag áldását kérjük.

április 27-én és 28-án ifjúságunk részére csendesnapot tar-
tottunk többek szolgálatával.

Egyházi lapjainkban minduntalan visszatérő téma volt az elmúlt 
évben az Evangélikus világszövetségnek a minneapolisban terve-
zett világgyűlése. magyarországi Evangélikus Egyházunk hattagú 
küldöttséggel készült a találkozóra. Erről a készülődésről és a 
világtalálkozóról tartott tájékoztató előadást májusi szeretetven-
dégségünkön dr. Wiczián dezső teológiai tanár. Ugyancsak ezen 
a szeretetvendégségünkön emlékeztünk meg gyülekezeti énekka-
runk huszonöt éves működéséről. másnap, a május 5-én rendezett 
templomi hangversenyen adtunk hálát Istennek énekkarunk szép, 
építő szolgálataiért. Az ének- és zenekar, valamint Kapi-Králik Jenő 
közreműködésével méltó módon ünnepelhette meg énekkarunk és 
a gyülekezet a negyedszázados szolgálati évfordulót.

Június hónapban megint csak az ifjúság felé fordult a tekin-
tetünk. Nem az iskolai év vége hívta fel rájuk a figyelmünket, 
hanem a konfirmáció napja és eseménye. A kicsiny sereget sok 
féltő szeretet és buzgó imádság kísérte az úr oltárához, ahol Is-
ten a bűnbocsánat drága ajándékában az új élet forrását kínálja 
mindannyiunk számára.

Július hónapban egyetemes egyházunk életére figyelhettünk. 
Egyetemes egyházunk 1954 óta nem tartott közgyűlést. Azóta 
pedig egyházi életünkben is sok változás történt, személyi és szer-
vezeti vonalon egyaránt. Nem is csoda, hogy nagy érdeklődéssel 
fordult feléje egész egyházunk felelősséget hordozó tömegeivel. 
A tárgyalások során lett nyilvánvalóvá, mennyi függő, nyitott 
kérdéssel vívódik egyházunk.

 Aki július vége felé templomba jött, az öröm mel állapíthatta 
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meg, hogy építőhomok, tégla és mész lepte be a járdát. A műszaki 
bizottság munkálkodása alapján gyülekezetünk presbitériuma 
elindította a szükséges javítási munkála tokat. Július 30-án, ked-
den reggel mesteremberek: ácsok és kőművesek jelentek meg, 
és kez detét vette a kórusbővítés munkája. majd ezt követte a 
sekrestyeajtó áthelyezése, a fűtőberen dezés melletti bemélyedés 
elfalazása, hogy azután a festés is sorra kerüljön.

Augusztusban volt ifjúságunk balatoni tábora zamárdiban.5 
Ez a pihenésre szánt idő alkalom volt egyúttal arra is, hogy Isten 
igéje előtt elcsendesedjenek a részt vevő ifjak és lányok. mind-
össze nyolc napot töltöttek változatos időjárás mellett a Balaton 
partján, és élvezték a tábori élet sok különlegességét.

A szeptember nemcsak iskolaköteles gyermekeink életében 
jelentett új kezdetet, a gyülekezet életében is határkő. Szeptem-
ber 7-i szeretetvendégségünkön Thököly Imréről emlékezett meg 
dr. Komjáthy miklós, és vont tanulságos párhuzamot Thököly 
kora és napjaink problémái között. Szülői értekezletre hívtuk 
meg szeptember 21-én a szülőket, s gyermekeinknek hitben való 
neveléséről beszélgettünk. Az ifjúságot és a gyermekeket is egy-
behívtuk külön-külön szeretetvendégségre, hogy minél többen 
legyenek együtt azok közül, akikért olyan nagy a felelősségünk. 
Szeptembertől kezdve gyermekeink számára a hónap első va-
sárnapján vetített képes előadást is tartunk a tanácsteremben.

Az október 5-i szeretetvendégségen körünkben köszönthettük 
dr. Keken András deák téri lelkészt, aki nagy gyülekezet előtt 
tartott úti beszámolót a minneapolisban járt magyar küldöttség 
amerikai útjáról.

A Norvégiában gondozott magyar menekült gyermekek egyik 
vezetőjét köszönthettük körünkben az október 10-én tartott gyü-
lekezeti bibliaórán. Seim testvérünk nemcsak a norvég egyházi 
életről és szolgálatáról adott rövid ismertetést, hanem vázolta 
azt a gondoskodó munkát is, amellyel a norvég földre került 

 5 Bolla árpád dunakeszi lelkész vezetésével.
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magyar gyermekek ügyét, sorsát felkarolják. A szeretetnek drága 
bizonyságtevő szavai hangzottak el közöttünk.

október 27-ike feledhetetlen napja marad gyülekezetünknek. 
Ekkor vettük át használatra a belső festéssel elkészült templo-
munkat. Előző nap még nagyon sok kétség ült a szívekre, hiszen 
akármerre néztünk, mindenütt a mesteremberek nyomában 
maradt piszok és szemét éktelenkedett. még sok tekintetben 
ma is titok, hogyan lett elfogadhatóan tiszta a templom meg 
a tanácsterem. Igaz, nem volt a háznak olyan apraja-nagyja, 
aki a napnak valamely időszakában ne lépett volna szövetségre 
valamilyen takarítóeszközzel. Azokkal az ifjakkal, lányokkal 
vagy asszonyokkal egyetemben, akik szombat reggeltől éjsza-
kába nyúló estéig sepertek, súroltak, port töröltek – szóval: ta-
karítottak az ünnep érdekében. A ránk virradt kedves napon, 
október 27-én zsúfolásig megtöltött templom várta az ünnepi 
szolgálatra gyülekezetünkbe érkező d. ordass Lajos püspököt. 
Tanítása tisztán cseng a fülünkben: „Térdre Jézus előtt!” Az 
ünnepi istentisztelet bevezetője volt egyúttal a reformációs heti 
igehirdetés-sorozatunknak, amelyen a reformáció ajándékairól, 
Isten igéjéről, a keresztségről, az úrvacsoráról és az egyházról 
szólt a mindannyiunkat kereső tanítás.

A novemberi szeretetvendégségre ismét dr. Wiczián dezső 
teológiai tanár jött körünkbe, s tartott előadást a minneapolisi 
evangélikus világgyűlés főbb előadásairól. S így lett teljes a kép, 
világos Isten akarata, amely hatalmasan bizonyította meg magát 
a világtalálkozón.

A novemberi eseményekhez tartozik énekkarunk művészi kan-
tátaestje: nagy gyülekezet előtt szólaltattak meg magyar egyházi 
műveket, köztük a hetvenötödik születésnapját ünneplő Ko dály 
zoltán zsoltárát.

Fájdalmas veszteség érte gyülekezetünket dr. zelenka Frigyes 
presbi terünk elhunytával. Igaz, hogy évek óta nem láthattuk már 
magunk között, mert szobához, majd ágyhoz kötötte betegsége. 
November 11-én kísértük el a Farkasréti temetőbe, pihenőhe-
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lyére, áldván Istent testvérünknek hosszú, szolgálatokban gazdag 
életéért. Emléke legyen áldott miközöttünk!

November 18-án ismét itt járt az Evangélikus világszövetség 
főtitkára, Lund-Quist Károly, aki hivatalos látogatásra jött ha-
zánkba. vele együtt érkezett dr. vajta vilmos külföldön élő magyar 
lelkész testvérünk is, aki az Evangélikus világszövetség teoló giai 
bizottságának az igazgatója. Ide hozzánk, Kelenföldre, az a szán-
dék vezette őket, hogy a magyarországi Evangélikus Egyházunk 
részére érkezett segélyadományok szétosztásának intézéséről 
személyes tapasztalatokat szerezzenek. Ha kimondottan nem is 
hozzánk jöttek, mégis nálunk voltak, megszemlélték szép temp-
lomunkat, s friss benyomásaikról szót válthat tunk. Az a néhány 
nap, amit hazánkban töltöttek, sok jó alkalmat nyújtott nékik arra, 
hogy közelebbi kapcsolatba kerüljenek egyházunk vezetőivel és 
gyülekezetünk tagjaival. Istentől kapott drága alkalomnak tekint-
jük ezt is. Egymás hite és szeretete által megint erősödhettünk.

decemberben az adventi idő köszöntött reánk. Figyelmünket 
minden igehirdetési alkalom a visszatérő Jézus Krisztusra irá-
nyította. Szeretetvendégségünkön is a Biblia köré telepedtünk, 
dr. Karner Károly teológiai tanár előadásában hallgattuk a ne-
gyedik evangélium, a János írása szerint való szent evangélium 
meleg bizonyságtevését Jézus Krisztusról.

Az örömszerző szeretet szolgálatát is igyekezett gyülekezetünk 
betölteni. Karácsony táján majd 9000 forint készpénzt osztott 
ki a rászoruló testvérek között, s karácsonyig nyolcvankét ru-
hacsomagot juttatott el gyermekek és felnőttek részére. Nem 
időhöz kötött szolgálat ez, aminthogy nem csak karácsony táján 
vannak segítő szeretetre szoruló testvérek. Az egyház terhének 
hordozásában szüntelenül foglalatoskodnunk kell, mert így termi 
meg gyümölcseit a hit, s ölt testet közöttünk, elveszett emberek 
között az Isten országa. Ez karácsony örökké időszerű üzene-
te: Jézus Krisztus azért jött, hogy senki el ne vesszen, hanem 
mindenki örök üdvösséget nyerjen. Erről az örömhírről adott 
tanítást nekünk a vasárnapi iskolás gyermekeinknek december 
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28-án tartott ünnepsége is, amikor gyermekajkakról felszálló 
énekben, versben, párbeszédben vettük Isten örök evangéliumát. 
Ifjúságunk pedig december 21-én tartott szeretetvendégségén 
gyakorolta magát az örömszerző szeretetben. mert szeretetre, 
Isten szeretetére vágyakozik minden szív ezen a földön.

Szeretett Gyülekezet! Hónapról hónapra jártunk az elmúlt 
esztendő eseményei között. Nem az elmúlt év története volt ez. 
mindössze néhány mozaikdarab abból a hatalmas képből, ame-
lyet a megtapasztalt Isten kegyelme 1957-ben jelentett nekünk. 
Ki beszélhetné el hűségét, ki számlálhatná meg kegyelmének 
bizonyságait, és ki mérhetné meg hozzánk való szeretetének 
mélységeit? Nem is mondhatunk a számadás óráján mást, le-
gyünk felelős vezetők vagy csak egyszerű egyháztagok: nagy, 
csodadolgokat cselekedett velünk az úr! 

Szolgálatunk és felelősségünk elmélyítésére a gyülekezet 
harmicharmadik esztendejének népmozgalmi adataira figyeljünk:

A keresztség szentségében részesült 19 fiú és 16 leány, összesen 
35 újszülött, 11-gyel kevesebb, mint 1956-ban.

Konfirmált 19 fiú és 17 leány, összesen 36 ifjú, 28-cal kevesebb, 
mint 1956-ban. 

Házasságkötését megáldatta 6 tiszta pár és 17 vegyes pár, 
összesen 23 házaspár, 8-cal kevesebb, mint 1956-ban.

Eltemettünk 31 férfi és 29 nő egyháztagot, összesen 60 test-
vérünket, kettővel többet, mint az előző évben.

Kitért evangélikus egyházunkból 2 lélek, 1-gyel több, mint az 
előző évben. Betért viszont nem volt. 

Az elmúlt évben igehirdetési alkalom (bibliaórák, istentiszte-
letek, adventi-böjti áhítatok, nagyheti és reformációi áhítatok) 
összesen 276 volt, 7-tel kevesebb, mint az előző évben.

úrvacsorával élt istentiszteletek alkalmával 2847 lélek, be-
tegágyon 54 lélek, összesen 2901 lélek, 422-vel többen, mint az 
előző évben.

A gyülekezet lelkészei az elmúlt évben 658 látogatást végeztek, 
144-gyel többet, mint az előző évben. Ebből a gyülekezet lelkésze 
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221 látogatást végzett, Botta István másodlelkész 212 látogatást 
és dr. Rezessy zoltán másodlelkész 225 látogatást.

Külön is szeretném megemlíteni a beteggondozó munkakö-
zösségnek az áldott szolgálatát. Gyülekezetünk néhány nőtagja 
rendszeresen látogatja azokat a beteg és öreg egyháztagokat, 
akik valamilyen testi fogyatkozás következtében nem tudják 
elhagyni otthonukat, s így templomba, épülési alkalmakra nem 
jöhetnek. Nékik házhoz, betegágyhoz viszik Isten evangéliumi 
örömüzenetét. Tudom, sok áldás forrása ez a munka mind a 
meglátogatottaknak, mind pedig a látogatást végző testvéreknek.

Gyülekezetünkben az elmúlt évben a következő vendég lelké-
szek szolgáltak: d. ordass Lajos püspök (2), Túróczy zoltán püs-
pök, Ruttkay Elemér, Scholz László, Jávor Pál, Ruttkay miklián 
Géza, dr. Sólyom Jenő, dr. Karner Károly, dr. Nagy Gyula, dr. 
Wiczián dezső, Nagy István teológiai hallgató, zászkaliczky Pál, 
Hafenscher Károly, Fehér Károly, Szita István, madocsai miklós, 
Galáth György, Sztehlo Gábor, dr. Benes miklós, Tage morsing 
dán lelkész, Lund-Quist Károly főtitkár, zeuthen mogens titkár, 
id. Ferenczy zoltán, Csákó Gyula, dr. Szilády Jenő, Friedrich 
Lajos és dr. Schulek Tibor.

világi híveink közül szolgáltak: Csorba István, dankó mária, 
Prőhle Henrik, Thál Rezsőné, Jankó Géza, dr. Komjáthy miklós, 
Külley Angella, Németh Ilona. Erről a helyről is hadd köszönjük 
meg minden szíves szolgálatukat!

Az egyházközség lelkészei a gyülekezeten kívül is több helyen 
szolgáltak. Kendeh György Budapest-zuglóban, Budapest-deák 
téren (2), Bicskén, Budapest-Óbudán. május 24-től június 3-ig a 
dániai Liselundban tartott európai ökumenikus konferencián vett 
részt. Botta István másodlelkész szolgálatot végzett Fóton, Buda-
pest-deák téren, Budapest-Óbudán, monoron, Komáromban és a 
rádióban, dr. Rezessy zoltán másodlelkész pedig Budapest-zugló-
ban, Balatonszárszón, Nyáregyházán és Budapest-Ferencvárosban.

Szeretett Gyülekezet! múlt esztendei szolgálatunkról szóló 
jelentésem végére értem. Tudom, sőt vallom is, hogy nem teljes 
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a kép. de abban így is hű tükrözője a letűnt esztendőnek, hogy 
mindenért, ami osztályos részül jutott nekünk ebben a kelen-
földi gyülekezetben, Istené legyen a dicséret, a dicsőség és a 
magasztalás! magamat s magammal együtt mind az elhívott 
munkatársakat szeretetükbe ajánlom, és kérem előterjesztett 
munkajelentésem tudomásulvételét.

Közegyházi közéleti írások

EGyHázUNK SzERETETSzoLGáLATA ÉS A KüLFÖLdI 

SEGÉLyEK SzÉToSzTáSA

Az egyházegyetem közgyűlése elé Kendeh György kelenföldi 
lelkész terjesztette be egyházunk most folyó szeretetszolgá-

latáról a jelentését. Ennek a szeretetszolgálatnak nagy részét a 
külföldről beérkező segélyek szétosztása teszi ki. Kendeh György 
jelentésében többek között a következőket mondotta:

I. Az első külföldi segélyszállítmány már 1956. november 3-án 
megérkezett a magyarországi Ökumenikus Bizottsághoz. Ennek 
a küldeménynek huszonöt százalékát kapta meg egyházunk. Ezt 
az élelmiszer-szál lítmányt legnagyobb részt a Budapest terüle-
tén lakó egyházi alkalmazottak között osztották ki. Egy ki sebb 
részéből pedig az öt- vagy annál több gyermeket nevelő lelkész-
családok is részesültek.

Szeretetszolgálatunk munkája új lehetőségekhez jutott az 
Evangélikus világszövetség hivatalos kiküldötteinek 1957. feb-
ruárban hazánkban tett látogatása során. A velük folytatott tár-
gyalások közben lett nyilvánvalóvá az a komoly segítőkészség, 
amellyel egyházunkat támogatni kívánják. A szeretetszolgálat 
vonalán ez két irányban valósulna meg: általános segítség és 
gyógyszersegítség formájában.

Az Evangélikus világszövetség kiküldötteinek ígérete alapján 
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már február második felében egy vagon szállítmány érkezett kü-
lönböző tartalommal. A vámőrség országos Parancsnokságánál 
sikerült biztosítani azt a kedvezményes elbánást, hogy egyházunk 
a szétosztást utólagosan igazolhatja. A Közlekedésügyi minisz-
térium pedig 1957 végéig fuvardíjmentes szállítást biztosított az 
egyházunk címére érkező szeretetadományokra vonatkozóan.

Ezen az úton érkezett március 8-ig egyházunk címére tizen-
négy vagon küldemény. Ezt a küldeményt különféle nehézségek 
miatt nem tudtuk azonnal átvenni mindaddig, amíg a Nem-
zetközi vöröskereszttel a megegyezés meg nem történt. Ennek 
megtörténtéig szünetelt a külföldről bejövő segítségek átvétele.

Időközben megalakult a magyarországi protestáns egyházakat 
magába foglaló adminisztratív jellegű egyesülés, a Protestáns 
Kollégium, amelybe evangélikus egyházunk is bekapcsolódott, 
s egyházi felsőbbségünk jóváhagyásával egyezményt kötött a 
Nemzetközi vöröskereszttel. Az egyezmény értelmében a Nem-
zetközi vöröskereszt f. évi június 30-ig vállalta az egyházaknak 
szánt szeretetküldeményeknek a fuvardíjmentes szállítását és 
vámmentes kezelését, ugyan akkor kötelezte egyházunkat arra, 
hogy munkájában a genfi konvenció szellemében járjon el, s a 
szétosztás lebonyolítására az általa kívánt módot kövesse.

A megegyezés után május 3-ával indult meg az a jelentős szál-
lítás, amely június 30-ával fejeződött be harmincnégy vagon 
be küldésével. így összesen egyházunk részére ötven vagon sze-
retetadomány jött a legkülönbözőbb tartalommal: élelmiszer, 
bébiholmi, játék, új és használt ruházat, csukamájolaj, vitamin-
tabletták, szirup stb. A küldemények leltárba vétele folya matban 
van. Az adományozók különbözők. Azt mondhatni: benne van 
az egész lutheránus világnak a minket hordozó szeretete. Itt 
említem meg, hogy a több mázsát kitevő csukamájolaj külde-
ményt egyházunk felajánlotta az Óbudai Hajógyár munkásai-
nak, akiknek a munkájuk végzésénél szükséges védőgyógyszer 
a csukamájolaj. A hajógyár munkásai elfogadták az adományt, 
és hálás szívvel mondtak köszönetet egyházunknak.
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II. A következőkben az elosztásról kívánok jelentést tenni. Az 
egyházkerületek elnökségeinek közös tanácskozása foglalkozott 
az elosztás irányelveivel, melyet a Nemzetközi vöröskereszt is el-
fogadott. Ennek alapján a szétosztást négy kategória felállításával 
megkezdtük. A négy kategória a következő: szeretetintézmények 
(összesen 27), valamennyi fizetéses egyházi alkalmazott (aktívak és 
nyugdíjasok), valamennyi önkéntes egyházi munkás (tisztségvise-
lők és presbiterek közül csak a rászorulók), rászoruló egyháztagok.

Július 5-ig a következő csomagokat osztottuk ki: 337 aktív 
lelkészcsaládnak 542 csomag, 198 nyugdíjas lelkésznek, illetve 
özvegynek 419 csomag, 29 teológiai hallgatónak 49 csomag, 
96 fizetéses egyházi alkalmazottnak 96 csomag, 334 önkéntes 
munkásnak, illetve gyülekezeti tagnak 341 csomag, 96 gyüleke-
zetnek 96 csomag. Összesen 1543 csomag. Ezen túlmenően a 27 
szeretetintézmény 101 csomagot kapott.

III. Az Evangélikus világszövetség jelentős segítsége az is, 
amit külföldi gyógyszerek díjmentes küldésével nyújt. Ez először 
csak a lelkészcsaládok szükségleteinek kielégítésére vonatkozott. 
Kérésünkre tágabb kaput nyitottak, és a gyülekezeti tagok felé 
is vállalták ezt a segítőszolgálatot.

újabban a gyógyszerküldés idejét sikerült lényegesen lecsök-
kenteni. Az igénylések száma igen nagy, ezeket gyógyszerész, 
illetve orvos felülvizsgálata után továbbítjuk. Az Evangélikus 
világszövetség a Rád községben fellépett gyermekbénulásos meg-
betegedésekkel kapcsolatban a Pest megyei közegészségügyi és 
járványügyi hatóságok részére rendelkezésre bocsátott 1200 
köbcentiméter Gamma Globulint. Szeretetszolgálatunk részére is 
küldött 2600 köbcentiméter Gamma Globulint. A két rendkívüli 
gyógyszeradomány értéke 134 000 schilling.

Iv. Nem egyházi forrásból kapott szeretetszolgálatunk 42 ton-
na búzalisztet, 25 tonna tejport, valamint 13 tonna ömlesztett 
sajtot. Ezek szétosztása ugyancsak folyamatban van.

A szeretetszolgálat munkájának egyik nehéz szakasza, a be-
áramlott küldeményeknek az átvétele és raktározása befejeződött. 
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A szétosztás csak most indulhat meg igazán, hiszen csak most lett 
nyilvánvalóvá, hogy a minket hordozó szeretet, a testvérszívek sze-
retete mit kínált fel. A rendelkezésünkre álló anyagnak mielőbb 
el kell jutnia azokhoz, akik rászorultak. Ennek a szétosztásnak 
igazságosságra törekvéssel kell történnie, de úgy, hogy sem ma-
gyarhoni egyházunk, sem senki más becsületébe ne kerüljön.

Kendeh György

(A fenti jelentés megjelent az Evangélikus Élet XXII. évfolyamá-
nak 18. számában, 1957. július 21-én.)

A szeretetszolgálat munkáját a kelenföldi gyülekezet felnőtt és 
ifjú tagjai végezték önkéntes szolgálattal! Külön is ki kell emel-
nem: feleségemet, villányi Albertné sz. Németh Irén gyülekezeti 
irodatisztet, Borostyánkőy Lászlóné, özv. Lázár Ernőné, Tischler 
Jánosné, özv. Gyenes dezsőné asszonyokat, Strenge Frigyes és 
Jausz Imre presbitereket, valamint Csengődy László és Turcsá-
nyi Károly északi illetve déli egyházkerületi lelkészeket, akik az 
elkészített csomagoknak vidéki paplakokra és a budapesti posta-
hivatalba történő szállítását végezték önként vállalt szolgálattal. 
A szállítás a szeretetszolgálat és sajtóosztály részére küldött 
volkswagen mikrobuszok felhasználásával történt.

mindenkor tanúsítom a testvéri szívek csodás szolgálatát!

A máSodIK FÉLREáLLíTáS IRATAI6

1. irat
Az Északi Evangélikus Egyházkerület Törvényszékének Elnöksége

488-3/IX/1961. szám
Az E. T. 1953. évi v. tc. 42–43. §-ai alap ján Kendeh György 

budapest-kelenföldi gyülekezeti lelkész egyházi közérdekből tör-
ténő áthelyezési ügyében az egyházkerületi törvényszék elnöksége 

 6 A félreállítás iratait betűhíven közöljük.
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a tárgyalást 1961. évi október hó 23-ik napjának (hétfő) délután 
három (15) órájára az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki 
hivatalának helyiségébe (Budapest, vIII. üllői út 24. sz.) tűzte ki.

Erre a tárgyalásra meghívjuk, mint a törvényszéki tárgyaló 
tanács tagjait: 1. Németh Géza (Csabdi), 2. dr. mihály dezső és 3. 
Sátory vilmos egyházkerületi törvényszéki bíró urakat, továbbá 
dr. Czakó zsigmond egyházkerületi törvényszéki jegyző urat, 
mint a tanács jegyzőjét.

Tekintettel arra, hogy a törvényszéki tárgyalás tárgya nem 
egyházi fegyelmi vétség, hanem egyházi közérdekből történő 
áthelyezés, közvádlóként, de nem vád képviselete, hanem az át-
helyezési ügy törvényszéki tárgyalása előzményeinek ismertetése 
céljából, mely egyben az áthelyezés indokolására is rámutat, 
meghívjuk várady Lajos esperes urat, a Budai Evangélikus Egy-
házmegye esperesét, mint aki az E. T. 149. §. b. pontja szerinti 
előzetes tárgyalásokat is folytatott.

Felkérjük a bíró urakat, a jegyző urat és a közvádló helyén 
várady Lajos esperes urat, hogy a kitűzött tárgyaláson megje-
lenni szíveskedjenek.

Budapest, 1961. október 20-án.
Az egyházkerületi törvényszék elnöksége:

dr. Fekete zoltán sk. d. dr. vető Lajos sk.
egyházkerületi felügyelő püspök

2. irat
Az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatala
Budapest, vIII. üllői út 24.
488-4/IX/1961. szám.
Kendeh György úrnak, evangélikus lelkész
Bp.-Kelenföld

Fenti iratot tudomásulvétel végett azzal küldöm meg, hogy az 
egyházkerületi törvényszéki tárgyaláson megjelenni szívesked-
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jék. Amennyiben a tárgyaláson nem jelennék meg, a törvényszék 
határozatáról írásban értesítjük.

Budapest, 1961. október 20.
P.H.

dr. vető Lajos sk. püspök

Az irat 1961. október 21-én 20 órakor kézbesíttetett.

3. irat
dr. Herényi István ügyvéd előterjesztése az 1961. október 23-iki 
egyházkerületi törvényszéki tárgyaláson

I. Az előttünk álló probléma kétirányú: jogi és etikai.
Az 1953. évi v. tc. eljárásjogi fejtegetései kizárólag jogi jellegű-

ek. A törvényszék közérdekre vonatkozó utalása azonban olyan 
jogi módszertani kérdés, amelynél a jogalkotó a jogon kívülálló 
normára utal. Ez a jelen esetben tisztán etikai jellegű.

II. Nézzük ennek a kérdésnek az első felét. A hivatkozott tör-
vénycikk eljárásjogi fejtegetéseiben az áthelyezésnek két módját 
szabályozza. Az egyik a fegyelmi úton való áthelyezés, a másik a 
közérdekből történő. Nem lehet vitás senki előtt sem, hogy az első 
áthelyezési lehetőség büntetés. viszont éppen ebből következik 
az, hogy a közérdekből való áthelyezés soha nem lehet büntetés, 
de még csak büntetés-jellegű sem.

III. Az eddig elmondottak a törvény jogi jellegére utaltak. Te-
kintsük át azonban a kérdés etikai vonatkozásait. Itt elsősorban 
a „közérdek” fogalmáról kell szólnunk.

A szóra vonatkozóan a törvény semmiféle támpontot nem tar-
talmaz. A törvény alkalmazójának, jelen esetben az egyházkerüle-
ti törvényszéknek kell tartalommal megtöltenie a fenti kereteket.

Szabadjon nekem a „közérdek” szót vizsgálat tárgyává tennem és 
a grammatika szabályainak figyelembevételével megvilágítanom.

A szó kéttagú. A közről és az érdekről beszél. Amikor itt a köz-
ről, a közösségről szólunk, kizárólag egy megoldás lehetséges. Itt 
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a közösség senki más, mint a communio sanctorum, az egyház 
közössége. minden ezzel ellentétes megoldás zsákutcába vezet.

Nézzük meg most már a másik szónak az értelmét. mit jelent 
az „érdek” kifejezés?

Ha elővesszük a legújabb kiadású magyar értelmező szótárt, 
akkor a következőket olvashatjuk benne: érdek = fontos, hasznos, 
szükséges dolog, amely valakinek, valaminek a sorsát, helyzetét 
előnyösen érinti, alakítja. Ha ebbe behelyettesítjük a közösséget, 
az egyház közösségét, akkor ez a mondat így alakul: érdek = 
fontos, hasznos, szükséges dolog, amely az egyháznak sorsát, 
helyzetét előnyösen érinti, alakítja.

És itt merül fel az az etikai kérdés: vajon Kendeh György 
áthelyezése olyan fontos, hasznos, szükséges dolog-e, amely az 
egyháznak sorsát, helyzetét előnyösen érinti, alakítja? Abból 
a tényállásból, amit itt előttünk az esperes úr ismertetett, és 
Kendeh György kiigazított, csak az állapítható meg, hogy sem-
mi olyan adat nem merült fel, amely azt igazolná, hogy Kendeh 
György áthelyezése az egyházra nézve fontos, hasznos, szükséges 
és előnyös 1enne. így tehát közérdekről nem is beszélhetünk. 
álláspontom és meggyőződésem szerint a közérdek a jelen eset-
ben nem áll fent.

Iv. Összefoglalásul szabadjon elmondanom azt, hogy az át-
helyezéshez szükséges közérdek fennforgását nem tudom meg-
állapítani.

Ha azonban az egyházkerületi törvényszék ezek ellenére is 
megállapítaná a „közérdek” fennforgását, akkor két szempontra 
kell felhívnom a bíróság figyelmét: az egyik az, hogy a közérdek 
fogalmát a jelen esetben konkréten kell megjelölni, a másik pedig 
az, hogy az áthelyezés büntetés vagy büntetés jellegű nem lehet.

végezetül engedtessék meg nekem, hogy János evangéliumának 
7. része 24. versében írottak alapján Jézus szavaival éljek: „Ne 
ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!”
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4. irat
Az Északi Evangélikus Egyházkerület Törvényszéke.
488-9/IX/1961. szám
Az Északi Evangélikus Egyházkerület Törvényszéke Kendeh 
György lelkész egyházi közérdekből történő áthelyezési ügyében 
az Északi Evangélikus Egyházkerület elnöksége által indított 
törvénykezési ügyben a Budapesten 1961. évi október hó 23. 
napján az E. T. 1953. évi v. tc. 42–44. §-ainak vonatkozó pontjai 
alapján, közelebbről a 44. § 1. bekezdésére való figyelemmel, 
meghozta a következő

határozatot:

Az Egyházkerületi Törvényszék Kendeh György budapest-ke len-
földi gyülekezeti lelkész egyházi közérdekből történő áthelyezését 
1961. évi november hó 1-től kezdődő hatállyal kimondja.

Kendeh György lelkész vidéki gyülekezeti lelkészi állásba vagy 
a diakóniai osztály kebelébe tartozó szeretetintézmények vala-
melyikébe a lelkészi hivatásnak megfelelő állásba helyezendő át.

Kendeh György lelkész az eddigi javadalmát egészében az Egy-
házkerületi Törvényszék jelen határozatával kimondott más szol-
gálati helyének, illetve állásának elfoglalásáig, de legfeljebb három 
hónapig élvezheti. Az áthelyezésnek addig meg kell történnie.

Tekintettel arra, hogy Kendeh György lelkész áthelyezése egy-
házi közérdekből történik, a törvényszéki eljárás és az áthelyezés 
költségeit az Északi Evangélikus Egyházkerület fizeti.

Ez a határozat az E. T. 1953. évi v. tc. 42. §-ának b pontja 
alapján jogerős.

Indokolás:

Az egyház és állam jó viszonya érdekében előnyösebb, ha Kendeh 
György lelkész nem Budapest-Kelenföldön, hanem vidéki egy-
házközségben működik gyülekezeti lelkészként, vagy a diakóniai 
osztály kebelébe tartozó szeretetintézmények valamelyikében 
végez lelkészi hivatásának megfelelő szolgálatot. Az egyházke-
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rület püspöke ezt közölte vele, és felhívta arra, hogy budapest-
kelenföldi állásáról történő lemondással önként távozzék vidéki 
gyülekezeti lelkészi állásba, sőt elhelyezkedési lehetőségeket is 
felkínált neki. Kendeh György lelkész azonban élőszóban és 
írásban is kifejezésre juttatta, hogy ebben a kérdésben dönteni 
nem tud, azért egyházkerületi törvényszéki határozattal kellett 
áthelyezését kimondani.

Budapest, 1961. évi október hó 23-án.

dr. Fekete zoltán sk. dr. vető Lajos sk.
egyházkerületi felügyelő püspök
a tvszék világi elnöke a tvszék egyh. elnöke

PH.

dr. Czakó zsigmond sk.
a tanács jegyzője

A fenti határozatot átvettem 1961. október 26-án délután a püspöki 
hivatalban személyesen.

Megjegyzéseim:
Az egyházi vezetőség nem volt hajlandó előzetes megbeszélések 

során indokolni, hogy miért kell a budapest-kelenföldi gyüleke-
zetből vidékre mennem.

Az 1950-ben kapott véghatározat7 azt rögzítette, hogy az egy-
ház és állam közötti jó viszony kialakítását akadályozza Kendeh 
György.

Az 1961-ben kapott véghatározat azt rögzíti, hogy az egyház 
és állam közötti jó viszonyt zavarja Kendeh György kelenföldi 
gyülekezeti lelkészként való működése.

A sok mellébeszélés után a végső szó:
„Ha nem fogadod el a kistarcsai otthont, akkor kint vagy az 

egyházi szolgálatból!” – mondta Káldy zoltán püspök.

 7 A felfüggesztő határozat 1950. márciusban.
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1962. évi január 16-án, az otthon szolgálatába történt bevezetés 
alkalmával, az otthon emlékkönyvébe Káldy zoltán püspök azt 
a bejegyzést írta: „Isten a megoldások Istene!”

NyíLT váLASz8

dr. Kotsis Iván gyülekezeti másodfelügyelőnek, 
Budapest XI., Fehérvári út 19.

a budapest-kelenföldi gyülekezet elnökségének 
és presbitériumának,

a Budai Egyházmegye elnökségének és presbitériumának,
az országos evangélikus egyház elnökségének 

és presbitériumának

Igen tisztelt másodfelügyelő úr!

Engedje meg, hogy az írásra késztető eseményt mindenekelőtt 
röviden rögzítsem.

A Budai Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteinek presbite-
rei részére tartott és Szebik Imre esperes által f. évi (1988) szep-
tem ber 17-ikére a budapest-kelenföldi gyülekezetbe egybehívott 
csendesnapon került ismét elő – egyházi nyilvánosság előtt – az 
egyházi rehabilitáció kérdése. A programban meghirdetett két 
előadás után megbeszélés, majd nyílt beszélgetés, azaz fórum 
következett. Ezek során másodfelügyelő úr mint a budapest-
kelenföldi gyülekezet másodfelügyelője tette fel a kérdést abban 
a fogalmazásban, hogy „miért is internálták 1950 májusában a 
gyülekezet volt lelkészét, id. Kendeh Györgyöt, és miért távolítot-
ták el kerületi törvényszéki határozattal 1961. október 31-ikével 
az 1956-ban mind állami, mind egyházi rehabilitációval ismét 
szolgálatba állt gyülekezeti lelkészt?”. 

S ezt azért kérdezte, mert a gyülekezet vezetősége és presbi-

 8 Nyílt válasz dr. Kotsis Ivánnak címmel, a többi címzett megnevezése nél kül 
megjelent: Keresztyén Igazság. új folyam. 1–2. szám, 1989. június, 65–70. o.
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tériuma mindkét beavatkozásról hitelt érdemlő magyarázatot 
nem kapott.

válaszként Szebik Imre esperes mindössze annyit közölt, hogy 
az evangélikus egyházban rendezésre váró rehabilitációs ügyek 
intézését késlelteti a katolikus egyházban ugyancsak felmerült 
nagyszámú rehabilitációs ügy, amely az illetékes szervek hoz-
zájárulását igényli.

másodfelügyelő úr szíves megértését kérem ahhoz is, hogy 
a csendesnapon feltett kérdéseire a választ nagyobb közösség 
részére teszem hozzáférhetővé. Ha történetesen jelen vagyok a 
fórumon, sokkal több lett volna a mondanivalóm, hiszen feltett 
kérdéseiben egyházunk életének olyan időszakáról van szó, amely 
a ma élők és a most felnövekvők előtt sok tekintetben ismeretlen. 
Az a meggyőződésem, hogy sűrített válaszom mégiscsak hiány-
pótló egyháztörténeti adalék.

A fent említett friss történettel kapcsolatban kívánom az aláb-
biakat rögzíteni egyházi nyilvánosság előtt, s teszem ezt annál is 
inkább, mivel feltett kérdéseiben nemcsak a személyemről van 
szó, és a hozzászólásra csak ez a lehetőség áll rendelkezésemre, 
de teszem ezt annál is inkább, mert az ordass-ügyben szereplő 
három személy közül már csak egyedül én vagyok az élők so-
rában. A fórumon felmerült kérdések pedig az ordass-ügyhöz 
tartoznak! (d. ordass Lajos püspök és dr. Keken András deák 
téri igazgató lelkész már évekkel ezelőtt elhunyt.)

Köztudott, hogy a rehabilitáció kérdése mindmáig tabu az 
evangélikus egyházban. A korszellem hatására ma már a kér-
dést fel lehet ugyan nyilvánosan vetni, aminthogy fel is vetődött 
nyilvánosan és hivatalosan megrendezett fórumokon. S ha volt 
valami válasz, az csak semmitmondó vagy kitérő volt – intézke-
désnek pedig nyoma sincs.

A szigorú tárgyilagosságot szem előtt tartva, idevágóan any-
nyit mégis rögzítenék, hogy ez év május 3-án a budapest-zuglói 
templomban dr. Harmati Béla püspök szolgálatával Scholz Lász-
ló Budapestről eltávolított lelkésszel kapcsolatosan történt egy 
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szelíd megnyilatkozás, de ez is csak a külföldi egyházak részére 
összeállított rövid híradás (IdL közlés) tárgyát képezte, s hazai 
egyházi sajtónkban egy sort sem olvashattunk róla. Ez az eljárás 
azért fájdalmas és érthetetlen, mert hiszen elsősorban a hazai 
egyház népe, gyülekezetei és lelkészei tartanak igényt a közér-
dekű eseményekről szóló tájékoztatásra. 

A szigorú tárgyilagosságot szem előtt tartva ugyancsak idetar-
tozik akkor Kari Károlynak, a Budai Egyházmegye felügyelőjé-
nek, az Északi Egyházkerület volt kerületi felügyelő-helyettesé-
nek az a levele is, amelyet műtétre való kórházba vonulása előtt 
írt dr. Nagy Gyula püspöknek, és arra kérte volt elnöktársát, hogy 
történjék intézkedés az egyházi rehabilitációs ügyekben. A műtét 
kimenetelének reális felmérése íratta az egyházáért felelősséget 
tükröző sorokat, hiszen e kérdéskomplexumban a Budai Egy-
házmegye többszörösen is érdekelt. A szigorú tárgyilagosságot 
szem előtt tartva ennyi rögzíthető az „előtörténetekből”.

minden elfogultság nélkül megállapítható, hogy a másodfelü-
gyelő úr kérdéseire adott esperesi válasz érthetetlen. Hű tükrözője 
az egyház vezetősége által gyakorolt taktikának, ködösítésnek. 
mert hiszen az a valóság, hogy a kérdést mostanság sok helyen 
nyíltan fel lehetett vetni – következmények nélkül –, csak éppen 
az egyenes, világos felelet hiányzott minden esetben! És a megol-
dást jelentő záró intézkedés sem mutatkozik sehol. A szemlélődő 
embernek ma az a benyomása, hogy az egyháznak elsőrendűen 
csak anyagi, társadalmi és egyházpolitikai kérdései vannak, és 
nincsenek sem erkölcsi, sem teológiai problémái. És ez a helyzet, 
magatartás azért kárhoztatandó, mert a rehabilitáció ügye, egész 
komplexuma az egyház számára – ha egyház az egyház – elsőren-
dű kérdés kell, hogy legyen, olyan belső ügy, amely minden anyagi, 
társadalmi és egyházpolitikai kérdést meg kell, hogy előzzön! 
Hogy mondja Luther? „A hit, mielőtt megkérdezné, hogy kell-e jót 
cselekednie, máris megcselekedte.” És mit mond az Újszövetség, 
Jézus? vagy talán igaza lenne annak a vélekedésnek, mely szerint 
a rehabilitációt kérni kell? Akkor mi lesz azok ügyével, akik már 
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nem kérhetik a helyreigazítást, az alaptalan és méltatlan megítélés 
korrigálását – ha egyáltalában kérnék?

de nem kérhetik. Csak azért, mert már elmentek közülünk, 
holott nemcsak az emlékük, hanem jelentős egyházi közszolgála-
tuk sok-sok gyümölcsét élvezi ma is egyházunk. Ilyen személyek 
például dr. Karner Károly, dr. Sólyom Jenő és dr. Wiczián de-
zső professzorok. Az egyház vezetősége – úgy látszik – még ma 
sem döbbent rá arra, hogy a közelmúltból mindmáig megtartott 
irányvonal és hierarchikus-diktatórikus egyházkormányzati 
magatartás és hierokratikus ügyintézés késztette sok esetben 
egyházunk felügyelőit, gondnokait, presbitereit az egyházi szol-
gálatból való visszahúzódásra vagy kiválásra. 

A kelenföldi csendesnapon elhangzott kérdésekkel kapcso-
latosan egyrészt az igazság, másrészt az ordass-ügyben közö-
sen átélt, megszenvedett valóság teszi lehetetlenné számomra 
a hallgatást. A kérdésekre adandó felvilágosításomban senkit 
sem vádolok, senki felett pálcát nem török, vallom azt, hogy 
Isten az, aki majd megítél mindeneket – csak a tényekhez és az 
eseményekhez ragaszkodom, és csak azért válaszolok e nagyon 
félremagyarázható helyzetben, hogy egyházunkban csökkenjen 
a fehér folt, és azt a hőn óhajtott egyházi megújulást emberi 
gyöngeség, hiúság ne gátolja se fönt, se lent. És teszem ezt az-
zal a nyíltsággal, amellyel manapság a legkényesebb kérdéseket 
nyílt és őszinte tárgyalás alá vonják mai társadalmunkban a 
legkülönbözőbb fórumokon (lásd napi sajtó, a rádió és a tévé). 

I. Az internálás kérdése
Az idő távlata arra késztet, hogy előrebocsássam: az ordass-ügy 
három személyét a messze múltba visszanyúló személyes ba-
rátság és az önzetlen szolgálatban való hűség lelke fűzte egybe.

1950 tavaszán d. ordass Lajos püspökre a valutáris visszaélés 
címén kiszabott büntetési idő a végéhez közeledett. Félő volt, 
hogy csonkítatlan püspöki tisztével nyeri vissza szabadságát. 
Ezért hát kiszabadulása előtt megfosztandó püspöki tisztétől. 
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Ebben az eljárásban az egyház illetékes, s ehhez az ún. különbí-
róság felállítása szükséges. A megfelelő intézkedés az országos 
elnökségre várt. Komoly gondot okozott az a jogos félelem, hogy 
a felállítandó különbíróság nem fogja meghozni a kívánatos 
ítéletet, s ordass Lajos mint püspök szabadul. Hogy ez sem-
miképpen be ne következzék, ugyancsak felkészülés indult egy 
hazaárulásos-koncepciós pör összeállítására is.

A különbíróság megszorítása érdekében dr. Reök Iván országos 
felügyelő javaslatára 1950. március 29-én – házkutatás végén – dr. 
Keken Andrást, március 30-án – házkutatás közben – engem szál-
lítottak be az államvédelmi Hatóságnak az Andrássy úton (ma 
Népköztársaság útja) lévő épületébe. Ennek a beavatkozásnak a 
híre a különbíróság tagjaihoz rövidesen eljutott. Az eredmény: a 
különbírósági tárgyalás 4 igenlő szavazattal és 8 tartózkodással 
ordass Lajost püspöki tisztétől megfosztotta.

Kettőnket (dr. Keken Andrást és engem) 22, illetve 21 napos 
Andrássy úti kihallgatás után a Pest vidéki Törvényszék fegyhá-
zába szállítottak, és egymástól megint csak elkülönítve helyeztek 
el. Azért kerültünk ebbe az intézetbe, mert a hazaárulásos-kon-
cepciós perben első- és másodrendű vádlottként kaptunk volna 
szerepet. Az előre elkészített és csak kihirdetésre váró ítélet is 
megvolt: ordass Lajosra halálos ítélet, dr. Keken Andrásra 15 év, 
rám pedig 8 esztendeig tartó fegyházbüntetés következett volna. 
A különbíróság döntése ezt a koncepciós pert szükségtelenné 
tette, s így 14 nap elteltével a Pest vidéki törvényszéki fegyház-
ból – éjnek idején – a kistarcsai internálótáborba szállítottak, és 
„demokráciaellenes magatartás” címen hat hónapos internálás 
következett. de nem a „papi szobában”, a római katolikus lelké-
szekkel együtt, hanem az első időben egy nagy, közös gyűjtőte-
remben, majd később külön-külön történő elhelyezéssel. Hogy 
eközben gyülekezeti lelkészi állásunkról lemondtunk, és mint 
állástalan lelkészek hagytuk el az internálótábort október végén, 
az megint természetes volt abban az időben.

A fentiekről egészen részletesen ír maga ordass Lajos püspök 
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is a Szépfalusi István által kiadott Önéletrajzi írásokban (vö. 357., 
381., 389., 392., 403. lapok).

A dr. Reök Iván országos felügyelő által kezdeményezett be-
avatkozásról szabadulásom után Szabó József püspök ugyancsak 
tájékoztatott. S a két beszámoló teljesen egyértelmű.

Ez röviden internálásom története.
Ennek szem előtt tartása pedig világossá teszi d. ordass Lajos-

nak a saját rehabilitációjával kapcsolatosan tanúsított keresztyén 
álláspontját és igényét, azt tudniillik, hogy az ő rehabilitációjával 
teljesen egy időben, nem függetlenül, hanem szoros összefüg-
gésben kell, hogy dr. Keken András és id. Kendeh György reha-
bilitálása is megtörténjék, mert mindkettőjükre a jó barátság 
hozta a komoly megpróbáltatást és az állásvesztést – ártatlanul.

Az egymást követő események szoros összefüggéseként em-
lítem, hogy az internálást az én esetemben – fél év múltán – a 
Békés megyei tanyavilágba történt deportálás követte. Ez a drasz-
tikus intézkedés azonban már nemcsak személy szerint engem 
érintett, hanem feleségemet és három kicsiny gyermekünket 
is. Ez a különös útszakasz öt felejthetetlen esztendőt jelentett az 
egész családnak.

II. Az újabb elmozdítás kerületi törvényszéki határozattal
Az 1956 októberében megtörtént állami és egyházi rehabilitáció 
visszaadta ugyan a szabadságot és a szolgálat lehetőségét, de 
nem sokáig tartott a napfényes idő. Aki listára kerül, az a listán 
marad.

Legközelebb Botta István vallástanító-lelkész9 személye és 
szolgálata jelentett nehéz terhet a kelenföldiek számára. végül 
is vállalta a Tordasra való kihelyezést a felsőbbségtől kapott ha-
tározott ígéret alapján: a jövőben sem a kelenföldi gyülekezetet, 
sem id. Kendeh Györgyöt semmiféle további inzultus nem éri!

 9 Botta István 1953 novemberétől megválasztott másodlelkésze volt a Bu-
da pest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközségnek.
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Ez az ígéret azonban hamarosan feledésbe ment.
Szabó József püspök10 arról tájékoztatott, hogy illetékesek 

már két ízben kérték tőle Budapestről való eltávolításomat. A 
kéréseket minden alkalommal elhárította.

A sötétlő viharfelhők tehát hamarosan gyülekeztek, és az újabb 
kemény intézkedés nem váratott sokáig magára.

Az történt, hogy érettségizett fiunk a Teológiai Akadémiára ké-
szült. A mögöttünk levő különös közelmúlt arra késztetett, hogy 
hivatalos személlyel történő beszélgetésben mérjük fel a reális 
helyzetet. Tájékozódó érdeklődésem jóleső pozitív eredménnyel 
zárult. dr. ottlyk Ernő püspök11 mondotta: „Jöjjön a fiad, jelent-
kezzék nyugodtan, szándéka semmi komplikációt nem jelent!” 
És valóban, fiamat a Teológiai Akadémiára felvették, ha nem is 
az első menetre. Beiratkozhatott az Akadémiára.

Nem sokkal a tanévnyitó után eljutott hozzám dr. Pálfy miklós 
dékán kijelentése: „Kendeh Györgyből elég egy is az egyházban. 
A fiút fölvettük, az apjának mennie kell!” Félreértés ne essék: ez a 
kijelentés nem a lelkészavatás előtt hangzott el, hanem az öt évet 
jelentő tanulmányi idő kezdetén, amikor senki sem garantálhat-
ta, hogy ez a tanulmányi idő szabályszerűen, eredményesen le 
is zárul. Hogy mi minden történt 1961. szeptember 20-tól 1962. 
október 23-ig – az Északi Egyházkerület Törvényszékének tárgya-
lásáig –, annak részletezésére itt nem vállalkozom. A legkülönbö-
zőbb személyek és beszélgetések váltották egymást. Az önkéntes 
távozást már csak azért sem vállalhattam, mert az egyházban sen-
ki – sem várady Lajos esperes, sem dr. vető Lajos püspök – nem 
volt hajlandó konkrétan és részletesen indokolni az eltávozásra, 
illetve lemondásra késztető okot vagy okokat. Az is igaz, hogy a 
beszélgetések során nem egy célzás történt az államra, a pártra, 
az áEH-ra. A Kádár-irodában benyújtott előterjesztésemre kapott 

 10 vö. a Függelékben az Adatok az Isten mindig nagyobb című filmhez 
című részben írtakkal!
 11 1961-ben még vető Lajos a püspök, ottlyk Ernő teológiai tanár.
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írásos válasz12 azt adta tudtomra, hogy az ellenem indított eljárás 
mögött nem az állam húzódik meg, hanem az teljes egészében 
az egyház ügye. Az ügyeknek ilyen labdázása abban az időben 
nem volt különös, és nem is volt ritka. És megszületett a kerületi 
törvényszék ítélete, a „közegyházi érdekből történő” áthelyezést 
kimondó határozat – csak éppen arról nem intézkedett, hogy hova 
is helyeznek át. E nyitott kérdés közepette érkezett el számunkra 
a szeretet és békesség ünnepe: a karácsony.

Az ünnep után újabb tárgyalások. Tehetetlenség és türelmet-
lenség, fenyegetés és jogfosztás. dr. vető Lajos püspök tanácsára 
per-újrafelvételi kérelmet nyújtottam be. mihályfi Ernő akkori 
országos felügyelő postafordultával visszaküldte. végül 1962. évi 
január 16-án a kistarcsai Evangélikus Özvegy Papnék otthonába 
egybehívott igazgatótanácsi ülésen az egyházi diakóniai munkát 
irányító püspök, dr. Káldy zoltán a teljes számban jelen levő igaz-
gatótanáccsal közölte, hogy mától kezdve id. Kendeh György az 
otthon vezetője lelkészi szolgálatban. Az otthon vendégkönyvébe 
1962. január 16-án a következő bejegyzést írta: „Isten a megol-
dások Istene!” A fenntartással vállalt három hónapos próbaidő 
letelte után, ötvenéves koromban utolsó szóként az a diktátum 
hangzott el felém: „Ha a kistarcsai papnék otthonában a szolgá-
latot nem vállalod, vedd tudomásul, kint vagy az egyházi szolgá-
latból!” Ez a hang – még sokan tudják – abban az időben nem volt 
ismeretlen egyházunkon belül, lelkészeink felé nemegyszer abban 
a fogalmazásban hangzott: „kirázlak a Luther-kabátból”, sőt 
olyan dinamikus volt az ereje, hogy még határokon túl is elhatott.

Az Északi Egyházkerület törvényszéki határozata alapján a 
kelenföldi gyülekezetből újabb eltávolításomnak ez a rövidre 
fogott története. 

Ez az „egyházi deportálás”, „megkülönböztetett szolgálat” 
nyugdíjba vonulásommal ért véget, húsz és fél esztendeig tar-
tott. A stigma azonban mindvégig megmaradt. de ez a rész az 

 12 Később, 1962. november 27-én és 1963. február 22-én.
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egyházmegyei csendesnapon felvetett kérdéseken túl vezet. Nem 
tartozik ide, bár elszakíthatatlan tőle.

másodfelügyelő úr! Azzal a kéréssel zárom nyílt válaszomat: 
fogadja el az egyházmegyei csendesnapon feltett őszinte kérdé-
seire az őszintén megírt válaszomat. A valóságnak megfelelő 
választ manapság már senki mástól nem kaphat. Én még meg-
adhattam, mert élek, s csak most közöltem nyilvánosan, amit 
eddig magamban visszafojtva hordoztam.

Engedje meg, hogy hadd zárjam válaszírásomat két recen-
zióval.

Nem volt abban semmi panaszolnivaló, amikor ez év augusz-
tus 21-én, vasárnap, esőre hajló, borongós délután megálltunk 
feleségemmel a Farkasréti temetőben – az egybegyűltektől egy 
kissé távol – d. ordass Lajos sírjánál a halálának tízéves évfor-
dulója alkalmából az országos egyház által meghirdetett nyil-
vános emlékünnepen. ott, abban a szembesítő csendben sok 
nehéz emlék, feleletet váró kérdés, vívódó gondolat nehezedett 
rám. A földbe hullott gabonaszem szükséges elhalásáról szóló 
igehirdetés közben bennem az a könyörgés foglalt egybe mindent, 
azt is, amit ott láttam-hallottam, azokat is, akiknek személyét 
pásztázhatta a szemem, és azt is, amit különös életutamon meg-
éltem: Uram! Add, hogy az egyház egyház legyen itt, a bűn és 
halál kötelékében vergődő világban, mert hiszen az a Tőled vett 
megbízatása, küldetése, örökké időszerű feladata, hogy hirdesse 
szóval, cselekedettel, életáldozással azt az evangéliumot, amely 
a földi élet számára ízt adó só és a vándorok, az úton levők szá-
mára egyedül fényt adó világosság. Ez a szolgálat pedig azért 
elalkudhatatlan ezen a földön és ebben a magyar hazában, mert 
e nép és e nemzet számára sokkal súlyosabb az erkölcsi válság, 
mint a fojtogató gazdasági krízis!

A kelenföldi gyülekezet október 21-én emlékezik arra, hogy 
hatvan évvel ezelőtt ezen a napon szentelte fel dr. Raffay Sándor 
püspök a gyülekezet templomát. minden idők generációja szá-
mára változatlan a templom szolgálata: a gyülekezet tagjai mint 
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élő kövek épüljenek lelki házzá! A megemlékező hálaadásukat 
így áldja meg a Szentlélek Isten!

Az egyház Ura legyen mindannyiukhoz irgalmas és kegyel-
mes, hogy bűnbocsátó, megváltó szeretete rajtunk ne vesszen 
kárba; hogy új életben járjunk, és dicsőségére szolgáljunk itt, az 
egyházban, ebben a hazában – fönt is, lent is –, amíg tart kinek-
kinek ez a földi pálya.

másodfelügyelő úr! Az egyház Ura áldja meg egyházunkban 
vállalt szolgálatát. 

Testvéri szívvel,
szeretettel köszöntöm:
Budapest, 1988. évi október 14-én

id. Kendeh György sk.

CUdAR vILáGBAN ÉLüNK!
Titkári jelentés az Ordass Lajos Baráti Kör 1990. évi közgyűlésén13

Cudar világban élünk: válságok között gyötrődik világunk! 
Tudom, hogy ez nem éppen hízelgő bevezető mondat egy évi 

jelentés sommázásához.
Azonban nem hiszem, hogy ez a kínos valóság bővebb igazo-

lásra szorulna most közöttünk. A látó szem, a halló fül, a gon-
dolkodó értelem a valóság jelenségeit könnyen rögzítheti. Nem 
kitalált mese, nem is valami rémítő mumus a válság kiemelése 
és hangoztatása. Az egyre bővülő kommunikációs eszközök úgy 
elevenítik meg a világszerte mutatkozó eseményeket, hogy a 
döbbenet és félelem lelke uralkodik el kicsiny népek és nagy 
nemzetek társadalmában egyaránt. Nem kell pszichológusnak 
lenni, nem kell közvéleményt kutató felméréseket vállalni ahhoz, 
hogy tisztán álljon előttünk a kép, a mindennapi élet, amint 

 13 In: Keresztyén Igazság. új folyam. 14. szám, 1992. nyár, 28–36. old. A pub-
likált szöveg alcíme szerint a jelentés az oLBK 1991. évi közgyűlésén hang-
zott el, de a szövegből bizonyosan megállapítható, hogy az 1990. április 7-re 
meghirdetett közgyűlésre íródott.
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az kinek-kinek osztályos részül jut fent is, lent is, vidéken és 
a fővárosban egyaránt: cudar világban élünk, válságok között 
gyötrődik világunk!

Nem merném azt állítani, hogy ez az életünkben és világunkban 
mutatkozó válság csak mai jelenség, a mi nemzedékünk különle-
ges terhe. Szentírásunk egyértelmű tanítása szerint minden válság 
mögött ott található a bűn. Ez a probléma és visszatérő jelenség 
a bűnesetig vezethető vissza. A történelem gazdag tárháza pedig 
világosan szemlélteti, hogy e világ vészhordó jelenségei közepette 
mindenkor megtalálható – nemegyszer mint mozgató erő – a kül-
ső vagy belső válság. És ez mutatkozhat mint gazdasági válság, 
embertelen őrületekben is kiteljesedhet mint hatalmi válság, és 
helyet kér műveltek és műveletlenek között mint ideológiai válság, 
amely azután a lélek csatornáin át egészen szívünkig hatol. Az 
a nagy és mindmáig folyó választási harc, amely népünk napi 
nyugtalanságához tartozik, azt bizonyítja, hogy a kelet és nyugat 
határmezsgyéjén vívódó nemzetünket ugyancsak elkapta és meg-
terhelte a válság. Politikusok, közgazdászok, a kultúra és műve-
lődés lánglelkű képviselői nem is vonhatják ki magukat a létünk 
gyökeréig ható kérdések súlya alól, amit leegyszerűsítve talán úgy 
is szövegezhetünk, hogy a tét manapság valójában nem több és 
nem kevesebb, mint az a közismert axióma: lenni vagy nem lenni!

Ezt az osztályokat és néprétegeket egyaránt egybekapcsoló 
valóságot éppen az teszi számunkra súlyossá, hogy az erkölcsi 
válság mélyebb, átfogóbb, nagyobb, döbbenetesebb, mint akár 
a gazdasági csőd, akár az ideológiai krízis. vegyük észre: sem a 
technika, sem a tudomány, sem a pénz, a vagyon, sem a kultúra 
nem kínálja azt a megoldást, amely az új élethez szilárd alapot 
nyújthat. Igaza van Pál apostolnak: „Ez a világ kiáltva kiált az 
Isten fiainak megjelenése után.”

A baj nagyságát semmi sem tükrözi jobban, mint az a tény, 
hogy a válság hullámai nem kímélték meg az egyházat sem. A 
figyelő lélek tudja, hogy ez kivétel nélkül ma minden egyház 
problémája. Sőt ez nem is speciálisan magyar jelenség! A sze-
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kularizáció áramlatai és jelenségei világszerte mindenütt meg-
találhatók a keresztyénségen belül és azon túlmenően is. Tény, 
alapvető igazság: az egyház a világban él, de nem e világnak 
él! Az egyház, a keresztyénség kikerülhetetlenül szembe találja 
magát a korszellemmel! S ha nem áll szilárdan az egyetlen, örök 
fundamentumon – Isten a világ teremtője és Ura –, nemcsak 
kísértések tüzébe kerül, hanem olcsó játékszerévé is válik a kép-
mutatásnak vagy az opportunizmusnak. országunk helyzetét, 
népünk sorsának alakulását, a változások szükségességét, az 
önkritika jogosságát szem előtt tartva fel kell, hogy ismerjük és 
el kell, hogy fogadjuk: az egyház élete, szervezete alapos refor-
mokat sürget. A reformáció szükségessége állandó témája az egy-
háznak ebben a világban. Az egyház legyen és maradjon egyház! 
Azaz legyen eszköze, hordozója, hirdetője az Isten embermentő, 
áldozatos szeretetének, forrása az új életnek! Az ember válsága 
olyan nagy, a bűn hatalma olyan mindenekre elható, hogy tol-
dozgatásról, foltozgatásról nem lehet szó. Az új élethez új ember, 
új szív kell! A szívek felett pedig csak Istennek van hatalma. A 
naponkénti megtérés, amelynek szükségességéről Lutherünk 
olyan világosan és határozottan szól, nem holmi kegyes frázis, 
feszültségeket feloldó manipuláció, hanem az egyetlen lehetőség 
az új élet számára: visszatérés az Istenhez. Lássuk tisztán, ért-
sük helyesen: a keresztyénség nem tudomány, nem elmélet, nem 
valami tanrendszer, hanem élet, új élet, más élet, mint amelyre 
a bűnnel megkötözött ember önmagától képes.

Ennek fényében azt is el kell mondani, hogy az elengedhetetlen 
változás szükségességét soha semmi nem igazolja és szemlélteti 
jobban, mint az ifjúság. Az ifjúság az a finom szeizmográf, amely 
érzékenyen tanúsítja, kiáltja a változás szükségességét. És ha itt 
most széles vetületben nézem a hitoktatás kérdését, vagy bele-
mélyedek a teológiai akadémiánk ifjúságában kirobbant belső 
válságba, megítélésem szerint ahhoz a ponthoz érkezünk, amely 
félreérthetetlenül mondja: egyházunkban így nem mehet tovább! 
Le kell, hogy vessük, el kell, hogy vessük a mögöttünk levő negy-
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venöt év pártállami egyházpolitikájának minden csökevényét, 
fojtogató emlékét. új bort nem lehet ó tömlőbe helyezni!

mindezt szorongó lélekkel, Istenre figyelő szívvel vallom. Isten 
a történelem Ura, ott is beszél, szól és hangzik ítélkező szava. 
Ember vagyok. Tehát nem tudom egyszerűen letagadni negyven-
öt esztendőnek a sok jogtalanságát, embertelenségét vagy gyű-
löletét és igaztalan ítélkezését. Ezeket hordozom, hiszen olyan 
Uram van, aki ezen az úton elöl járt, és példát mutatott. de amíg 
dobban a szív, és szól Isten igéje, addig én is mondom, hirdetem 
sokakkal együtt: ébredjünk fel, lássuk meg, hogy így nem mehet 
tovább! Az egyház Krisztus egyháza, az ő drága áron szerzett 
teste, ahol nem politikai opportunizmus, nem is hierarchikus 
diktatúra alakítja, formálja az intézkedéseket, hanem Istennek 
az a mentő szeretete, amely egyedül nyújt reménységet a válsá-
gokkal megkötözött emberiségnek.

Az ifjúság hajlamos a szélsőségek között való hányódásra. 
Fogékony erre is, arra is. Az életösztön hat, munkálkodik ben-
nük. Ha a hit és élet összecseng bennük, diadalmas szolgálat 
munkásaivá lehetnek. Senki számára nem lehet életcél a puszta 
rombolás, a megfizetés egyedül Isten dolga! A keresztyén ember 
számára az életcél csakis az építés lehet, ebben megleli örömét 
és igaz emberi méltóságát.

Hogy ez az évek óta megfigyelhető általános válság keresett 
közben kiutat, és enyhítő megoldásokat, változásokat hívott élet-
re, annak bizonysága a baráti kör szabályos, törvényes megalaku-
lásának a lehetősége. Az a pártállam nyújtott lehetőséget, amely 
ideológiai vonalon messze elgaloppírozott az élet adottságain. 
Nem lennénk az evangélium gyermekei, ha a célkitűzéseinkben 
nem alapvető erkölcsi igazságok csendülnének meg. Nem mond-
hatunk le senki kedvéért arról, hogy az embert erkölcsi lényként 
vegyük számba, aki nem tedd ide, tedd oda báb, hanem felelős 
személy, számadással tartozik. S amilyen nagymértékben szorul-
tak háttérbe az általános és alapvető erkölcsi igazságok, éppen 
olyan mértékben halványult el, ment veszendőbe a személyi 
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felelősség tudata. Nem volt ember a gáton. mint keresztyének is 
csak sodortattunk. vitt az áradat, hengerelt a világ. Ne csodál-
kozzunk, hogy ide jutottunk!

Nem vak elfogultság – egyesek szerint bálványimádás – az a 
tény, hogy baráti körünk mindmáig számon tartja és sürgeti a 
rehabilitációk ügyét. A kérdéses ügyek kocsija most mellékvágá-
nyon vesztegel. megvallom, nehéz is számba venni mindazokat, 
akik alaptalanul vagy rosszindulatból meghurcolást szenvedtek, 
akiket „kiráztak a Luther-kabátból”, vagy akiket az egyházban 
vállalt tisztségükről lemondattak vagy kiszűrtek. Az sem különös 
akkor, hogy a lelkészi kar száma időközben a felére csökkent. 
Kétszáztizenöt szolgálatban álló pásztor édes kevés a nyáj gondo-
zására, a hitoktatást keresők és kérők tanítására, az újra lehetővé 
vált kórházi beteggondozásra, legfőképpen pedig az evangélium 
hirdetésére. Korábban több mint négyszázan hordozták ugyan-
ezt a szolgálatot.

Ezt a helyzetrajzot és történelmi felmérést folytathatnánk 
még tovább. Ezek olyan válságjelek egyházunk életéről, ame-
lyek elengedhetetlenül mielőbb szükségessé teszik a zsinat egy-
behívását. Baráti körünk kezdettől fogva szószólója a zsinat 
egybehívásának. Égető kérdésnek tartja. Köztudott az is, hogy 
törvénykönyvünk elavult. olyan szellemnek, lelkiségnek, hierar-
chikus diktatúrának a kódexe, amely homlokegyenest szemben 
áll hitelvi igazságainkkal. Az új vallásügyi törvény is sürgeti, 
segíti a zsinatnak az új törvénykönyvet alkotó munkáját.

Az új idő beköszöntéséről tanúskodik a Keresztyén Igazság 
negyedévi folyóirat megjelenése. őszintén megállapíthatjuk: 
nem kis vállalkozás, de nélkülözhetetlen a szolgálata. Az ezer 
példányban megjelenő folyóirat nehezen hordozza a negyedévi 
időkorlátozást. Az egyház élete sokkal lüktetőbb, az új helyzet-
ben feltámadó kérdései gyorsabb választ vagy felvilágosítást 
igényelnek, mint amire a lehetőség kínálkozik. de megjelenésével 
és megjelentetésével megszűnt az az irányított és korlátozott 
monopol egyházi sajtószolgálat, amely eseményeket elhallgatott, 
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közérdekű egyházi tájékoztatást is csak szűk keretek között nyúj-
tott, nem volt eszköze és munkálója a pluralizmusnak, sőt még 
féligazságok terjesztésétől sem volt ment. Ez a sajtószolgálat a 
belső válság propagálója lett.

A sajtószolgálat megindítása mellett egyházunk megújhodását 
kívántuk szolgálni az egyháztagok nagy nyilvánossága számára 
rendezett előadások tartásával. Az elmúlt év őszén dóka zoltán 
előadásában arra figyelhettünk, hogy mit tanít az Újszövetség a 
gyülekezetről és egyházról; Scholz László testvérünk az egyház-
ról szóló tanítás keretében a reformáció örökségét, a hitvallások 
bizonyságát szólaltatta meg. mindkét előadás a zsinatra való 
készülést szolgálta. November hónap folyamán pedig szabad-
egyetemi előadás-sorozatot tartott baráti körünk itt, Kelenföldön, 
hogy az egyéni, a sajátos keresztyén élethez nyújtsunk segítséget 
az általános erkölcsi válság közepette. zászkaliczky Pál ceglédi 
lelkész a keresztyén embert egy kis tükörbe nézésre hívta az 
újszövetség fényében. Scholz László testvérünk a keresztyén 
ember és a munka kapcsolatát, a hivatás kérdését tárta fel hall-
gatói előtt. Bolla árpád rákospalotai lelkész a keresztyén ember 
és a pénz címen szólt a pénz szolgálatáról. dr. Reuss András 
teológiai tanár a keresztyén ember és a felelősség összetartozá-
sáról szólt. végül dr. Ferdinánd István nyugalmazott teológiai 
tanár a természettudomány és a keresztyén ember egymáshoz 
való viszonyáról adott világos tanítást. Itt is köszönettel tarto-
zunk az előadóknak szíves szolgálatukért. Örültünk annak, hogy 
mindennapi életünknek – nemegyszer nyomasztó – kérdéseivel 
szembesülhettünk, és odafigyelhettünk az evangélium bátorító 
és eligazító üzenetére.

Egyháztagjaink szélesebb körét kívánta szolgálni d. vajta 
vilmos Svédországban élő professzor testvérünk A hit és élet ösz-
szecsengése Kierkegaard és Ordass Lajos tolmácsolásában címen, 
október 14-én megtartott előadásával. A hazai viszonylatban nem 
eléggé ismert dán teológus és filozófus, Kierkegaard életművének 
rövid összefoglalását vehettük világos előadásában. Kierkegaard 
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éles kritikával kísérte és boncolta az egyház munkáját. Éles el-
mével, nemegyszer gúnyos leleplezésekkel tette nevetségessé az 
egyház lakájszolgálatát. A komoly önvizsgálatra késztető előadás 
baráti körünk kiadásában rövidesen megjelenik. Adná Isten, 
hogy sokakhoz eljutna az az alapvető reformátori tanítás, bibliai 
üzenet, hogy a keresztyénség elsősorban nem tudomány, nem 
teológia, nem is tanítás, hanem élet, mégpedig új élet, más élet 
a Jézus Krisztussal.

A holt betű is szolgálhatja az életet. Ez a meggyőződés késztette 
baráti körünket arra, hogy a könyvkiadás szolgálatát bevonja 
egyházépítő törekvésébe. A hivatalos kiadói engedély birtokában 
mindenekelőtt azt a két könyvet kívántuk a magyar evangélikus 
egyház tagjai számára hozzáférhetővé tenni, amely Amerikában 
jelent meg ordass Lajostól az 1950-es évek derekán, a szerző kö-
zelebbi megjelölése nélkül, angol nyelven, és a könyvpiacon már 
nem szerezhető meg. így jelent meg az eredeti magyar kézirat 
alapján A keresztfa tövében című áhítatoskönyv, amely Krisz-
tus Urunk nagyheti szenvedését eleveníti fel a mai egyház és a 
magunk élete számára. A másik pedig – egy rövidebb lélegzetű 
korrajz Vádirat címen – a koncepciós perek világába vezet az 
evangélium üzenetével. mindkét munka egyéni keresztyén éle-
tünket gazdagító írás. Szeretettel ajánlom mindenkinek. Terjesz-
tésre is nagyon alkalmas.

A kiadói tevékenységgel kapcsolatosan örömmel adhatok tájé-
koztatást arról is, hogy a norvég egyház segélyszervének Erdélybe 
irányított szállítmányával a Keresztyén Igazság 3. és 4. számából 
negyven-negyven példányt, ordass Lajos A keresztfa tövében 
című áhítatoskönyvéből nyolcvan példányt, valamint ordass 
Lajos Vádirat című munkájából kétszáz példányt tudtunk erdélyi 
testvéreinkhez – a két esperesi hivatal segítségével –, lelkészek és 
gyülekezeti tagok részére eljuttatni. A Keresztyén Igazság most 
megjelent 5. számából14 negyven példányt tudtunk a lelkészek 

 14 1990. március.
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részére Kolozsvárra küldeni. Tervünk és szándékunk az, hogy 
mihelyt a postai közvetítő szolgálat forgalma biztossá válik, a 
harminchárom erdélyi lelkész címére rendszeresen megküldjük 
folyóiratunkat. Ezt a kapcsolatépítő testvéri szolgálatot a nyu-
gati, sőt amerikai és ausztráliai földrészen szolgálatot teljesítő 
magyar lelkészek felé kezdettől fogva vállaltuk. írások, üzenetek, 
sőt beérkezett adományok is csak erősítik jó szolgálatunkat. Hi-
szem, hogy ehhez a nem kis anyagi áldozatot igénylő, jó testvéri 
szolgálathoz szabad megértő segítséget kérni az oLBK tagjaitól.

Hadd említsem meg itt, ezen a helyen azt az örömünket, hogy 
nyomdában van az ordass Lajos életrajzát nyújtó kézirat. Ezt a 
hiánypótló és nagyon is keresett művet Terray László Norvégi-
ában élő – a rådei gyülekezetben szolgáló – magyar lelkész írta 
először norvég nyelven, most pedig német és magyar kiadás-
ban jelenik meg. Terray László magyar származású lelkész, aki 
ordass Lajos személyének, életének, munkásságának alapos 
ismerője, személyes jó barátja, és a világ lutheranizmusa felé 
végzett szolgálatában közeli munkatársa is volt. Érdeklődéssel 
várjuk a fényképekkel gazdagon ellátott életrajzot, ugyanakkor 
sok hálával gondolunk arra a sok fáradságot, éjt nappallá tevő 
munkát áldozó hűséges barátságra, amely pontos leírással, nyílt 
őszinteséggel hozza közel hozzánk ordass Lajos püspöknek a 
magyarországi Evangélikus Egyház életében vállalt elévülhetet-
len szolgálatát. Erre a megbecsülésre ebben a válságokkal teli 
világban az egyházak közötti párbeszédben, nemzetünk számára 
jövendőt nyújtó útkeresésben, példát mutató erkölcsi tisztaság-
ban elengedhetetlenül szükségünk van.

És itt szeretném megemlíteni azt a szándékunkat is, amely a 
testvéri kapcsolatok építését, mélyítését kívánja egyházunkban 
elősegíteni. zoltán László Sopronban élő nyugalmazott lelkész 
testvérünk előkészítő munkássága révén baráti találkozót tart-
hattunk a soproni gyülekezet lelkészeinek és igen szép számban 
egybegyűlt érdeklődő híveinek részvételével. Körünk részéről a 
szolgálatot Scholz László nyugalmazott lelkész testvérünk vál-
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lalta. Igetanulmány mellett nemcsak a baráti kör célkitűzéséről 
esett szó, hanem az élő tanú bizonyságtételével elevenítette fel 
egyházunk küzdelmes életét és abban ordass Lajos püspök sze-
mélyét és szolgálatát. Ehelyütt is köszönetet mondunk a baráti 
kör nevében mind Scholz László, mind zoltán László testvére-
inknek a felelősségről tanúskodó szolgálataikért. Ezen az úton 
szívesen vállalunk további lépéseket.

mindez az ordass Lajos Baráti Kör egyéves működéséről szóló 
jelentéshez tartozik. Ez annak a segítő, az egyház megújulá-
sát célzó és áldozatokat is vállaló szolgálatnak a számbavétele, 
amelynek a fokozása kívánatos, parancsolóan szükséges, mert 
az idő sürget.

A teljes képhez – éppen a nagy nyilvánosságot tekintve – nem 
hagyható említés nélkül a különböző szakcsoportok munkája. 
A teológiai és történeti szakcsoport volt a bázisa és hordozója a 
Keresztyén Igazság új folyama szerkesztésének. Bármilyen kérdés 
merült fel (lett légyen az történeti, szervezeti, kormányzati, dog-
matikai vagy etikai kérdés), komoly vizsgálódásra volt szükség. 
Jogi szakcsoportunk zsinati előkészítő munkát végzett és végez 
ma is, hiszen a munka nagy része még hátravan, és nem mindegy, 
hogy alapos körültekintéssel, nyílt előkészítéssel, hozzászólások 
lehetőségével formálódik-e az új törvény szövege, és érvényt 
szerez-e a bibliai és reformátori tanításnak. A várva várt új tör-
vénykönyv pontosan és hűségesen kell, hogy tükrözze atyáink 
örökségét: „A részünkön levő gyülekezetek pedig ezt tanítják.” 
Jóllehet az egyház életében a zsinati törvény fogalmazása és 
az egyház szervezeti kérdése csak másod- vagy harmadrendű 
kérdés, de mégis hűségesen kell, hogy hordozza mint gyönge 
cserépedény a törvény és evangélium üzenetét.

mint a magyarországi Evangélikus Egyház tagjai, természetes-
nek tartjuk, hogy figyelmünk pásztázza az országos egyház életét, 
működését, a gyülekezetek gondját, elesettségét s nem utolsósor-
ban a lelkészi kar szolgálatát, megnyilatkozását. mindez az evan-
gélium iránti felelősség és szolgálat körébe és köréhez tartozik.
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Ezt a figyelést különösen is megkívánja az a tény, hogy vál-
tozott és még mindig változik körülöttünk a világ, a környezet. 
Hogy például népköztársaságból köztársaság lettünk, hogy a 
diktatórikus pártállam pluralista demokráciának adott helyet; 
hogy megszűnt – legalábbis hivatalosan – az állami Egyházügyi 
Hivatal, és hogy az ez évben hozott Iv. törvény az alapvető emberi 
jogoknak igyekszik mindenképpen érvényt szerezni és az egyházi 
szolgálatnak teljes függetlenséget és szabadságot biztosítani. más 
szóval: a zsinat tartásához nem kell előzetes állami hozzájáru-
lás, és a zsinaton hozott egyházi törvények érvénybe léptetése 
nem függ az állami jóváhagyástól. Negyven év elnyomása alatt 
leszoktunk az önálló gondolkozásról, a személy szerinti felelős 
döntésekről, dedós módszerek és vezetés mellett éltünk, játszot-
tunk és énekeltünk. Rá kell lépnünk arra az útra, és vállalnunk 
kell azt a személyes felelősséget, amelyet a keresztyén élet jelent!

Ez a helyzet és követelmény a baráti kör elnökségét nemegyszer 
olyan lépésre késztette, amely nem jelent meg egyházi sajtóban, 
nyilvános megbeszélés tárgyát sem képezte, de testvéri szó volt 
minden alkalommal a felelős testületek vagy személyek felé. Hadd 
essék most még erről is néhány szó, csak a lényegre szorítkozva.

1989 júniusában egy nyilatkozattal hívtuk fel az egyház vezető-
ségének a figyelmét arra, hogy az egyháznak illő lenne lépnie az 
ordass-ügy végleges lezárása érdekében. Az 1958. év júniusában 
tett intézkedés – a félreállítás – elfogadhatatlan, mert hamis! 
más egyházak, sőt politikai tényezők is napirendre tűzték a 
rehabilitáció kérdését. A jelenségeket figyelembe véve félő, hogy 
lemarad egyházunk.

A baráti kör elnöksége megkereste az országos egyház illetékes 
tanügyi bizottságát, hogy szervezze meg a volt egyházi iskolák 
figyelőszolgálatát. Ezt ugyanis csak a helyi gyülekezet végezhe-
ti el. Szükség lenne arra, hogy az egyház pontosan tudja, volt 
iskoláival mi is történik.

A Fővárosi Tanácshoz beadvánnyal fordultunk, és azt kértük, 
hogy a XIv. kerületben levő Gyarmat utcát a névváltoztatások 
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során nevezzék el Johnson Gisle utcának, és ezzel teremtsünk 
egy szerény és szükséges mementót annak ébrentartására, hogy 
az egyház, jelesül a norvég evangélikus egyház segítséget kívánt 
nyújtani magyarországon a zsidókérdés emberséges és keresz-
tyén megoldásához.

végül az országos egyház vezetőségéhez megküldött tájékoz-
tatásban arra hívtuk fel az illetékesek figyelmét, hogy a pornó-
irodalom megnövekedése komoly veszedelmet jelent keresztyén 
ifjúságunk számára is. Történt ez éppen akkor, amikor sem a 
parlament, sem más egyházak, sem a közvélemény nem tudja 
eléggé kárhoztatni és elítélni a pornóképek és -könyvek döbbenetes 
terjedését, és nyugtalan szívvel látja a drogszenvedély áldozatai-
nak egyre növekvő számát. És ha ehhez az erkölcsi témakörhöz 
hozzászámítjuk a súlyos abortuszkérdést, az antibébi-tablettákkal 
élők veszedelmet hordozó helyzetét, a sok koraszülött, agysérült 
és testi rendellenességgel, hiánnyal világrajött újszülöttek gond-
ját, még akkor sem látjuk tisztán, világosan, felmérhetően azt a 
mély erkölcsi válságot, amelyben élünk, szenvedünk, és amely-
nek változtathatatlanságába egyszerűen nem törődhetünk bele. 
Nyilvánvaló, hogy e kérdésekről nagyon különböző vélemények 
szólalhatnak meg. A cinikus nihilizmustól egészen az „egymás 
terhét hordozzátok” keresztyén szolgálatig széles a skála. de nincs, 
nem lehet létjogosultsága annak a nézetnek, amely akár az élet, 
akár a test ellen tör. Senki és semmiféle tudomány nem értékelte 
olyan magasra az emberi testet, mint a keresztyénség. Ugye azt 
valljuk, hogy a test, ez a hús és vér test az Isten lelkének a templo-
ma, Isten teremtő műhelye! És ha ez igaz, akkor igaz az is, hogy a 
keresztyén ember számára a hit és élet összecsendülése azt jelenti, 
hogy az etikai magatartás nem olyasmi, mint az ünneplőruha, 
amit magamra öltök, ha a templomba megyek. Luther nagyon vi-
lágosan tanít arról – s ez bibliai tanítás –, hogy nekünk naponként 
van tusakodnivalónk a bűnnel, a sátánnal, a kísértéssel. A sátánt 
ingerelni, a farkast báránybőrbe bújtatni könnyen végzetes lehet. 
Igen, a nagy kő elrepül, ki tudja, hol áll meg, s kit hogyan talál el.
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Ez a hely és együttlét nem alkalmas nyílt vitára. Az évi mun-
kálkodást egybefoglaló jelentés még nem is ítélkezés vagy pál-
catörés. Arra azonban kívánatos alkalom, hogy rádöbbenjünk a 
követendő útra, a helyes magatartásra, vagyis arra, hogy a hit és 
élet összetartozik, a hit magához kell, hogy ölelje, át kell, hogy 
járja értelmünket is, érzelmünket is és akaratunkat is. Különben 
kettős erkölcsű lények vagyunk, a legveszedelmesebbek az Isten 
teremtményei között.

Elengedhetetlen, hogy e jelentésben ne tegyek említést, ha csak 
néhány szóval is, a külföldön alakult ordass Lajos Alapítványról. 
Ez a testvéri közösség akkor szerveződött, s akkor lett szószólója 
és védelmezője ordass Lajosnak, a szenvedés tüzében is hűsége-
sen megálló püspöknek, akkor vált ismertetőjévé személyének és 
az egyházért vállalt kemény küzdelmének, amikor idehaza még 
a nevét sem volt szabad kiejteni. Ez a testvéri közösség örömmel 
értesült baráti körünk megalakulásáról, célkitűzéséről és mű-
ködéséről. Az a reményünk és törekvésünk, hogy a testvérszívek 
egymásra találása megtermi az Istennek tetsző gyümölcsöket.

És végül, de nem utolsósorban hálásan emlékezünk azokra a 
személyekre, családokra, barátokra, akik az év folyamán ordass 
Lajos püspökkel kapcsolatos emléktárgyakkal ajándékozták meg 
körünket, vagy fényképmásolatokkal gazdagították gyűjtemé-
nyünket. van több privát fényképünk róla, kézírását örökítő levél 
és emlékkönyvbe történt bejegyzés. van két darab viaszlemezünk 
is, amely a Wolf házaspár magyarnóta-szeretetét örökíti meg. Ez 
utóbbinak a magnószalagra történő átültetésére kezdeményező 
lépéseket tettünk. meg is ismétlem az alakuló közgyűlésünkön 
elhangzott kérést: barátok, ismerősök segítségét kérjük ahhoz, 
hogy gyűjtőmunkánk további eredményekhez jusson.

A baráti kör célja az első esztendő működése után is változat-
lan, az alapszabályban helyesen rögzített: méltó megbecsüléssel 
megőrizni és mélyíteni ordass Lajos püspök szolgálatának köz-
egyházi működését, féltve őrködni az egyház autonómiája, belső 
rendje felett, minden áldozattal közreműködni abban, hogy a hit 
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és élet összecsengése erősödjék a családokban, a gyülekezetek 
testvéri közösségében az alapvető erkölcsi igazságok érvényesí-
tésével! A válság megoldása mindig bent, a szívben kezdődik!

Amikor az egybegyűltek szíves segítő szolgálatát kérem az egy-
házunk megújításáért folyó törekvésünkhöz, és megköszönöm 
az együttmunkálkodás eddig megtapasztalt sok-sok bizonyságát, 
az legyen a közös óhajunk, hogy a Szentlélek Isten használjon 
fel minket a kegyelem gazdagsága szerint országa növekedésére, 
terjedésére, mert hiszen valóság a páli sóhaj: „Ez a világ sóvá-
rogva várja az Isten fiainak megjelenését.”

Az úr kegyelme legyen mindnyájunkkal!





Függelék
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IdőPoNT  ESEmÉNy

1912. január 22. Kirchknopf György megszületik Késmárkon.
1912. március 26. A Kirchknopf család Kolozsvárra költözik. 
1918. szeptember Evangélikus elemi iskolába jár Kolozsvá-

ron, majd 1922/23-ban elvégzi a reformá-
tus kollégiumban az I. osztályt.

1923. október 15. II. osztályba jár, amikor a család Buda-
pestre menekül, mert apját kiutasítják a 
Román Királysághoz csatolt Erdélyből.

1923. november vasúti vagonban laknak, majd evangélikus 
szeretetotthonban.

1923. december A budapesti Eötvös József reáliskola II. 
osztályos tanulója.

1928. június 14. Apja után – akit június 17-én vitézzé avat-
tak – nevét Kirchknopfról Kendehre vál-
toztatja belügyminiszteri rendelettel.

1928. december A Budapesti (fasori) ág. H. Evangélikus 
Gimnázium vI. osztályos tanulója.

1930. március 9. Édesapja, Kendeh-Kirchknopf Gusztáv is-
tentiszteleti szolgálatán rosszul lesz, majd 
még aznap meghal.

1931. június 19. Érettségi vizsgát tesz a Budapesti ág. H. 
Evangélikus Gimnáziumban.

1931. szeptember A m. Kir. Erzsébet Tudományegyetem 
(Pécs) ág. H. Evangélikus Hittudományi 
Karának hallgatója Sopronban.

1935. május–június A hittudományi karon kitüntetéssel szi-
gorlatozik, és lelkészi oklevelet szerez.

1935. szeptember 14. Raffay Sándor püspök lelkésszé szenteli.
1935. szeptember 15. A szegedi evangélikus gyülekezet segéd-

lelkésze és hitoktatója Egyed Aladár gyü-
lekezeti lelkész mellett.
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1936. március 16. A ceglédi evangélikus gyülekezet segédlel-
késze és hitoktatója Wolf Lajos gyülekezeti 
lelkész mellett, aki svédül tanítja.

1937. szeptember 1. állami ösztöndíjjal tanul Svédországban 
és Finnországban.

1938. szeptember 1. A Budapest-deák téri evangélikus gyüle-
kezet segédlelkésze és hitoktatója Raffay 
Sándor püspök mellett.

1939. július 9.  A nyáregyházi evangélikus gyülekezet lelké-
sze, iktatásán Wolf Lajos esperes prédikál. 
Szolgálata során gyülekezeti házat épít.

1939. szeptember 8. Feleségül veszi Bendl máriát.
1943. január Behívják katonának. Kilenc hónapig tá-

bori lelkészi frontszolgálatot teljesít a 151. 
számú kórházvonaton.

1943. február 19.  megszületik György fiuk.
1944. április 7. Ismét behívják tábori lelkészi frontszolgá-

latra. A 151. számú kórházvonaton, majd a 
budapesti helyőrség kórházaiban szolgál.

1944. július 27. megszületik Gusztáv fiuk.
1944. december 2.  A svéd követség magyar és orosz nyelvű 

arcképes igazolványa szerint a Svéd vörös-
kereszt magyarországi kirendeltségének 
oltalma alatt áll.

1944. december 21. Elbocsátják a hadi szolgálatból. A körülzárt 
és ostromlott Budapesten, a Baross utca 
21.-ben él családjával, felesége szüleinél.

1945. január vége Lelkészi szolgálatra jelentkezik Raffay püs-
pöknél, aki a Pest megyei Közép Egyház-
megye gyülekezeteinek meglátogatására 
küldi ki. meglátogat hat gyülekezetet.

1945. február 16.  visszatér Nyáregyházára, gyülekezetébe.
1945. február 17.  A vallás- és Közoktatásügyi minisztériumtól 
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magyar és orosz nyelvű lelkészigazolványt 
kap, amely őt mentesíti a közmunka alól. 

1945. február 18.  A nyáregyházi elöljáróság arcképes igazol-
ványa személyéről, lakhelyéről és lelkészi 
szolgálatáról, amellyel neki szabad moz-
gást biztosítanak. március 4-én a monori 
rendőrkapitányságon oroszul is kiállítják.

1945. november A Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egy-
házközség közgyűlése lelkészévé választja.

1945. december 2. Kemény Lajos esperes beiktatja a Buda-
pest-Kelenföldi Evangélikus Egyházköz-
ség gyülekezeti lelkészi állásába.

1946. május 22. megszületik mária lányuk.
1947. szeptember Gyülekezeti óvodát és elemi iskolát (1. osz-

tály) indít.
1948. június Az egyházi iskolák államosítása, megszű-

nik az egyházközség iskolája.
1950. március 30. A politikai rendőrség letartóztatja és elvi-

szi Kendeh Györgyöt, és házkutatást tart 
náluk. (Előző nap ugyanez történt Keken 
András deák téri lelkésszel.)

1950. április 15. A kelenföldi gyülekezetbe adminisztrátor-
nak nevezik ki Sztehlo Gábor lelkészt.

1950. május eleje Kendeh Györgyöt és Keken Andrást a kis-
tarcsai táborba internálják.

1950. október 12. Kendeh György és Keken András szabadul-
nak az internálásból, de le kell mondaniuk 
lelkészi állásukról.

1950. október 24. Kendeh György lemond lelkészi állásáról 
november 16-i hatállyal.

1950. október 29. Botta István óbudai vallástanár végle-
gesítése Kelenföldön. (Ténylegesen 1949. 
november óta szolgált Benczúr László 
vallástanár helyett.)
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1951. április 10. A kelenföldi gyülekezetbe adminisztrátor-
nak nevezik ki dávid János lelkészt.

1951. június 19. Kendeh Györgyöt és családját Budapest-
ről kitiltják, és kitelepítik Kamutra (Békés 
megye) egy nagygazda tanyájára. Később 
a tanyát Kétsoprony községhez csatolják.

1951. ősz A kelenföldi gyülekezetbe adminisztrátor-
nak nevezik ki muncz Frigyes lelkészt.

1952. április 20. muncz Frigyest megválasztják gyülekezeti 
lelkésznek.

1953. augusztus 14. A Békés megyei Rendőrkapitányság Ken-
deh György és családja kényszerlakhelyhez 
kötöttségét megszünteti. Kendeh György 
marad a kétsopronyi tanyán, mivel nincs 
más lakása, sem megélhetése.

1953. november  A kelenföldi gyülekezet Botta István val-
lástanító-lelkészt (november 8.), majd 
Rezessy zoltán segédlelkészt (november 
22.) másodlelkésszé választja.

1955. ősz Kendeh György családjával Piliscsabára 
költözik, mivel a megélhetésüket biztosító 
kétsopronyi állami tartalékföldet téeszesí-
tették. Továbbra is paraszti munkából élnek.

1956. október eleje Tárgyalás Kendeh György rehabilitációjá-
ról, visszatéréséről. ordass püspök saját 
rehabilitációja feltételéül szabja Kendeh 
György és Keken András lelkésztársai re-
habilitálását is.

1956. október 13. Kendeh György átveszi a lelkészi hivatalt 
a távozó muncz Frigyestől.

1956. október 21. visszatérése után Kendeh György első is-
tentiszteleti szolgálata Kelenföldön.

1956. november 3.  Kendeh György részt vesz az ordass püs-
pök által összehívott, az egyházvezetés 
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szükséges intézkedéseit megtárgyaló ösz-
szejövetelen Budapesten. megbízást kap 
a segélyszállítmányok fogadására és szét-
osztására. Ezen a napon átveszi a Bécsből 
érkezett első segélyszállítmányt.

1956. december 21. A Kendeh család Piliscsabáról a kelenföldi 
parókia vendégszobájába költözik, Kendeh 
György maga az egyik hivatali szobában 
lakik.

1957. tavasz Az LvSz megkezdi gyógyszersegély szolgá-
latát, amelynek intézését az mEE vezetése 
Kendeh György lelkészre bízza.

1958. június 19. ordass püspök második félreállítása.
1958. nyár A kelenföldi ifjúság táborozása a mátrá-

ban, Bagolyirtáson.
1958. november 4. Káldy zoltán beiktatása a déli Evangélikus 

Egyházkerület püspöki hivatalába.
1959. január 1. vető püspök távozásra kényszeríti Botta 

Istvánt, aki Tordasra kerül előbb helyet-
tesnek, majd szeptemberben véglegesítik 
az ottani lelkészi állásban.

1959. nyár vető Lajos püspök leállíttatja a segélyszál-
lítmányokat.

1961. október 23. Az Északi Egyházkerület Törvényszéké-
nek határozata Kendeh György lelkésznek 
Kelenföldről, illetve Budapestről való el-
mozdításáról 1961. október 31-i hatállyal.

1961. október 31. Kendeh György utolsó prédikációja kelen-
földi lelkészként.

1962. január 16. Kendeh György gondnoki szolgálatának 
kezdete a kistarcsai Evangélikus Özvegy 
Papnék otthonában.

1962. március 31. Püspöki küldés alapján Uzon László lesz 
a kelenföldi lelkész, amit a gyülekezet – 
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hosszas viták után – elfogad. Uzon Lászlót 
Káldy zoltán püspök iktatja be.

1966. március 27. Uzon László halála után Bencze Imre pest-
erzsébeti lelkészt választja meg a kelen-
földi gyülekezet lelkészének. Beiktatása 
április 24-én.

1981. július 1. Kendeh György nyugdíjba megy a kistar-
csai Evangélikus Özvegy Papnék ottho-
nának gondnoki állásából.

1985–1989 megújulási mozgalmak az egyházban.
1985. december Káldy püspök hirtelen rosszulléte, súlyos 

betegsége, kiesése a vezetésből.
1987. május 17. Káldy zoltán püspök halála. 
1987. augusztus 1. Kendeh György átadja a gyógyszersegélyek 

intézését az utódjául kijelölt missura Tibor 
lelkésznek.

1987–1988 Kendeh György rendezi és újragépeli pré-
dikációit és írásait.

1988. november 27. Kelenföldön független társadalmi szervezet-
ként megalakul az ordass Lajos Baráti Kör. 

1988. december 8. A magyarországi Evangélikus Egyház or-
szágos Presbitériumának általános reha-
bilitációs határozata.

1989. március 18. Az oLBK egyesületi alakuló közgyűlése 
Kelenföldön. Elnök: Boleratzky Lóránd, 
titkár: id. Kendeh György.

1989. április 10. Az országos bíróság megsemmisíti az 
Északi Egyházkerületi Törvényszék 1961. 
október 23-i törvénysértő lelkészáthelyező 
határozatát. Erről az országos elnökség 
Kendeh Györgyöt április 20-án keltezett 
levélben értesíti.

1989. június megjelenik az oLBK negyedéves folyóira-
tának, a Keresztyén Igazság új folyamának 
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első száma. A felelős kiadó: id. Kendeh 
György.

1989. október 22. Kendeh György 28 év után újra szolgál a 
kelenföldi gyülekezet istentiszteletén. 

1994. november 20. Kendeh György utolsó prédikációja a ke-
lenföldi templomban.

1998. nyár Befejezi munkásságát az oLBK-ban.
2000. december 25. Halála.
2001. január 9. Temetése.

BúCSúzTATÓ IGEHIRdETÉSEK

Igehirdetés id. Kendeh György temetésén1

„De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drá ga, 
csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az 
Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyel-
mének evangéliumáról.” (ApCsel 20,24)

„Ha van kérő szó, amely titeket e helyről keres, az csak az 
lehet: Testvéreim, ti boldog hír birtokosai, hirdessétek az üres 
sír üze netét! Ó, ha tudnátok, milyen sok szív várja ezt a jó hírt! 
Igen, hirdessétek, hiszen jönnek felétek. Találkoztok nap mint 
nap fá radt, csüggedt, szomorú, elalélt lelkekkel, olyan embe-
rekkel, aki ken végigvert az élet kíméletlen ostora… Jártok pi-
acon, utcán, ba rátok között, ellenség táborában, és mindenütt 
emberekkel találkoztok, köztük sírókkal és szomorkodókkal, 
magabízókkal és fennhéjá zokkal: hirdessétek nekik az üres sír 
tényét, azt, hogy feltámadott és él a Krisztus! Igen, hirdessétek, 
és el ne hallgassátok, mert élet, öröm csak ott van, ahol hisznek 
Benne az emberek!

Hidd el, Testvérem, életünk akkor kap értelmet, mélységet, 

 1 Elhangzott a Farkasréti temetőben 2001. január 9-én. megjelent a Lel ki-
pász tor 76. évf. 4. számában (2001), 148. o.
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fundamentumot, akkor lesz a munka áldott, a megpróbáltatás 
is könnyű, ha tudom, hogy Uram van, aki él és én is vele!”

Idősebb Kendeh György kelenföldi gyülekezetben elhangzott 
prédikációját – melyből most idéztem – személyesen nem hal-
lottam. Nem hallottam, de láttam a gyülekezeti tagok arcán a 
hirdetett üzenet kisugárzását, amikor visszaemlékeztek szere-
tett lelkészükre, különösen is arra az evangéliumhirdető és kö-
zösségépítő munkára, melyet közöttük végzett. Nem hallottam, 
de éreztem, amikor édesapám arról számolt be, hogy a forrada-
lom idején a családok számára milyen sokat jelentettek azok a 
külföldi segélycsomagok, amelyek a kelenföldi parókián keresz-
tül Nyíregyházáig is eljutottak. Nem hallottam, de kezemben 
tarthattam látható gyümölcseit, amikor teológus koromban az 
őáltala gondozott könyveket olvastam. Nem hallottam, de köz-
vetett módon értesültem az üres sír tényéről: Krisztus feltá madt, 
Krisztus él, Krisztus munkálkodik közöttünk!

Kendeh György életútját nem lehet közömbösen szemlélni. 
va laminek meg kell szólalnia a szívekben. Az emberi köszönet 
hangjának, a szolgatársi hálának, a soha nem késő bűnvallásnak 
vagy éppen az egyház falain kívülről érkező kérdéseknek: hogyan 
volt ez lehetséges? mind az egyház, mind a saját részéről.

Kendeh György életútját nem lehet közömbösen szemlélni. 
valaminek meg kell szólalnia. És valami meg is szólal. Egy hang, 
mely minden emberi hangot megelőzött és megelőz, mely el-
hunyt testvérünk hangját is minduntalan válasszá formálta. Ez 
a Krisztus hangja. Az a hang, mely a kereszten is hallható volt, 
és így szólt: elvégeztetett.

Az úristen megelégelte az emberek istennélküliségét, vergő-
dését és parttalan kutakodását. Elküldte Fiát, hogy az ő szere tő 
közelsége láthatóvá, hallhatóvá és érzékelhetővé váljék min den 
ember számára a testté lett igében. Hogy a halálból élet legyen, 
a reménytelenségből remény, a bolondságból Istennek ereje. Ez a 
kereszt útja volt, a Golgota felé keskenyedő úté, me lyen Krisztus 
minden emberi gyarlóságot és az istentelenségünk legsötétebb 
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formáit is magára vállalva meghalt, és újra életre kelt, hogy 
nekünk is életünk legyen. Elvégeztetett. Isten mindent megtett, 
hogy felismerhető legyen az élő ige tükrében valós állapotunk, 
hogy ő maga megismerhetővé váljon a mi számunkra, hogy az 
ő ismeretében teljes, minden emberi pers pektíván túlmutató 
életünk, azaz örök életünk legyen.

A kereszt tövében azonban nagy volt a hangzavar. Nehezen volt 
hallható a mindenkit betakaró jó hír. Hangos volt a rágalma zás 
és az érthetetlenségtől megdöbbent lelkek moraja. Nehezen volt 
meghallható a mindent lezáró és egyben mindent megnyitó jó 
hír: elvégeztetett. És nincs ez ma sem másképp. Ezért választott 
Isten magának munkatársakat, hogy legyenek, akik elhallgattat-
ják a kereszt körüli hangzavart, és akik az emberek figyelmét a 
keresztre irányítják. Hiszen ott van Isten kegyelmének a forrása! 
onnan kaphatunk bátorságot, hogy a keskeny utat járjuk. onnan 
kaphatunk erőt a szenvedésben és a gyászban, és egyedül onnan 
kaphatjuk az elhívást az igazi krisztusi szolgálatra.

Kendeh György, elhunyt testvérünk a kereszt árnyékában kap-
ta a lelkészi szolgálatra való elhívását, és indult el Pál apostol 
szavának biztatásával: „De én mindezekkel nem gon dolok, sőt még 
az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a 
szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot 
tegyek az Isten kegyelmének evan géliumáról.”

de ez az igevers nem csak vezette Isten egyik hűséges mun ka-
társát. Nem csak megnyugvást jelentett a sok „miért” köze pette, 
nem csak vigasztalást a sok ellenségeskedésben, nem csak hatal-
mas lendületet a munkában és a szeretet gyakorlásában, nem csak 
kincset, amit ő is kapott lelkész édesapjától, és amit átadott lelkész 
fiának és unokájának. Ez az ige most a ravatal mellett már hoz-
zánk szól. Bennünket akar vigasztalni, útbaiga zítani és vezérelni. 
Keresztyénként mindannyian szolgálatban állunk. Szolgálatot 
kaptunk, de csakis egyetlenegy megbízatás sal: hogy bizonysá-
got tegyünk Isten kegyelmének evangéliu máról. Hadd szóljon az 
evangélium most a vigasztaló és megerősítő szóban: az az Isten, 
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aki a kegyelem evangéliumával for dul az ember felé, aki elhunyt 
testvérünket ennek a jó hírnek a szolgálatába állította, aki kitar-
tást és erőt adott ennek a szol gálatnak az elvégzéséhez, ő tudja az 
eltávozást megérkezéssé változtatni elhunyt testvérünk számára, 
és ő tudja a mi fájdal munkat hálaadássá formálni, ha a hangos 
zaj ellenére egyre jobban és jobban meghalljuk: elvégeztetett.

Joób Máté

Igehirdetés id. Kendeh Györgyné temetésén2

Jézus Krisztus mondja János evangéliumában: „Békességet hagyok 
nektek: az én békességemet adom nektek.” – és Máté evangéliumá-
ban: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.”

Isten végtelen csodája között az egyik legkülönlegesebb a nagy-
mama. A nagymamák régi korokat idéznek az unokák számára 
úgy, hogy a gyökerek jelenvalóságát a saját személyükben adják 
az unokáknak. Szavaikban, mozdulataikban a kisgyermek, de 
még később, a már felnőtt szeme előtt is együtt lüktet a mögöt-
tük hagyott több évtized rengeteg harca, győzelme-veresége, 
fájdalma-öröme, szenvedése-vigasztalása és a jelen, az unoka 
szemében feltétlen békessége, a megharcolt élet bölcsessége. A 
nagymamák látszólag mindig háttérbe húzódnak, úgy érzi az 
ember, hogy életükben sodródtak az eseményekkel, a valóban 
fontos kérdésekben általában nem is volt más választásuk, csak 
az az egy, amit megéltek. Látszólag ezért sajnálatra méltóak, 
mégis az unoka szemében a jelenben éppen fordítva van minden. 
A nagymamában látja a minden küzdelemben megtartó erőt – 
és, milyen meglepő, ez nem az erős akarat, a kemény, fenyítő 
szó, hanem a mindeneket szinte már önkényesen uraló szeretet 
és békesség.

Nagymamámat soha nem láttam mérgesnek, még akkor sem, 
ha kisgyermekként olyat tettem, amit a felnőttek szerint nem il-

 2 Elhangzott a Farkasréti temetőben 2002. november 7-én. megjelent a 
Lel kipásztor 78. évf. 1. számában (2003), 31. o.
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lett volna. mérgesnek nem láttam – csak egy „cinkos mosolyt” az 
arcán. És persze a kisgyerek fejében nem áll össze a kép: hogyan 
lehetséges, hogy amíg édesanyja leszidja tetteiért, szavaiért, addig 
ugyanezekért a nagymamától ezt a jó értelemben vett „cinkossá-
got” kapja. Nem akarok általánosítani, sőt éppen Nagymamám 
ravatalánál nem szabad általánosítanom, és ezért mondhatom: 
olyan békesség lakott benne, amely minden helyzetben képes 
volt az emberileg adható legnagyobb csodára: a feltétel nélküli 
melléállásra, a minden akadályt leküzdő közösségteremtésre, 
arra, hogy mellette az ember, az unoka nem is érezhetett mást, 
mint a végtelen, békességes szeretetet.

de tudom, nem csak és talán nem is elsősorban az unoka 
tapasztalhatta ezt meg a múlthoz képest mindenképpen nyugod-
tabb időkben. Hanem Nagymama ilyen volt, ilyen tudott lenni 
akkor is, amikor az élet mérhetetlen sok szenvedéssel, lemondás-
sal, kétséggel és fájdalommal mélyítette az arcán a barázdákat. 
ő akkor is békességgel szeretett, és mondott le önmagáról, hogy 
szeretteivel megossza önmagát. És bár látszólag az idők legyőz-
ték őt, de lám, mégis ő győzött. mert a békesség, a szeretet, 
amely a szelíd emberek legyőzhetetlen fegyvere, most már nem 
egyszerűen csak egy életforma a számára, nem egyszerűen egy 
alapvető mentalitás, amit megélt az életében, hanem a békesség 
és a szeretet forrása befogadta őt, otthonává lett. Krisztus az ő 
békességét hagyta rá, bízta rá, talán „feladatként” ebben az élet-
ben – és az elfáradt élet után most Krisztus, a Békesség Fejedelme 
öleli magához. Nagymama ott lehet, ahova élete a legmélyebb 
szálakkal kötötte: a békesség és a szeretet végtelen hatalmában.

Sokat veszítettünk azzal, hogy ő már nincs közöttünk, de ez 
a világ rajta keresztül is sokat kapott. Sokat, mert a világ min-
den ellentmondásossága, fájdalma ellenére a szelídek öröksége. 
minden csatán, vereségen túl a szelídek öröklik a földet. minél 
inkább az erőszakosság látszik eluralkodni, annál inkább válik 
egyértelművé a szelídség legyőzhetetlen ereje. mert a szelíd nem 
sző praktikus terveket, nem agyal ki lehengerlő hadműveleteket, 
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nem veszi fel a fegyvert, hanem csak csöndesen, látszólagos 
jelentéktelenségében nyeri meg az életet, és ajándékozza meg 
azokat, akik között él. Ahogy Krisztus kitaszítottságában, elha-
gyatottságában, végső tragédiájában, halálában nyeri meg az 
emberiség, benne mindannyiunk életét, a megváltást.

És Isten továbbra is kiáll a szelídek mellett, és megnyeri nekik 
a szelídségük miatt elveszített csatákat, és nekünk, itt ma ra dot-
tak nak pedig azt mondja: látjátok, lehet szelíden élni, lehet az 
isteni békességben élni – és valójában az ilyen élet éli át az élet 
teljességét, hiszen kimozdíthatatlan az isteni békesség biztonsá-
gából, a legvégső valóságból: a békesség, a szelídség, a szeretet 
végtelen hatalmából, amely Nagymamát is haza várta, és befo-
gadta… örökre. ámen.

Kendeh K. Péter



249

Kendeh György publikációi a Keresztény Igazságban és a róla…

KENdEH GyÖRGy PUBLIKáCIÓI A KERESZTyÉN 
IGAZSÁGBAN ÉS A RÓLA mEGJELENT íRáSoK

Kendeh Györgynek a Keresztyén Igazságban megjelent publiká ciói:
Nyílt válasz dr. Kotsis Ivánnak. 1–2. sz., 1989. jún. 65–70. o.
Cudar világban élünk. Titkári jelentés az oLBK 1991. évi közgyű-

lésén. 14. sz., 1992 nyár. 28–36. o.
Jørgen Glenthøj halálára. 34. sz., 1997. nyár. 8. o.
Tanúskodásra mozgósító örömhír. Prédikáció Budapest-Kelenföl-

dön, 1961. ápr. 2-án, húsvét 1. ünnepén. 37. sz., 1998. tavasz. 
2–5. o.

A Krisztust prédikáljuk! Utolsó prédikációja Budapest-Kelenföl-
dön, 1961. okt. 31-én, reformáció napján. 49. sz., 2001. tavasz. 
34–37. o.

Kedves esztendőt! Prédikáció Budapest-Kelenföldön, 1957. jan. 
1-jén, újév ünnepén. 52. sz., 2001. tél. 5–7. old.

Az egyház feladata. Előadás a budapest-kelenföldi Luther Szövet-
ség szabadegyetemén 1946. nov. 29-én. 53. sz., 2002. tavasz. 
15–20. o.

Micsoda az ember? áhítat szeretetvendégségen. Budapest-Kelen-
föld, 1959. okt. 3. 82. sz., 2009. nyár. 1–2. o.

Kendeh Györgyről szóló, a Keresztyén Igazságban megjelent cikkek:
[Szerkesztőbizottság:] Id. Kendeh György 85 éves. 33. sz., 1997. 

tavasz. 2. o.
Boleratzky Lóránd: Kendeh Györgytől búcsúzunk. 49. sz., 2001. 

tavasz. 32–33. o.
Scholz László: Kendeh György halálára. 49. sz., 2001. tavasz. 37. o.
Rőzse István: Kendeh Kirchknopf György ravatalánál. Budapest-

Farkasrét, 2001. jan. 9. 49. sz., 2001. tavasz. 38–41. o.
zászkaliczky Pál, id.: Id. Kendeh György, az OLBK titkára. Interjú 

id. Kendeh Györgynével. 49. sz., 2001. tavasz. 42–43. o.
[Szerkesztőbizottság:] Id. Kendeh Györgyné halálára. 56. sz., 2002. 

tél. 31–32. o.



250

FüGGELÉK

[Szerkesztő:] Öt éve halt meg id. Kendeh György. 8. sz., 2005. tél. 
3. o.

Ittzés János: Igehirdetés Kendeh György lelkész emléktáblájának 
megáldásakor. Kistarcsa, 2010. dec. 27. 89. sz., 2011. 1. sz. 
1–3. ol

Az oLBK áLTAL KENdEH GyÖRGy 
TITKáRI mEGBízATáSA ALATT KIAdoTT művEK

ordass Lajos: A keresztfa tövében. Budapest, 1989.
ordass Lajos: Vádirat. Budapest, 1989.
Boleratzky Lóránd: A Tiszai Evangélikus Egyházkerület Miskolci 

Jogakadémiájának múltja és szerepe a jogi oktatásban. A „Ke-
resztyén Igazság – új folyama” füzetei. Budapest, 1990.

Terray László: Nem tehetett mást. Budapest, 1990.
vajta vilmos: Hit és élet összecsengése: Kierkegaard, Ordass Lajos 

tolmácsolásában. A „Keresztyén Igazság – új folyama” füzetei. 
Budapest, 1990.

Giertz, Bo: Házát kősziklára építette. Ford. ordass Lajos. Buda-
pest, 1990.

Botta István: Dévai Mátyás, a magyar Luther. dévai helvét irányba 
hajlásának problémája. A „Keresztyén Igazság – új folyama” 
füzetei. Budapest, 1990.

Ritter, Karl Bernhard: A lelkipásztor imádsága. Ford. Tekus ottó. 
2. kiadás. Budapest, 1991.

Kapi Béla: Isten hárfása. 2. kiadás. Budapest, 1991.
Boleratzky Lóránd: A magyar evangélikus egyházjog alapjai és 

jogforrásai. Budapest, 1991.
Dr. Luther Márton önmagáról. [vál., ford., magy.] virág Jenő. 3. 

kiadás: Budapest, 1991. 4. kiadás: Budapest, 1992. 5. kiadás: 
Budapest, 1996.

ordass Lajos: „Nem tudok imádkozni!” Imádkozóknak és imád-
kozni akaróknak szóló tanácsok. 2. kiadás. Budapest, 1992.



251

Az oLBK által Kendeh György titkári megbízatása alatt kiadott művek

Scholz László: Tisztítsd meg szívedet, hogy megtartassál. 2. kiadás. 
Budapest, 1992.

Jó hír a szenvedőknek. ordass Lajos evangélikus püspök igehir-
detései. [Gond. Botta István.] Budapest, 1992.

Scholz László: Két sugárzó igazgyöngy. Elmélkedés Jézus boldog-
ság-mondásai és a Tőle tanult imádság felett. Budapest, 1992.

Giertz, Bo: Hitből élünk. Ford. ordass (Wolf) Lajos. 2. kiadás. 
Budapest, 1992.

Böröcz Sándor: Kiáltás a mélyből. 1–2. kiadás: Budapest, 1993. 
3. kiadás: Budapest, 1994.

oskar, Loy: Reménységem te vagy nékem. Imádságok szenvedés 
idején. [Ford. ordass Lajos.] Budapest, 1993.

Luther márton: Tizennégy vigasztaló kép megfáradtaknak és meg-
terhelteknek. [Ford. virág Jenő.] Budapest, 1994.

Sólyom Jenő: Hiszem – tudom. Bevezetés az egyház tanításába. 
Előadások 1949–50. Budapest, 1994.

maróthy Jenő: Szegények szíve. Novellák. Budapest, 1994.
Einar, Lyngar: A fáklya. Az ifjúság részére írott áhítatkönyv. 

[Ford. ordass Lajos.] Budapest, 1995.
Jung, Emanuel: Hogyan vezessek vasárnapi iskolát? [Ford. és átd. 

Tekus ottó, veöreös Imre.] Budapest, 1995.
ordass Lajos: Akikkel az Úton találkoztam. Budapest, 1996.



252

FüGGELÉK

doKUmENTUmoK

Kirchknopf Gusztáv tábori lelkészi csapatszolgálati emléklapja
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igazolványa
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György szigorlati jegy-

zőkönyvi kivonata,

1935. június 13.
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távol végzett lelkészi szolgálatot
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AdAToK Az ISTEN MINDIG NAGyOBB Című 
FILmHEz

A zákeus média Centrum Isten mindig nagyobb – triptichon Ken-
deh-Kirchknopf György életéről című portréfilmjének nyersanya-
gául az a többórás interjú szolgált, amelyet Győri János Sámuel 
1989. január 18-án készített Kendeh Györggyel. Az interjú alapján 
több mint húsz évvel később készült el a nem egészen egyórás film 
Győri András Timótheus közreműködésével. Első alkalommal 
2010. december 25-én, Kendeh György halálának 10. évforduló-
ján vetítette a PAX Televízió.

Kötetünk megvásárolható a filmet tartalmazó dvd-mellék-
lettel is. A zákeus média Centrum által sokszorosításra átadott 
lemezen a Kendeh Györgyről készített portréfilm mellett a 138. 
zsoltár egy rövid feldolgozása is szerepel.

* * *

Néhány pontosítás az interjúban elhangzott adatokhoz:
4’00: [Édesapja] „1912 végén katonai szolgálatra vonult be, 

és négyéves frontszolgálatot töltött [le].” – A dokumentumok 
szerint Kirchknopf Gusztáv 1914-ben vonult be, és három éven 
át teljesített tábori lelkészi szolgálatot. 

15’27: [Tábori lelkészként] „Első utam 1951-ben volt.” – Az 
évszám helyesen: 1943.
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Adatok az Isten mindig nagyobb című filmhez

22’10: „A különbíróság három szavazattal ordass Lajost meg-
fosztotta püspöki tisztétől.” – A törvényesen tizenhárom taggal 
működő testület jelen levő tizenkét tagja közül valójában négyen 
szavaztak igennel a püspöki tisztségből való elmozdításra. A 
többiek üres szavazócédulát adtak le, a döntés azonban de facto 
így is megszületett.

27’00: [A kistarcsai internálás után] „Ez volt tehát 1952. valami 
munka után kellett látni.” – Az évszám helyesen: 1950. 

34’58: „[…] ki 200, ki 300, ki 500 pengőt jegyzett a békekölcsön-
re.” – Ekkor már a forint volt a hivatalos fizetőeszköz.

22’44: „Tudtam előzőleg Szabó József püspöktől, hogy az ő 
szolgálati ideje alatt az állami Egyházügyi Hivatal kétszer szó-
lította fel őt arra, hogy engem tegyen ki a budapesti szolgálati 
helyemről.” – Szabó József aktív püspöki szolgálati ideje 1948-tól 
1952-ig tartott a dunáninneni Evangélikus Egyházkerületben, de 
kényszerű lemondása után balassagyarmati lelkészként a „nyu-
galmazott püspök” címet megtarthatta. 1957-től 1963-ig egyház-
kerületi főjegyzőként az Északi Egyházkerület püspökhelyettese 
volt. 1959 második felében vető Lajos hosszú betegsége miatt fél 
évig ő vezette az Északi Egyházkerületet, amelyhez a kelenföldi 
egyházközség is tartozott. A Kendeh György által említett infor-
mációk feltehetőleg ebből az időszakból származnak.

55’08: „[…] ’82 márciusában átadtam mónuséknak a szolgála-
tot.” – Az évszám helyesen: 1981.




