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Ádventi üzenet
„Uram, nem fuvalkodik fel a szívem,
nem kevély a tekintetem.
Nem törekszem arra, ami túl nagy
és elérhetetlen nekem.
Inkább csitítottam,
csendesítettem lelkemet,
mint anya a gyermekét.
Mint a gyermek, olyan most a lelkem.”

   Zsolt. 131:1-2

Békesség? Nyugalom? Csend? Ádvent idején? Aligha. Inkább foko-
zódó zaj kívül-belül, mely aztán tetőpontjára hág a karácsonyi for-
gatagban. Utána csend. A kiengedés csendje. Vagy fáradt, üre-sen 
koppanó csend.

Pedig jó lenne csendben, nyugalom-ban, békességben készülni az 
ünnepre, hogy eljusson szívünk legmélyéig az a zene, amely a betlehe-
mi jászolban nyugvó gyermek tiszteletére csendül fel. És zeng tovább, 
hosszan, fokozatosan elhalkulva.

A harsányság a telítettség versenyében igyekszik legyűrni, túlkia-
bálni a zajt, de csak tetézi, kuszálja, hozzá hasonlóvá lesz, beleolvad. 
A csend kitér, teret nyit, elnyel, felold.

A csend belülről fakad. Belül születik meg, belül növekszik, belül 
tölt ki – majd kiül arcunkra, beszédünkre, lépte-inkre.

Csendben várakozunk. Nem tétlenül, nem magányosan, nem kiáb-
rándultan, nem fantáziátlanul, nem lustán, de csendben. Reménység-
gel a szívünkben, hogy ajándékot kapunk.

A Gyermektől.
Balássy András

Körber Tivadar mondja
Ahogy e beszélgetés miatt most 
visszapillant a 76. évéből, bizo-
nyossággal és békével mondhat-
ja: Isten különös kegyelme kísér-
te eddig. 

A kegyelem megnyilvánulá-
sának tekinti, hogy vallásos csa-
ládba születhetett, s hogy vallá-
sos nevelésben részesülhetett. 
És nem is akármilyenben, hiszen 
erős család vette körül, a maguk 
körében nagy tekintélyű szülők-

kel, nagyszülőkkel, rokonokkal. 
Ezért is, azt kell mondania, hogy 
amit a Bibliából, a hittanból, szü-
leitől, s különösen édesanyjától 
tanult, az számára megfellebbez-
hetetlen igazság volt. Igen, az ala-
pokat megteremtették benne. 

Akkor már nyakukon volt a baj. 
Elérte Békést a front. Tizenegy 
éves volt akkor. Elmenekültek ők 
is, mint sokan mások. 

Folytatás a 2. oldalon

A presbitériumtól

A presbitérium az előző gyű-
lésén megtárgyalta a jövő évi 
missziói munkatervet. Ennek 
egyik fontos eleme a konfirman-
dus oktatás. Nagy örömmel tölt 
el mindannyiunkat, hogy egy 
komoly méretű csoportban in-
dulhatott el idén ősszel a konfir-
mandus oktatás gyülekezetünk-
ben, ami folytatódik jövőre is. Ez 
a TeTRISZ, Törökőri Reformá-
tus Ifjúsági SZombatok. A nyolc 
konfirmandus havonta egyszer 
találkozik.

A presbitérium természete-
sen foglalkozik a gyülekezet 
pénzügyi helyzetével és templo-

munk és a parókia építési ügyei-
vel is. A közeljövőben kicserélik 
az épület három ablakát jobban 
záró, jól szigetelt ablakokra. A 
templom mennyezetét is szige-
telni fogják. Reményeink szerint 
az eredmény látszik majd a gáz-
számlán. Folytatódik a pincé-
ben levő mellékhelyiség építése. 
Ezeket az építési munkálatokat 
olyan összegből finanszírozzuk, 
amit pályázatokon nyertünk el 
felújításra, illetve néhány gyü-
lekezeti tagunk áldozatos mun-
kával járult hozzá hogy még ke-
vesebb költséget jelentsen az 
építkezés gyülekezetünknek.

Pénzügyi helyzetünk egy kis 
gondolkodásra ad okot, mivel a 
perselypénzként és egyházfenn-
tartói járulékként befolyt összeg 
valamivel kevesebb mint ameny-
nyivel terveztünk a tavalyi bevé-
telek alapján. Reményeink sze-
rint a csökkenés csak ideiglenes.

A jókedvű adakozót szereti 
az Isten. 2Kor 9,6-7



Körber Tivadar mondja
Folytatás az 1. oldalról

Másfél évet töltöttek kint, előbb 
Bajorországban, aztán Ausztri-
ában. Onnan jöttek vissza, mert 
elképzelhetetlennek tartották, 
hogy magyarként ne Magyaror-
szágon, s ne Békésben éljenek, 
s hogy az akkori leírhatatlan vi-
szonyok közt sikerült épségben 
haza térniük, abban is csodát lát, 
Isten kegyelmének a megnyilvá-
nulását.

És mi másnak tulajdonítsa, 
hogy az egyre keményedő időkben 
háromszor vagy négyszer is részt 
vehetett a szárszói konferencián, 
már amíg lehetett?  Sokat kapott 
ott. Amihez még az is hozzájárult, 
hogy épp ez idő tájt kezdődött Bé-
késben, e református városban az 
evangélizáció. Vendéglelkészek 
jöttek, megelevenedett a vallási 
élet, sokakat megérintett, föléb-
resztett, hitre térített az Ige. Őt 
különösen Gyökössy Endre elő-
adásai fogták meg. De aztán jött a 
kommunista fordulat, lehetetlen-
né vált úgyszólván minden. Ak-
korra azonban együtt volt benne, 
amire szüksége volt. Akkor azt 
hitte, ronthatatlanul.

Leérettségizett, A zene mellett 
döntött. Nem azért, mert olyan te-
hetséges lett volna, hanem azért, 
mert szerette, mert lelkesedett a 
muzsikáért. Mondania sem kell, 
elsőre nem sikerült. Alighanem 
erre volt szüksége akkor. A ku-
darcra. De hát valahová kerülnie 
kellett, hogy el ne vigyék katoná-
nak. Végül aztán – Isten segítsé-
gével, mi mással, sikerült bejutnia 
Debrecenben a fizika-matematika 
szakra, és ugyanakkor a konzer-
vatóriumba is felvették. Egy fél 
év múltán, vizsgák után, végleg a 
konzervatórium mellett döntött. 
Egy szárszói ismerőse jóvoltából 
idegensége is oldódhatott, bejut-
tatta egy akkor házinak nevezett 
vallásos közösségbe. 

A konzervatóriumi időszakban 
élte meg a harmadik csodát. Az-
óta sokszor elgondolkodott, mi 
módon vezeti és óvja meg őt Isten 
a bajtól. Behivatták a pártbizott-
ságra, hogy rávegyék, jelentsen 
a konzervatórium őt egyébként 

nagyon támogató igazgatójáról. 
Épp azért kellett volna jelente-
nie, mert közel állt hozzá. És ak-
kor váratlanul és megmagyaráz-
hatatlanul lemondtak róla, pedig 
biztosan volt a kezükben eszköz 
arra, hogy kényszerítsék. 

 És akkor már Budapest követ-
kezett, a Zeneakadémia. Mint-
hogy a tanári pálya egyre jobban 
vonzotta – ha kissé megkésetten 
is, de hivatására ismert benne, a 
középiskolai énektanár és karve-
zetőképző tanszakra jelentkezett. 
1960-ban diplomázott. Sűrű és 
boldog idő volt. Hangversenyek, 
színházi előadások, könyvek, ér-
dekes és fontos emberek. Akkor 
ismerkedett meg például Czanik 
Péterrel, a későbbi törökőri lel-
késszel is. És az is csodálatos do-
log volt, hogy alig hangzott el a 
diplomakoncertje, már ajánlatot 
is kapott Kecskemétről. De hát 
be kell vallania, hogy a hite, nyil-
ván a sokféle hatás következmé-
nyeként nagyon meggyengült. El-
távolodott attól, ami addig élete 
gravitációs magja volt. Szégyelli, 
így történt, ez történt. Sőt, Kecs-
keméten még messzebbre sodró-
dott Istentől. Tanított, cikkeket, 
kritikákat írt, előadásokat tartott, 
kórust vezetett, beleszövődött a 
város zenei életébe, ismert ember 
lett, meg is becsülték, igazgatója 
lett az Állami Zeneiskolának, ál-
landó szerzője a Forrás című fo-
lyóiratnak, megnősült, családos 
ember lett, két gyerek apja. Nem 
is akar erről többet beszélni. 

Folytatás a 3. oldalon

Körber Tivadar
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Hetente

l Istentisztelet, vasárnap 10.00
l Gyermekeknek vasárnap 10.00
l Énekkari próba, vasárnap 9.00
l Bibliaóra, csütörtök 17.00

További alkalmaink

Bibliaiskola
Téma: reformátori hitvallásunk 
bibliai megalapozása
november 26., csütörtök: egyház
január 14., csütörtök: keresztség
január 28. csütörtök: úrvacsora

Ádventi kézműves 
gyermekdélután
november 28., 
szombat 15.00– 17.30

Te-TRISZ (Törökőri Református 
Ifjúsági Szombatok)
január 16., szombat 10.00–16.00

Filmklub
január 16., szombat 17.00 – 20.00

Ökumenikus Imahét
Még egyeztetés alatt, de valószí-
nűleg így alakul majd:
január 17., vasárnap 16.00: nyitó-
alkalom
január 21., csütörtök 17.00: rend-
hagyó bibliaóra
január 24., vasárnap  16.00: záró-
alkalom

Ünnepi alkalmaink

l Ádventi szolgálat a Sweitzer 
Albert Szeretetotthonban
december 10., csütörtök 18.00
l Karácsonyi gyülekezeti délután
december 20., 
vasárnap 16.00 – 18.00
l Karácsonyest – szellemi agapé
december 24., 15.00 – 16.00
l Karácsonyi istentiszteletek 
úrvacsorai közösséggel
december 25. és 26. 10.00
l Óévi istentisztelet
december 31. 18.00
l Újévi istentisztelet, 
utána „fogadás”
január 1. 10.00

Az ünnepek idején különösen is 
felhívjuk beteg, idős testvéreink 
figyelmét a házi úrvacsora lehe-
tőségére.

Lelkészi fogadóórák:

kedd:  16.30 – 18.00
szerda:  9.00 – 11.00
csütörtök:  15.00 – 17.00

A fenti időpontokban – a lehető-
ségekhez mérten – mindig igyek-
szünk rendelkezésre állni.
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További időpontokat telefonon 
lehet egyeztetni.

Lelkipásztor: Balássy András
Telefon: 333-1942
Mobil: 30-638-4719
e-mail: bp-torokor@t-email.hu
honlap: www.torokor.hu

prOGrAmAJÁNlAt

Dr. Nagy Sándortól

Advent, Karácsony, Óév – ezek 
december hónap mérföldkövei az 
egyházi esztendőben. Ilyenkor a 
szokásosnál is kevesebb figye-
lem és idő marad a család, gyü-
lekezet életén kívüli események, 
alkalmak látogatására. Mégis, 
ha együtt vagyunk, és közösen 
is kimozdulnánk, legyen néhány 
olyan programajánlatunk, amit 
érdemes választanunk. 

Evangélium Színház. A Magyar 
Kulturális Örökség Díjával ki-
tüntetett Evangélium Színház 
november 6-án a Duna Palotá-
ban mutatta be Madách Imre Az 
ember tragédiája című filozófi-
ai színművét. Mégpedig hang-
súlyosan hitelesen igazodva 
a szerző eredeti felfogásához, 
szándékához. Ez a mű öröklött 
nemzeti szellemi kincseink kö-
zött a Himnusz és Szózat érték-
tartományából való, ezért ezt 
a művet mindazoknak, akik e 
nemzet beágyazottságát a nagy 
teremtettségbe a legfontosabb 
kérdésekhez sorolják, életük-
ben legalább egyszer, de java-
soltan többször is látniuk kell. 
Különösen akkor, amikor a ren-
dezői koncepció (Udvaros Bé-
la) az avatott színészi játék, a 
mértéktartóan költségigényes, 
de autentikus díszletezés és ép-
pen a szükségességig fokozott 
igényességű színpadtechni-
ka ragyogóan harmonizál a mű 
fő mondanivalójával: a küzdés 
ugyan elkerülhetetlen (különö-
sen ebben a válságos gazdasági 
és társadalmi helyzetben!), de 
ha az Úr kinyújtott segítő ke-
zébe kapaszkodunk, akkor küz-
delmünk semmiképpen sem ki-
látástalan! Az előadás négyórás, 
ezért gyermekekkel és a távolról 
érkező felnőtteknek is a délutáni 
előadások ajánlhatók, de azért 
az utolsó Metrót még a 19 órai 
előadások után is elérhetjük. 
Bővebb felvilágosítás: Szortsik 
Katalin (30/609-2628, illetve 
70/266-6510, elektronikus levél-
ben: szorka@citromail.hu)

Folytatás a 2. oldalról 
(Körber Tivadar mondja)

Ennyit is azért mondott el, hogy 
érzékeltessen valamit abból, ami 
lekötötte, míg aztán egyre ritkáb-
ban járt templomba, egyre ritkáb-
ban olvasta a Bibliát, az imái ki-
ürültek, noha, s milyen érdekes is 
ez, olykor arra ébredt, hogy álmá-
ban imádkozni kezdett. 

Tizennégy év után, 1974-ben 
visszakerült Budapestre, a Zene-
művészeti Főiskolára a tanulmá-
nyi osztály vezetőjének. A család 
Kecskeméten maradt, ő meg min-
den héten hazautazott. Csak két 
év múltán tudtak a fővárosban la-
kást szerezni. Aztán mégis tanár 
lett, a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Gimnázium 
katedrája következett. 

Az édesanyja. Igen, ő sokat 

imádkozott érte, sejtette mi tör-
tént vele, s amikor Pestre jött, el-
várta, hogy vele tartson a temp-
lomba. Pasarétre jártak. Czanik 
Péter is belépett az életébe me-
gint. Amikor a gyülekezet meg-
hívta Törökőrre lelkipásztornak, 
ő is szólongatta, kezdett hát ide-
járni. Nagyon nehéz idő omlott 
rá, szinte betemette, nem akar 
most erről beszélni, de akkor egy-
szer csak fölszakadt benne: „le-
gyen meg a te akaratod”! Ez volt 
a fordulópont. Lassan visszatalált 
Istenhez, visszatalált magához. 
Illetve, rosszul mondja. Isten visz-
szavezette oda, ahol lennie kell. 
Megválasztották presbiternek, 
fölkérték karvezetőnek. Istennek 
hála, szolgálhatott. 

Balássy András hangfelvétele alapján 

Varga Lajos Márton

Együtt lenni jó!
Nagy Balázs Ágoston

A kirándulás – azoknak mon-
dom, akik nem tudják, gyülekeze-
tünk félévente, ősszel és tavasszal 
visszatérő közösségi eseménye, 
amelynek általában nincs kifeje-
zetten lelki programja. Csak együtt 
vagyunk, beszélgetünk, megis-
merjük, s talán jobban is értjük 
egymást, hogy aztán a gyülekezet 
formálisabb, lelki alkalmain, első-
sorban a vasárnapi istentiszteleten 
megélt, Krisztusban való lelki egy-

séget, testvérséget, hétköznapi ér-
telemben vett személyes kapcsola-
tokként is megerősíthessük. 

Ezen az őszön, október 24-én 
Zebegény várt bennünket. A gyü-
lekezetből tizenhatan mentünk, 
közülük hatan gyerekek. Talán a 
borongós, csepergős idő miatt is 
csak ennyien, bár így sem panasz-
kodhatunk. És bár felkereshettük 
volna a Farkas Vince volt hajóska-
pitány által saját házában berende-
zett Hajózási Múzeumot is, társa-
ságunk mégis tovább ment.

Folytatás a 4. oldalon

Rövid pihenő, csepergős időben
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Kálvin hagyománya. A Budapes-
ti Történeti Múzeumban Kálvin 
hagyománya címmel nyitottak 
kiállítást, amely 2010. február 15-
ig tart nyitva. Rendezője, a Du-
namelléki Egyházkerület, a refor-
máció történetét, a reformátusok 
kulturális örökségét mutatja be 
az érdeklődőknek. A tárlaton 
máskor hozzáférhetetlen műve-
ket, tárgyakat, dokumentumo-
kat mutatnak be, olyanokat, mint 
egyebek közt id. Lucas Cranach 
festménye, Kálvin eredeti kézira-
ta, vagy Arany János széke. 

A Dunamelléki Egyházkerület 
közgyűlése. A Dunamelléki Egy-
házkerület december 2-án 10 órá-
tól tartja soros rendes közgyű-
lését a Ráday u. 28. szám alatti 
székház dísztermében. A karza-
ton általában bőven van hely lá-
togatók számára, akik – a jellem-
zően kitűnő hangosítás nyomán 
– közvetlenül megtapasztalhat-
ják a testület munkáját, atmosz-
féráját. A közgyűlés egyik kísérő-
programjaként megemlékeznek 
dr. Kardos János főgondnokról, 
akit a Rákosi diktatúra megaka-
dályozott hivatalának gyakor-
lásában, s akit 50 éve, 1959. nov. 
12-én szólított magához Mennyei 
Urunk. A szeptemberi Confes-
sio-ban Kiss Réka történész írt 
életművéről átfogó tanulmányt.

Botticellitől Tizianóig. 2009. 
október 28-án nyitották meg a 
Szépművészeti Múzeumban az 
itáliai reneszánsz legátfogóbb 
hazai kiállítását. A Botticellitől 
Tizianóig – az itáliai festészet 
két évszázadának remekművei 
című nagyszabású tárlaton több 
mint ötven múzeumból, köztük 
a firenzei Uffizi-ből, a párizsi 
Louvre-ból, a londoni és a wa-
shingtoni National Galleryből, 
a New York-i Metropolitan Mú-
zeumból, a római Galleria Borg-
heséből és a madridi Pradóból 
csaknem 130 remekművet látha-
tunk. A kiállítás emblematikus 
alkotása kétségtelenül Leonardo 
da Vinci Hermelines hölgy cí-
mű, 1489-90-ben festett remeke. 
A kép Krakkóból, a Czartorys-
ki Múzeumból jött, és a lengyel 
közvélemény egy része, vala-
mint a lengyel sajtó még a múlt 
héten is nehezményezte, hogy 
a Hölgy elhagyja az országot – 
erre ugyanis a budapesti kiál-
lítást megelőzően csak egyszer 
volt példa Európán belül, akkor 
olaszországi múzeumokban állí-
tották ki. A kiállítás 2010. febru-
ár 14-ig látogatható. 

Folytatás a 3. oldalról 
(Együtt lenni jó!)

Az első rövid kaptatók után 
rögtön el is jutottunk a Zebegény 
fölött magasodó Kálvária-hegyen 
található trianoni emlékműhöz.

Az emlékművet 1934-ben a ze-
begényi dalkör és kisbirtokos 
egyesület állította úgy, hogy a fél 
árbocra eresztett zászló az Ipoly 
túloldaláról is látható legyen. Ta-
lálgattuk többen is, hogy az em-
lékmű közepén egy négyszögle-
tes oszlopon nyugvó szakállas fej 
vajon kié volna, Krisztusé-e. Utá-
nanéztem, valóban őt ábrázolja, 
ahogy azt végül mi is a legvaló-
színűbbnek tartottuk. A zászlót 
körülvevő, talán hét-nyolc méter 
magas oszlopok közötti teret áthi-
daló némileg romló állagú, és ez-
úttal kissé síkos betonpallókról – 
a ködös idő ellenére is – gyönyörű 
kilátás nyílt a Dunakanyarra. 

Zebegényből a Málnás-völ-
gyön, a Remetekereszt-bércen, és 
a Világos-téren keresztül jutot-

tunk el a Hegyes-tetőre, a Julianus 
barátról elnevezett, bástyatorony-
szerű kilátóhoz, amit az 1914-ben 
alapított Encián Turistaegyesület 
építtetett, fennállásának 25 évfor-
dulójára, 1939-ben. Elgondolkod-
tunk, milyen különös, mindkét 
dátum világháború kezdetének 
éve. A köd miatt itt sajnos a kilá-
tást már nem, csak az elemózsi-
ánkat élvezhettük. Innen leeresz-
kedve az Ürmös-réten keresztül, 
hatalmas bekerített gödrök (talán 
víznyelők) mellett elhaladva kö-
zelítettük meg a Szent Mihály-
hegyet, bár a csúcsra aztán már 
nem mentünk fel mindnyájan. In-
nen, egy rövid, de sajnos nagyon 
saras, csúszkálós szakaszon átve-
rekedve magunkat, majd a gyö-
nyörű Templom-völgyön keresz-
tül érkeztünk Nagymarosra. Jó 
tíz kilométert gyalogoltunk. 

A nap summája? A sokféleség-
ben együtt lenni kétségkívül ne-
hezebb, de mindannyian megél-
hettük: együtt lenni jó!

(Örök)ifjú pár, unokákkal
Kardos Eszter

November elsején ünnepelte 
házasságkötése ötvenedik évfor-
dulóját Dr. Nagy Sándor és fele-
sége, Zsuzsa. Hálát adtak Isten 
közösen vett áldásaiért, és megújí-
tották szent esküvésüket. A gyü-
lekezeti tagokon kívül az ünnep-
lő pár családja, rokonai, barátai, 

ismerősei is jelen voltak, köztük 
prominens személyek. A szertar-
tást Balássy András lelkipász-
torunk végezte. Imájában hálát 
adott Istennek Sándor és Zsuzsa 
öt gyermekéért és számtalan uno-
kájáért. S azért a csodáért, hogy 
a rövid emberi életbe belefér Is-
ten hosszú kegyelme. Az Igét Dr. 
Czanik Péter esperes hirdette. 

Folytatás az 5. oldalon

Balássy András, dr. Czanik Péter lelkipásztor és az ünnepeltek
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Folytatás a 4. oldalról 
(Körber Tivadar mondja)

Stílszerűen azt az alapigét vá-
lasztotta, amit a házasságkötés 
huszonötödik évfordulóján, azaz 
huszonöt éve is: Példabeszédek 
9,10-12. „A bölcsesség kezdete az 
Úrnak félelme, és a Szentnek a 
megismerése ad értelmet”.

Az Istentisztelet végeztével az 
ünneplő pár szeretetvendégségre 
hívta meg a gyülekezetet.

Dr. Nagy Sándor és Zsuzsa éle-
te gyümölcsöző élet. Nemcsak 
kettejük vonásait ötvöző gyerme-
keik és a templomban minden-

hol látott kisebb-nagyobb, első 
pillantásra felismerhetően tőlük 
származó, széparcú unokáik bizo-
nyítják ezt. Hanem azok a közös-
ségek is, amelyekben öt évtized 
alatt tevékenykedtek, illetve örök 
ifjan még ma is tevékenykednek: 
a Szabadság téri és a Baross téri 
gyülekezet, a Baross téri énekkar, 
a doktorok kollégiuma, a kispesti 
református iskola, s a mi gyüleke-
zetünk és énekkarunk, hogy csak 
a fontosabbakat említsük.

Legyen ezért Istené a dicsőség! 
Soli Deo gloria: énekelte az ének-
kar. Az ünneplő pár és mindnyá-
junk érzését fejezték ki ezzel.

prOGrAmAJÁNlAt

A sorban állás internetes jegy-
vásárlással kerülhető el. Érde-
mes Nagy Sándor főgondnok 
úrtól tájékozódni, vagy a Szép-
művészeti Múzeum honlapját 
felkeresni (www.szepmuvesze-
ti.hu). 

Karácsonyi hangverseny. 2009. 
december 20-án 18 órakor csen-
dül fel a budapesti Deák-téri 
templomban Bach: Karácsonyi 
Oratóriuma. Énekel a Lutherá-
nia énekkar. Meghallgatását az-
zal a javaslattal ajánljuk, hogy 
aki ülőhelyet szeretne, az jóval 
kezdés előtt legyen a helyszí-
nen. 

emlékeztető

November 29-én, vasárnap a dél-
előtti istentiszteleten a Lónyay 
Utcai Református Gimnázium 
11.A. osztályos tanulói látogat-
tak gyülekezetünkbe, és iskolá-
jukat bemutatva orgonaszóval, 
énekkel és szavalattal szolgáltak 
közöttünk. Az istentisztelet per-
selypénzét az iskola javára aján-
lottuk fel.

impresszum

Törökőr
2009. december
A Budapest-Törökőri
Református
Egyházközség lapja. 
Kiadja a Presbitérium. 
Felelős kiadó: Balássy András

E számban
közreműködtek:

Balássy András,
Dibusz Sarolta
Dr. Nagy Sándor
Kardos Eszter
Nagy Balázs Ágoston
Varga Lajos Márton
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Könyvszemle
Varga Lajos Márton

Bottyán János könyve, A ma-
gyar Biblia évszázadai, remekül 
megírt kézikönyv, sokat ad annak 
aki végig olvassa. Erről megkér-
dezhetik akár Nagy Lajos presbiter 
testvérünk véleményét is. Ha vala-
ki, hát ő, aki kiállítást rendezett, s 
példaadó előadást tartott nekünk 
a Biblia Éve alkalmából, igazolhat-
ja, milyen alapos, és ugyanakkor 
élvezetes és tanulságos Bottyán 
János története a legkülönfélébb 
magyar bibliafordítókról és biblia-
fordításokról Szent István korától 
egészen az új magyarítású protes-
táns Biblia 1975-ös megjelenésé-
ig. A kötet 1982-ben látott napvi-
lágot először, most Pecsuk Ottó, 
a Magyar Bibliatársulat Alapít-
vány főtitkára, és Fekete Csaba, a 
Debreceni Református Kollégium 
Nagykönyvtárának tudományos 
munkatársa, a régi magyar egy-
házi irodalom szakértője vállalta 
a szerkesztés, a sajtó alá rendezés, 
megújítás áldozatos és alázatos 
munkáját. Nemcsak a szöveget 
gondozták, de a problémák mai 
tudományos értelmezését és meg-
ítélését tükröző jegyzetekkel is el-
látták a kiadványt, mindamellett, 
hogy az elmúlt három évtized bib-
liakiadásának rövid összefoglalá-
sát is megírták. (Kálvin, 160 oldal, 
2100 forint)

A másik könyv, amit a testvérek 
figyelmébe ajánlok, a Fabiny Ti-
bor és Tóth Sára szerkesztésében 
megjelent Irányváltás, négy meg-
térés történetét adja közre. Négy 
értelmiségiét. Dér Katalinét, aki 
az ELTE Ókortudományi Intéze-
tének docense, Kocziszky Éváét, ő 
a Nyugat-magyarországi Egyetem 
tanszékvezető professzora, Békési 
Sándorét, a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem dékánjáét, és Fa-
biny Tiborét, aki ugyancsak a Ká-
roli Egyetem professzora. A Károli 
Hermeneutikai Intézetének felké-
résére egy sorozat keretében be-
széltek a velük történtekről.

Vallomásuk bővített és szer-
kesztett írásbeli változatában vé-
gigvezetnek bennünket életük 
külső és belső változásain, beszá-
molnak arról, hogy kit és mikép-
pen szólított meg az Úr, mi az, 
amit a meg-szólítottal tesz, mi vol-
na a megtérés lényegi eseménye, 
és az hogyan játszódik le, mi vál-
tozik, kinél-kinél miféle következ-
ményekkel jár a megtérés. Nagy 
történet, gyönyörű történet, ösz-
szetett és drámai történet mind a 
négyüké. A könyv egyébként DVD 
melléklettel kapható. Közösen is 
meghallgathatjuk a megtérteket 
szeretteinkkel, barátainkkal, isme-
rőseinkkel. Biztos vagyok abban, 
hogy nem lesz hiábavaló. (Luther/ 
Hermeneutikai Kutatóközpont, 121 
oldal, 1860 forint) 
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Dr. Dénes Margit és Kocsis Máté, alpolgármester november 9-én meglátogatta egyházközségünket. Az 
együttműködés lehetőségeiről tájékozódtak. Kocsis Mátét november 22-én a VIII. kerület polgármesteré 
vé választották.

Gedeoniták Törökőrön
November 8-án gyülekezeti 

délutánon találkoztunk a Gedeon 
Társaság képviselőivel Greizer 
Miklóssal és feleségével, Zsófiá-
val, valamint Tóth Ernővel és fe-
leségével, Máriával. 

A társaságot bemutató Greizer 
Miklós-tól megtudtuk, hogy név-
adójuk a Bírák könyvének Gedeo-
nja, aki az Isten szolgálatára min-
den körülmények közt készen 
álló férfiak csoportjának veze-
tője volt, s hogy a társaságot két 
keresztyén üzletember 1898-ban 
alapította az Egyesült Államok-
ban. Azóta a protestáns egyhá-
zak legnagyobb missziós szerve-
zete lett: 190 országban mintegy 
280 ezer tagja van. Feladatuk: 
előkészíteni a Bibliával való ta-
lálkozást, minél több embernek 
kézbe adni a Szentírást, ténylege-
sen: az Újszövetséget. Öt terüle-
ten működnek, és szabályaik sze-
rint csakis itt, ahol a legnagyobb 
lehet a szükség: tanintézetekben, 
kórházakban és idősotthonokban, 
szállodákban, börtönökben, s a 
fegyveres erőknél. 

A Magyarországi Gedeon Tár-

saság 1989-ben alakult, jelenleg 
31 csoportja dolgozik 440 taggal. 
A húsz év alatt kétmillió Bibliát 
ajándékoztak a rászorulóknak. 

A beszélgetést vezető, a gyü-
lekezet kérdéseire válaszoló 
Tóth Ernő szavaiból kiderült, 
hogy egy-egy csoport megala-

kításához legalább hat protes-
táns férfi, hitben járó gyüle-
kezeti tag kell, akik felsőfokú 
végzettségűek vagy vezető be-
osztásúak, független üzletem-
berek, vállalkozók. Nem reklá-
mozzák magukat, a sajtót távol 
tartják, még a telefonkönyvben, 
s az interneten sincsenek jelen. 
Aki róluk magyar nyelvű tájé-
koztatót keres, nem talál. Szol-
gálatuk mindezt nem igényli, de 
legalább is nem teszi szükséges-
sé. Viszont – támogatást és se-
gítséget keresve szívesen láto-
gatják a gyülekezeteket, hogy az 
érdeklődők első kézből értesül-
hessenek minden fontos dolog-
ról, először is arról a hatalmas 
munkáról, amit imádság, ada-
kozás, és növekvő számú tagság 
nélkül lehetetlen volna elvégez-
niük. Ilyenkor beszélnek, mint 
a mi körünkben is, a munkát kí-
sérő bizonyságtételekről, az Ige 
erejének megrendítő tanúsága-
iról.

Az estet gyülekezetünk szere-
tetvendégsége és jó beszélgetés 
zárta. (V.L.M.)

Greizer Miklós
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A kezdetek
Balássy András

A gyülekezet életének kezde-
tei csaknem egybeesnek Megya-
szay Mihály Erdélyből menekült 
lelkipásztor itteni szolgálatával, 
ezért leginkább az ő visszaemlé-
kezéseiből tudunk tájékozódni.

„1924 május végén érkeztem ki 
Magyarországra. Ravasz e szó-
val fogadott: tudtam, hogy neked 
ki kell egyszer jönnöd Erdély-
ből. Hitoktató és helyettes lelké-
szi állás kínálkozott, Fasorban 
nyári szabadságoltakat helyette-
sítettem. Közben jún. hóban ki-
látogattam másodmagammal a 
telepre, hol téglahegyek közt fo-
gadott röviden Nagy István ak-
kori telep f.ü., egyben a kőbányai 
anyaegyház gondnoka is.” – írja 
1958-ban. De miféle „telepről” 
is beszélhet? Ennek határait ké-
sőbb, egy 1961-es, a gyülekezet 
önállóságának 10. évfordulóját 
ünneplő alkalomra írt megemlé-
kezésében így írja le:

„A Kerepesi út és az ezzel pár-
huzamos Salgótarjáni út, továb-
bá az Asztalos Sándor utca és 
Hungária út közti terület jön itt 
közvetlen figyelembe, mint mag, 
mint törzs.”

Ezt a területet Juranics telep-
nek nevezi, melyet később Szá-
zados úti lakótelep néven is em-
legettek. Ennek jó részét mára 
lebontották, de a Hős u. 3. föld-
szintes, valamint a Stróbl Alajos 
u. 7. emeletes házai a mai napig 
őrzik annak az emlékét, milyen 
lakótelepet épített az állam il-
letve a főváros a 20-as évek ele-
jén ezen a környéken – főként az 
olyan erdélyi menekültek szá-
mára, mint amilyen maga Me-
gyaszay Mihály is volt. Ő 1924 
szeptemberében kezdte el itteni 
szolgálatát, melynek kereteiről 
így számol be ugyanabban a visz-
szaemlékezésben:

„Hajlékot istentiszteleteink 
számára a polg. iskola szép, nagy 
tornaterme adott. Napi gyűlé-
seknek pedig a kenyérgyárral 
átellenben fekvő két, piros desz-

ka elemi iskola szolgált színtérül. 
Ide tartozik annak is a megemlí-
tése, hogy ez az egész munka a 
kőbányai anyaegyház szárnyai 
alatt folyt. Ami természetesen 
védelmet is, de korlátozottságot 
is jelentett. A központi presbité-
riumban néhány presbiter kép-
viselt minket. Helyileg pedig 
szintén volt helyi bizottság és 
központtól megbízott ún. gond-
nok, ki azonban családjában csak 
egymaga lévén ref. nagyon bi-
zonytalan, sőt kétes szerepet ját-
szott, társadalmilag távol maradt 
a többségtől, sőt a templomtól is. 
A támadt későbbi zavarok e for-
rásból indultak ki.

Lelkész vasárnaponkint 3 is-
tentiszteletet tartott. 9 ó. a közeli 
Auguszta telepen, fél 11 ó. Jurani-
cson, du. a távoli Valéria telepen. 
Utóbbi helyek lakói szinte kivé-
tel nélkül erdélyiekből kerültek 
ki és számtalan ismerősével sok-
sok megindító könnyes jelenetek 
játszódtak le.

A központ és lakás állandóan 
Juranicson volt, mely végezhető 
összejövetelekre, biblia kör stb. 
vezetésére adott alkalmat, egy-
ben a lelkek éhsége kötelezett is. 
Korán kitűnt egy nagy hiány, fel-
nőtt konfirmálatlanok jelentkez-
tek, mivel úrvacsorát szerettek 
volna venni. Az iskolai hitokta-
tás mellett meglehetős többlet-
munkát jelentett, örömest kellett 
vállalni, ami azonban már mind-
járt szemet szúrt – persze a ferde 
beállítás miatt – és a tulajdonké-
pi konf. ünnepséget Kőbányára 
terelték, hol bizony elég formát-
lanul folyhatott le e máskülön-
ben kedves, meleg illúziókat éb-
resztő ünnepség.”

Az egykori polgári iskola ké-
sőbb Százados úti Általános Is-
kola, majd napjainkban Szász 
Ferenc Szakközépiskola néven 
működött, működik tovább – itt 
áll a gyülekezet közvetlen szom-
szédságában. Az elemi iskolák 
helyének meghatározása már 
kissé nehezebb, hiszen bár „a 
kenyérgyár” még egy évvel ko-
rábban is tájékozódási pont volt, 

mára annak épületét is lebontot-
ták. A környéken lakók azonban 
még jó ideig tudni fogják, hogy 
a Hungária körút-Hős utca-Szá-
zados út-Stróbl Aalajos utca ál-
tal határolt háztömböt nevezték 
így.

A fentiekből az is kitűnik, 
hogy Megyaszay Mihály afféle 
„nyomortelepi” lelkész volt, hi-
szen az általa felsorolt telepek 
nem a legjobb lakáskörülménye-
ket nyújtották – a Juranics volt 
a leginkább elfogadható, élhető 
hely. Figyelemre méltó energiá-
val, odaszántan végezte az ige-
hirdetés, a lelkigondozás és a 
katechézis szolgálatát. Vissza-
emlékezéséből ugyanakkor kide-
rül, hogy az egykori „Százados 
u. és környéke szórvány” élete 
nem egyetlen emberen fordult 
meg és nem is egyedül őt terhel-
te. Számos munkatársa akadt, de 
talán jobb így mondani: maga a 
gyülekezet végezte a szolgálatot. 
Beszámolójában felsorol huszár-
tisztet és színművészt, garázs-
mestert és számos tanárt, de-
tektívet és kenyérgyári kapust. 
Nem mellesleg: általában a fele-
ségeket is, akikre szintén hálás 
szívvel emlékezik vissza. A gyü-
lekezet tehát sokféle, de egya-
ránt elkötelezett személyekből 
épült fel.

A lelkesedésre jellemző pél-
da: egy Utász utcai asszony 
jegygyűrűjét ajánlotta fel temp-
lomépítésre és mások is szíve-
sen adakoztak. A közösség tehát 
gyülekezetként tekintett magára 
már a kezdetekkor is.

Mint az már kiderült a koráb-
bi idézetből, az önállósodási tö-
rekvés – sőt minden olyan tevé-
kenység, amely ennek a gyanúját 
fölvetette – kiváltotta az anya-
gyülekezet, Kőbánya rosszallá-
sát. A megalapozatlan álmodo-
zás visszafogása természetesen 
helyes magatartás, ám egy gyü-
lekezet erejét jobban mutatja, ha 
képes plántálni, felépíteni, kibo-
csátani egy új közösséget, mint-
sem ha visszafogja azt. 

Folytatás a 8. oldalon



A Százados úton végül egyfajta 
„féllegalitásba” menekült a gyü-
lekezet: a Kálvin Szövetség helyi 
fiókja megalapításával közösségi 
alkalmaik java részét annak ke-
retében tartották meg, így kike-
rülve a kőbányai „gyámkodást”.

„Így közelgett el 1925 ősz ideje. 
Ezzel együtt az Ercsi egyház meg-
hívása a működő lelkészhez, ki 6 
tagú családjával nyugdíjintézeten 
kívüli helyzetében, falura vágya-
kozva vissza – fogadta el ama meg-
hívást. Kedves, nagy, nyilvános 

ünnepély búcsúztatta el a távozót 
és két vasúti kocsi népe kísérte el 
új munkahelyére, Újfalusy Gábor 
és Bíró Dénes vezetésével a másfél 
éven át itt dolgozó lelkészt.”

A kezdet tehát véget ért, de jön 
majd a folytatás…

A kezdetek

Megyaszay Mihály családjával
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